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И така, скъпа Шамбра скъпи учители, отново се събрахме заедно. 

Енергиите се промениха от момента на нашата първа среща. Вие се 

променихте. Ах...винаги е нужна малко енергия, за да стигнем тук, 

защото ние наистина обичаме просто да седим, да сме до вас, да 

споделяме пространството ви. Обичаме да слушаме смеха ви днес, 

смях за глупости (става дума за шегите между Линда и Джефри от 

предишния Шоуд) Обичаме да усещаме любовта ви. 

Харесва ни да усещаме това, че сега има много по- малко страдание 

тук. Това се променя, Шамбра. Променя се. Можем да ви кажем това- 

дори ако ние...мислите проникват в главата на Калдре...той ни моли за 

потвърждение. Но можем да ви кажем това- най-трудните времена за 

вас останаха назад. Наистина е така. Можем да видим това енергийно 

у вас като индивидуалонсти. Можем да видим това в енергиите на 

Шамбра.  

Преминахте през „тъмната нощ на душата” и преминахте от другата 

страна. Преминахте Моста от Мечове- който представлява 

освобождение от вашата карма, освобождение от старите убеждения, 

освобождение от ограниченията си. И вие пресякохте този мост, 

излизайки от другата страна нови и различни. 
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Да, разбира се има остатъци от Старата Енергия. Това не става за 

една нощ. Целия този процес трябваше да продължи много, много 

животи. Но вие го преработихте и в известен смисъл вие си 

проправихте път през него с борба. И след това осъзнахте, че нито 

вътре във вас, нито извън вас трябва да има сражения. Вие отдадохте 

на това цялата си страст. Отдадохте цялата си енергия. И тогава 

разбрахте, че е дошло време да прекратите борбата със себе си, 

време е да престанете да се борите, за да прекратите страданията и 

да бъдете в този момент Сега. 

Хареса ни думата, която използва днес вашия водещ, който носи 

енергията на Давид (става дума за Дейвид МакМастър). Той казва, че 

това е „настоящия момент” („present moment”), защото това е дар- 

игра на думи-„ present” означава също и подарък. В настоящето, в 

сега, подарък, дар. Това е дар. Той идва към вас. Този момент е дар, 

във всеки един момент. 

Вие се научихте да пускате очакванията си в дуалната енергия. Беше 

много трудно да пуснеш всичко, което си мислехте, че 

представлявате, за да станете тези, които сте всъщност. Ето защо 

казваме, че най- трудната част приключи. Все още ще има борби и 

предизвикателства, защото вие живеете в дуалния свят. 

Ако сега дойдете от нашата страна на завесата, няма да ви се наложи 

да се сблъсквате с всичко това. Ако дойдете на Новата Земя да 

живеете за постоянно- а всеки от вас е получил това право- там няма 

да има борба, свързана с дуалността. Но вие избрахте да останете 

тук, за това тук ще има неща, които ще ви дразнят, които ще 

продължават да се случват в живота ви. (смях) 

Както аз, Тобиас съм казвал неотдавна, когато бях отново на моя 

територия, в Израел, едно от най- трудните неща с които се сблъсках, 

при завръщането си на Земята в човешки вид, беше задачата да се 

примиря с вашия трафик. (смях ) Това наистина е грях за 

човечеството. Но в известен смисъл е символ на промяната, която 



става в енергиите. Вие се опитвате да се движите много бързо, а 

енергията се опитва да ви забави.  

Скъпа Шамбра, ще има подобни случки като тази със загубата на 

багажа. Случва се и това, знаете го. Неотдавна ни попитаха, защо 

багажа на една Шамбра бил загубен, като си мислеха че за това има 

някаква магическа причина, че Духа се опитва нещо да каже на тази 

скъпа Шамбра. Причината беше, че енергиите на вашите 

авиокомпании са много небалансирани. (Смях) Багажа се губи. Както 

казвате...”стават такива неща”. (смее се) Нещо като общоприетия 

израз „shit happens”. 

Казвали са ни, че тези които се намират в нефизическа форма не 

трябва да ругаят. Защото от нас се очаква, че сме духовни (смях). Ако 

можехте да погледате някои от нашите обсъждания, някои от игрите 

на които играем тук, то щяхте да се ужасите (смях). Ние тук наистина 

се веселим. И наистина изпиваме по чаша вино...цигара...Да, разбира 

се играем и на карти от време на време. 

Но скъпи приятели, но не е същото като когато вие можете да опитате 

чаша вино или да усетите как то се разлива из тялото ви. Няма нищо 

подобно на това...когато се докосвате до друг човек...да усетите 

кожата му, енергията му...няма нищо подобно. 

Пътешествието ви свързано с идването ви на Земята си има 

определена цел и смисъл. За него има причина. То трябва да приведе 

енергията към живот, да я внесе в живота, в материя. 

Скъпи приятели, когато напуснахте Дома, вие си тръгнахте, защото 

знаехте, че един ден ще наследите трона. Това ви беше дадено от 

Краля и Кралицата. Бога- Всичко Което Е- ви каза: „ Един ден ти ще 

наследиш трона”. Така че вие напуснахте дома, за да разберете какво 

е да бъдете извън Дома...какво е да нямате трон...какво е да усещаш, 

че си простосмъртен, че си ограничен. 



Вие си дадохте този прекрасен опит, докато един ден не седнете на 

трона- тоест, когато станете Творци, неограничени Творци в 

собственото си право- вие действахте наистина от пространството на 

опита и мъдростта. Вече имахте опит в живота си. Познавахте 

възходите и паденията...защото как иначе можеше да наследите 

трона без пълно разбиране? За това си дадохте това грандиозно 

пътешествие. Дадохте си тези опити, за да можете в определен ден, 

когато сте неограничени, пълноценни Творци, съзнателни Творци в 

своето право, да разберете целия скрит смисъл. 

Ако използваме човешката аналогия, това е ако вашето семейство 

има собствена бизнес империя. И вие сте тяхното единствено дете. Те 

биха казали: „ Някога тази компания- всички тези огромни богатства- 

ще бъдат твои”. Вие щяхте да бъдете достатъчно мъдри, че да знаете, 

че за известно време трябва да напуснете семейството, комфорта на 

бизнес-империята, която те владеят. Правите го, за да можете да 

изследвате-какво има във външния свят, да можете да го напуснете и 

да стигнете до разбирането, че по право вие също сте Бог. И било 

така, в същата аналогия, че когато един ден наследите семейното 

богатство, семейната империя, всичко познато, щяхте да искате да 

знаете какво има отвъд нея. Щяхте да знаете, че сте стигнали до 

разбирането на собствените си навици и таланти, защото вие не 

просто наследявате компанията си от някого. Вие знаете, че сте 

развили собствена мъдрост. Ето защо сте напуснали Дома. 

Някой ден ще наследите трона. Ще бъдете Творци по право, скъпа 

Шамбра. 

Погледнете за миг...усетете за миг, колко далеч сте стигнали за 

толкова кратко време. Сега сте по-различни от преди месец. Вие сте 

по- различни от това което бяхте преди година. Трябваше да говорим 

с вас по различен начин преди четири години, когато започнахме. 

Ние знаем, че понякога си мислите, че този процес е бавен и 

изморителен. И ние го разбираме. Но спрете за миг. Усетете кои сте 

всъщност. Усетете на какво сте се научили на вътрешно ниво. Не се 



притеснявайте сега за външното, но усетете кои сте сега- истината, 

дълбочината, която сега имате в сравнение от преди четири години, 

десет години. Вие сте друга енергия. Вие имате изцяло друго 

съзнание. 

Позволете си това удоволствие. От време на време се отпускайте и 

усещайте кои сте сега. Усетете от къде сте дошли. Понякога по време 

на пътя трябва да се обърнете и назад, за да видите наистина колко 

далеч сте стигнали. Когато виждате само пътя напред, не изглежда 

сякаш сте напреднали много. Но когато се спрете за миг и се 

замислите, погледнете назад и ще видите колко далеч наистина сте 

стигнали. 

Така, че Шамбра днес ще бъдем кратки и нежни. Калдре ни моли да 

определим понятието кратки, (смях)- днес в границите на два часа! 

Това е много кратко от нашата страна. Аз, Тобиас говорих съвсем 

малко. И както знаете, аз мога да говоря и говоря, защото това е 

такава радост- да бъда тук с вас, да споделям с всички вас. 

Всички вие работихте толкова усърдно, особено през последния 

месец, дори когато- как да кажа- не беше чак толкова сложно. Толкова 

много енергия се излива от вас в момента, в който говорихме за 

приемането и за избирането на живота. Ох...енергията във вас и в 

човешкото съзнание се движи много бързо. 

Шамбра от целия свят се присъединиха към нас миналата седмица в 

енергиите на нашето пътуване до Израел. Знаем, че бяхте там с нас. 

Дори да не бяхте там с физическото си тяло, с духа си бяхте там. Ние 

усещахме вашата любов и подкрепа. Усещахме,че взимате участие в 

това пътешествие, в това приключение и в този опит. 

Заедно ние задвижихме голямо количество енергия. И ние ще 

поговорим за това след минутка. Ние преместихме много енергия. 

Създадохме потенциал. Поместихме този потенциал в земята и в 

човешкото съзнание, потенциал, който има потенциалната 

възможност да помогне и да повлияе на човечеството, да въздейства 



на всички съзнания. Вие бяхте част от това, Шамбра защото 

прибавихте енергията си и вашата личност, съзнанието си към това, 

което беше направено там. 

Имаше причина да се върнете тук. Беше много повече от да вдишате 

въздуха, да опитате храната и да посетите родната ми земя. Имаше 

причина. Ще поговорим за това след малко.  

Шамбра- как да кажа- ние наистина се придвижваме към ново ниво. 

Придвижваме се към ново ниво, където вие участвате много активно в 

това, което се върши. Придвижваме се към ново ниво, където можем 

да се движим по- бързо. Можем да работим с вас, за да отворим цяло 

ново пространство от потенциали...цели нови области на 

съзнанието...неща за които преди само сме си мечтали. И така, ще се 

движим бързо. 

Изгубихме повече от четири години, за да ви помагаме в 

освобождаването на Старите Енергии и Старите убеждения. Сега 

можем да преминем към някои по-интересни, по-динамични, по-

занимателни неща. Вие преминахте през най-трудните времена. 

Молим ви да вдишате дълбоко, Шамбра, за да усетите енергията на 

нашия днешен гост. Имаме двама гости. Техните енергии са доста 

добри. Още веднъж, не става дума да се опитате да го разберете с 

разума си. Става дума да усетите енергиите, които идват днес. 

Първия гост е много важна част от работата, която вършим сега с вас. 

Нейните енергии бяха с нас на земята наречена Израел. Нейната 

енергия беше тук на последната ни среща. Тя отново се завръща, за 

да можем с вас да се придвижим на следващото ниво в използването 

на това творческо въображение. Божествено въображение в живота 

ви, практически да го прилагате в живота си..без философия...без-как 

да кажа-наивни и успокояващи неща...без нови обяснения за вас, 

защо сте тук. Ние с вас се движим към по- практично прилагане на 

енергията. 



И така Мириам се завръща, идва по-близо в сравнение с миналия 

месец, защото всички вие работихте с нейните енергии в сънищата 

си...и в реалността. Тя идва за още една дискусия за въображението. 

О, ние ще говорим за него още известно време. Това е толкова 

динамично пространство. Това е много голяма част от енергията на 

Твореца. Дойде време да започнем да използваме това в живота си и 

как то влияе не само на вас, а и на всички наоколо. 

И така, наистина Мириам е тук, така щастлива, толкова щастлива че 

неотдавна е била с нас в нашето пътешествие. Ах, на нея дори и се 

наложи да се върне тук, където беше нейното древно село...да и да 

празнува въпреки, че деня отива към залез, без да обръща внимание, 

че пътешествениците, които бяха с нас са вече изморени. Те 

прославяха живота и. Те прославяха енергията и с тостове 

вино...средно качество в най- добрия случай (смях)...от хартиени 

чашки. Но това беше от сърце. Тази група толкова искаше да я почете 

и да почете себе си, че спряха край пътя по залез, за да пият в нейна 

чест в старинното село. Така, че тя е развълнувана от идването си, 

развълнувана от завръщането си. 

Днес имаме още един гост. Молим ви да усетите тази енергия и да 

вдишате дълбоко, отново без да задълбавате в разума. Преди всичко, 

просто го усетете. Преди всичко просто го почувствайте. Мисленето 

идва после. Преди всичко го усетете. 

Разбирате ли...много често водим гости, които или са били в човешка 

форма или докато все още се задържат тук...все още са тук. Нашия 

неотдавнашен гост Папата- знаете, голяма част от духа му вече не е 

тук. Тялото му е тук, но голяма част от духа му вече е преминала. 

Него-как да кажа- енергийно го задържат тук в отчаян опит да запазят 

енергийния баланс...църквата...в крайна сметка до края на 2007 

година. Те знаят, че се опитват да задържат това, което е Старо и иска 

да си тръгне. Звучи ли ви познато, Шамбра? То иска да си тръгне- 

Папата наистина иска да си тръгне, но те в известен смисъл използват 

ритуалните енергии, за да го задържат. Какъв срам... Какъв срам! 



Много често каним гости, които са били в човешка форма или 

пребивават в човешка форма. Други наши гости са архетипни енергии, 

енергии които не са конкретно човешко същество или дори не са 

ангелско същество. Това са архетипни енергии- Архангел 

Михаил...Габриел...Рафаил...много други, които водим...Метатрон. 

Това са архетипни енергии. Те имат свой собствен образ. Те имат 

свой собствен тип енергия. Но те са архетипни. Те са тук за да 

работят с вас. Те представляват вашите аспекти. Те представляват 

система за подкрепа, която вие сте създали за себе си, които може да 

повикате. Те не са- как да кажа- нямат човешки облик с крила, но 

могат да се появяват пред вас по такъв начин, когато имате нужда от 

тях. 

Нашия днешен гост не е архетипна енергия- в този вид, в който сте 

свикнали- нито е гост в човешка форма. Нашия днешен гост идва с 

Мириам. И той е малко по-различен. Това е енергията на Истината. 

Влиза енергията на Истината. Не съществува една Истина...така че 

ако вече сте се опитали да определите тази енергия...ако разума ви се 

е опитал да разбере и изглежда сякаш тази енергия не е разположена- 

както се казва- там, където се намира...ако ви изглежда, сякаш ви се 

изплъзва...то е защото енергията на Истината постоянно се променя и 

се развива. В известен смисъл, може да се каже, Истината 

представлява всичко и нищо, но просто съществуват повече нейни 

измерения и аспекти, които се развиват в живота ви. 

Енергията на Истината идва, защото ние се готвим да отидем на 

места, които ще изискват да се отворите и да разширите съзнанието 

си и да разберете, че съществува по-голяма Истина, от тази, която е 

пред вас. ..по- голяма от тази, която съществува в материална 

форма...по-голяма от тази, която може да бъде определена 

количествено с помощта на математиката...която може да бъде- как да 

кажа- обработена с помощта на компютър. Ние отиваме в 

пространството на Истината, което е много по- грандиозно, но и не 

ограничено. То не е ограничено. 



То винаги се променя. Така, че разберете, че когато внасяме тази 

енергия на Новата Истина, то пространството на истината ще се 

променя. След година ще бъде различно, дори след шест месеца ще 

е друго. 

Но дойде време да разкрием изцяло Новата Истина, да я внесем в 

живота. Това е ВАШАТА енергия на Истината. Това е потенциал, който 

чака, да влезе...чака да усетите, че сте там, където трябва да 

бъдете...чака да усетите че сте пуснали достатъчно Стари убеждения, 

за да можете да пуснете Новата Истина. Тя е част от вас. Тя също 

така е част от всичко. 

Ние знаем, че сега говорим- как да кажа- в известен смисъл неясно, 

защото ви молим да вдишате и да усетите енергията на Новата 

Истина...разширената Истина...и разширяващата се Истина. 

В чистия си вид, Истината не е самоуверена. Тя не претендира да е 

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН път. Тя претендира да е пътя в момента Сега. 

Истината не остава неподвижна. Тя винаги е в движение. 

Истината има ясност, когато я внасяте в живота си. Нейната ясност се 

отнася за ТОЗИ момент в живота ви и вие разбирате всичко по 

Новому и по различен начин. 

Истината е балансирана...разбирате ли. 

Истината идва при вас като костюм, който точно ви приляга. Но както 

знаете, дори новия костюм в края на краищата се изтърква. Износва 

се. Също така става малко по- голям или малко по-малък. Конците 

започват да се разшиват. Костюма излиза от мода...разбирате ли. 

Истината също се променя. Тя също излиза от мода. Разказвали сме 

ви в началото на тази серия и в началото на предишната серия, че 

дори това за което говорим днес...може да изглежда след година 

сякаш си противоречим, защото Истината винаги се променя. 



Истината идва днес, като гост на Мириам. Истината ви моли да 

бъдете гъвкави и да позволите промяната. 

Ах...много често хората се страхуват от промените в живота си. Много 

им е комфортно в собствената нищета (смях), защото те я разбират. 

Те могат да я управляват. Понякога е по-лесно да живееш в нищожни 

отношения, защото знаете, какво трябва да се случи в следващия 

момент. То ще бъде също толкова нищожно, но пък знаете какво ще е. 

Ако преминете отвъд рамките на тези отношения, вие няма да знаете 

какво ще последва. Не знаете дали ще можете да платите наема. Не 

знаете дали няма да останете самотни до края на живота си. Не 

знаете какво трябва да стане с вас...разбирате ли. За това хората като 

правило, са склонни да се съпротивляват на промените. 

Енергията на Истината, която влиза сега представлява...създаден от 

вас потенциал. Тя влиза сега. Тя иска гъвкавост. Тя иска да има 

възможност да се изразява и да се променя и да расте. Това е на 

където се движим, Шамбра- към някои Нови места...към някои Нови 

измерения...към някои Нови начини за разбиране...и безусловно, към 

Нов начин на живот. 

Понякога това- как да кажа- може да ви изплаши. Понякога може да ви 

е нужна почивка-как да кажа- отпуск. Може да ви се наложи да спрете 

за известно време, просто за да усвоите всичко Ново, идващо в 

живота ви. Това е прекрасно! 

Просто помнете, скъпа Шамбра, не се опитвайте да се държите за 

Истината, но и позволете да стане част от вас, да расте и да протича. 

Не се опитвайте да бъдете самоуверени по отношение на Истината. 

Не се опитвайте да я натрапвате на другите. Не се опитвайте да си я 

присвоявате. 

Църквите, религиите, основните световни религии се опитват сега да 

владеят своята Истина...разбирате ли. Те се опитват да кажат: „ Това 

е ЕДИНСТВЕНИЯ път”. Това беше пътя преди 2000 години и преди 



4000. Това не значи обаче, че е днешния път. Сега има много нищета, 

много конфликти на Земята, които са били предизвикани от тези, 

които се опитват да удържат Истината...да я владеят...да я продават 

скъпо парче по парче...но да я контролират и владеят. 

Истината, която ще познаете в живота си, не е предназначена за това 

да бъде владяна...а за това –просто да съществува...да я вдишват...и 

да и дават свобода. 

И така, ние внасяме тази изцяло Нова Енергия на Истината. Някои от 

вас се питат: „ Новата Истина въз основа на Старата ли е построена?” 

Това е интересен въпрос. 

„Защо съм тук?”- Тобиас се позовава на смешна случка от преди 

Шоуда Най-важните въпроси от ума на мъжа и жената! 

Да, наистина Новата Истина е построена въз основа на Старата, но 

отново това не е линейно. Това не е – как да кажа- това не е 

ограничено само от това, което сте разбрали в миналото. Същината 

на всичко това, което сте разбрали преди, Истината, която сте 

постигнали преди, е част от Новата Истина. Но тази Нова Истина 

излиза от рамките...излиза далеч от рамките. Тя не е ограничена от 

това, което сте знаели преди. 

В известен смисъл винаги казваме: „ Бъдещето е изцелено минало”. 

Но Истината се основава на миналото...но е изцелена...тя е 

балансирана. За това сега може да протича в съвършено Нови посоки. 

Тя не е ограничена от това, което сте знаели преди. 

И така, скъпи приятели заедно с енергията на Мириам, нека вдишаме 

Новата Енергия, която е ВАША. Разбирате ли...тя не идва от нас. Ние 

не се разпореждаме с нея. Ние дори не и даваме точни определения. 

И ви молим и вие да не го правите. Това е тази Истина, която 

създавате индивидуално и всички заедно, Шамбра. Тя иска сега да 

влезе в живота ви. 



За мен, Тобиас беше чест и радост да се върна неотдавна в страната, 

където съм преживял много животи, в това число и като Тобиас...както 

и да ме наричаха тогава. Това беше повече от просто завръщане към 

спомените. 

Разбира се, аз чувствах-когато пътувахме из квартала- аз усещах 

местата, където някога съм бил. Имахме много разговори с Калдре. 

Местата, където съм бил по- рано...в известен смисъл, изглеждат по 

същия начин. И в известен смисъл изглеждат съвсем различно. 

Енергията радикално се е променила. Да и самия пейзаж е малко 

различен. Сега там има повече зеленина, от колкото по мое време. 

Повече дървета и цветя. Друга енергия. Беше тежко. Беше почти 

болезнено някакси да се върна там, да усетя конфликта, който се 

случва от векове. 

Беше трудно да съм в компанията на Шамбра, която живее на земята 

на Израел и да знам, че те толкова дълго задържат тази 

енергия...толкова дълго в служене на вас, в служба на човечеството. 

Те удържаха енергията в очакване на точния момент. Ние знаем, че са 

изморени. Но въпреки всичко в сърцата им има толкова любов, 

толкова радост в служене на Духа и на Всичко Което Е, удържайки 

енергията на това място. С много от тях аз ходих редом по моето 

време в Израел. И те все още са там. И аз още съм тук. 

Въздуха беше същия. В него имаше свежест. Във въздуха имаше 

аромат. Това не е само кислород. Има енергия, която може да се 

усети във въздуха. И това е което ми липсваше.  

Както Калдре спомена по-рано това беше изпълнение на съглашение- 

не контракт- но съглашение между мен и тях, че ще се върна отново. 

Разбирате ли...разбирате ли...Калдре, който тогава беше известен 

като мой син, като младия Тобиас- ние имахме съглашение, че ще се 

върнем на тази земя в нужното време, за да направим нещо с 

Шамбра, с всички вас. 



Искахме да се върнем и да дадем тук тази енергия, потенциал, 

достъпен за всички останали. Искахме да се върнем отново, за да 

може пак да се съберем с Шамбра. Искахме да се върнем по някои 

свети места, определени свещени места. Ние искахме да се върнем, 

за да освободим енергията- двете енергии, които бяха в тази 

земя...буквално в земята. 

Отдавна, когато Земята беше току-що създадена, много преди да 

получите физическо тяло, много от вас дойдоха тук като ангели и 

внесоха енергиите си в Земята. Земята ги задържаше заради вас. Но 

това място, което сега познавате като Израел- как да кажа- в 

Галилейско море, беше положена енергия там. И това беше 

Божествена енергия съединяваща, обединяваща в едно човека и Бог. 

Това беше потенциал, поместен там...разбирате ли. Той трябваше да 

излезе в нужното време. 

Това беше енергията на Бога ходещ по Земята като човек, реализиран 

в материална форма. Това беше енергия в която между тях нямаше 

разделение. Тя беше положена там много отдавна, в очакване на 

подходящия момент да излезе. И тогава не е чудно, че Авраам беше 

привлечен към тази област, привлечен към земята известна като 

Ханаан...че той създаде там свой дом...че хиляди години там идват и 

други групи. 

Църквите в западния свят произлязоха от това място. От там са 

започнали. Там е ходил Йешуа. Всички религиозни лидери са били 

там, както Меката за аврамическите религии- същото това място. 

О, самата земя...в света има по- прекрасни и по-красиви места. Обаче 

тази земя Израел държеше в себе си енергиите на това време, в което 

Бог ще може да ходи по земята, времето в което „ Ти също Си Бог”.  

В същото време много религии усещаха тази енергия и се опитваха да 

я овладеят, опитаха се да си я присвоят. Много от тях живееха там. Те 

оставиха там свои собствени поддръжници на енергия- от всеки 

аспект. О, да дори от метафизичните, дори от поддържащите Ню 



Ейдж. Има поддържащи енергията, които никога не искат на напуснат 

Стария път, които искат да я съхранят под покрива си, които искат да 

зачукат покрива с пирони, за да не падне, не искат да го изпуснат. Има 

поддръжници на енергия, подобни на Шамбра, които са там, за да 

удържат баланса в дуалността до тогава, докато дойде подходящия 

момент енергиите на излязат. 

По такъв начин, ние неотдавна се озовахме там с Шамбра- с много от 

вас, присъединили се към нас енергийно- така че да можем да 

освободим Старите Енергии, които бяха така привързани към това 

място, че можехме да им позволим да придобият лична свобода, ако 

го пожелаят. И ние потеглихме натам- в определен смисъл с ключа- за 

да отворим прохода, за да позволим сега на потока да потече, тази 

изцяло Нова Енергия на Божествения човек, за да може в известен 

смисъл да помоли Гая да освободи тези енергии за да може да бъдат 

използвани от цялото човечество. 

Вие Шамбра бяхте свързани с това твърде дълго. Бяхте свързани с 

всички тези енергии, които се съдържаха в тази Свещена земя. Но 

сега помагате те да бъдат освободени, за да се открият, за да станат 

по- достъпни за целия свят, помагате да се проявят по- лесно за 

всички, които пожелаят да ги използват. 

Ние отидохме на тази земя, за да я посетим отново и да поставим там 

Новата Енергия за тези, които пожелаят да я приемат които пожелаят 

да я приемат за в бъдеще. Ние отидохме там за да оставим там 

енергията на Новия Бог...виждате ли. 

Сега е време да пуснете Стария Бог. Стария Бог, скъпи приятели, 

упорства много силно...удържан от тези хора, които искат да 

контролират...хора изплашени...хора, които не разбират, че има Нова 

Истина. По такъв начин ние се оказахме там, за да провъзгласим по 

наш собствен енергиен начин, че е дошло време за Новия Бог на 

Земята. Разбирате ли...Бог е само отражение на човешкото съзнание- 

това е. 



Осъзнавате ли, че по времето на Атлантида ние дори не разбирахме 

концепцията за Бога? Ние нямахме Бог. Ако някой дойдеше при нас и 

започнеше да говори за Бог, ние нямаше да знаем какво има предвид. 

Опитвахме се да намерим източника на живота, горивото, което 

запалва всичко в живота. Но ние не разбирахме концепцията за Бог. 

В Атлантида ние гледахме вътрешността на човешкото тяло, 

опитвайки се да намерим източника на живота. Защо?За да можем да 

го вземем. Да можем да го вземем от нечие тяло и да го сложим в 

нашето собствено. Но това не беше много духовно занимание. Това 

беше много научно нещо. Когато не можахме да го намерим в телата, 

започнахме да си мислим, че трябва да е някъде по звездите. 

Опитахме се да намерим начин да го получим.  

Религиите както знаете- разбирането за Бога, такъв какъвто го 

познавате- всъщност са само на 6000 години. Първоначално, когато 

съзнанието на Бог започнало да навлиза в човечеството, е имало 

много богове. Имало е богове на дъжда...богове на земята...богове на 

Слънцето...богове на Луната...на всичко. Имало е птичи богове. Имало 

е маймунски богове...всеки вид, който може да си представите. Това 

се оказало много объркано- да ги проследиш. (Смях) След това 

изникнал въпроса чии бог е по- силен...а чий е по- голям. И след това 

се започнали войни между боговете, които били създадени в умовете 

на хората. 

Това продължило до Авраам, когато- как да кажа- Бог разговарял с 

Авраам и той му казал: „ Съществувам само аз...Един Бог...и това е 

всичко. Не ни трябват много богове. Има само един”. Всъщност с 

Авраам е разговаряло човешкото съзнание, което казало, че е време 

да се разбере, че Бог е вътре...че съществува единство с Бог...че не 

съществуват отделни богове, воюващи помежду си, в съперничество 

за контрол. Разбирате ли...това беше човешкото съзнание в онзи 

момент. Всичко, което съзнанието можеше да постигне. 

И така, Бог дошъл при Авраам и казал: „ Съществувам само аз. 

Съществува само един Бог”. И съзнанието приело това. Човечеството 



приело това. Това още веднъж събрало тези, които наричаме 

„Племето на Харпиите”(племе в древна Палестина- 15 пр.н.е.)Тези, 

които са евреи. Те работеха по тази концепция, много преди идването 

на хората на Земята. По такъв начин, те се събраха заедно и тогава 

се появи единния Бог. Многото богове изчезнаха. Сляха се в един. 

Но след това хората се опитаха да го контролират и да го направят 

своя Бог и своя път. Бога стана човек...бял човек с брада. И той бил 

стар и имал тежък характер (смях)...такъв , че в някакъв момент той 

казвал: „ Аз те обичам. Аз много те обичам”. А в следващия казвал: „ 

Ти завинаги ще отидеш в ада”. Какъв е този Бог? Това бил този Бог, 

който уж дал заповедите на Моисей. На Моисей не са му давани 

никакви заповеди. Те били предадени на Духа, но това е съвсем друга 

история. 

Йешуа дошъл на Земята, за да помогне на останалите да разберат, че 

Бог е вътре. Че е един. Че е множествен. Но, че започва отвътре. От 

Авраам и всичките потомци и всички енергии на тази област, тръгнали 

много религии- християнската...еврейската...мюсюлманството...и 

много, много други- всички утвърждаващи, че имат истината за 

Бог...всички утвърждаващи, че ако не следвате тази истина, то Бог ще 

ви запрати на някое ужасно място. 

Човека е създал Бог...разбирате ли. Съзнанието на човек, 

представлява Бога. Дойде време това да се промени. Дойде време да 

се тръгне към съвършено ново ниво на Истината, Шамбра. Някои 

могат да нарекат това богохулство. Някои могат да го нарекат дявол. 

Някой може да се страхува, защото това е дълбоко вкоренено в 

хората- дълбоко, дълбоко се е вкоренила тази енергия на Бога- че сме 

длъжни да се държим за Старото. Длъжни сме да умилостивяваме 

Бога. Длъжни сме да му се покланяме. 

Шамбра, у вас има много мъдрост. Защо му е на Бог да му се 

кланяте? Почитайте себе си, любовта към себе си, състраданието към 

себе си..ах това е то- това е Новото Съзнание на Бога. 



Дойде време да се върнем в тази област, Шамбра. Това беше много 

повече от пътуване- енергийно завръщане тук, с вас. Много от вас 

бяха там по времето на Йешуа, бяха там дори по времето на Моисей и 

на Авраам. Вие следвахте...вие всъщност оглавявахте всичко това. 

Много от вас бяха там с Петър в първите дни на църквите. Много от 

вас помогнаха за основаването им по целия свят. 

Някои от вас се измориха от това, което започнахте в миналото и 

положихте началото на изцяло нова църква, съвършено нов път. Но 

това се базираше на Старата Енергия, Старото съзнание за Бог- Бог е 

мъж...Бог наказва...Бога е отделен...разбирате ли...винаги е 

отделен...живее някъде в небесата, но се проявява тук на Земята. 

Шамбра, НАШЕТО пътешествия заедно, съглашението НИ – между 

мен Тобиас, архангелите, вас- беше да се върнем тук и да освободим 

Старото разбиране и Старото съзнание за Бог, да му позволим да си 

тръгне. ТОВА съзнание отслужи своето. ТО се нуждае сега да бъде 

освободено...за тези, които изберат да го направят. 

Дойде време да се върнем там с всеки от вас, но да се върнем в 

Новата Енергия на Бога, Новото съзнание на Бога в цялото 

човечество. И това е което правим заедно. Всички ние се върнахме 

там. Ние всички участвахме в това.  

Дойде време за Новия Бог на Земята- Бог, който има 

състрадание...Бог, който живее на Земята...Бог който вече не е 

отделен...Бог, който обича радостта...Бог, който обича да твори и да 

се изразява...Бог, който е въображение. Някои от вас питат 

сега...чешете се по главата и питате: „ А Бог едноличен ли е? Има ли 

някъде единичен Бог, може би в небесата или в друго измерение.” 

Това е много труден въпрос. Той прилича на този: „ Защо съм тук?” 

(смях) Да, наистина има- как да кажа- има енергия на единния Дух. И 

вие сте съединени с него постоянно. Но тя се пазеше отделно и на 

далеч. Тя е част от вас.  



Това не е Бог, който ви дърпа конците, кара ви да танцувате, като 

марионетка. Това не е Бог, който има някакви правила...никакви 

правила. Можете ли да живеете без правила, Шамбра? Вашия свят е 

изпълнен с тях. Оставаме с впечатлението, че хората отчаяно се 

нуждаят от тях. Те през цялото време ги измислят все повече и 

повече. 

На нашата страна сме удивени от новите правила и новите закони, 

които се създават. Защо? О, вие казвате: „ Ние сме длъжни да 

контролираме хората”. Когато се опитвате да контролирате някого, се 

явява момент в който възникват проблеми. Тези които биват 

контролирани въстават. Вие въставате, Шамбра...всеки от вас. Когато 

ви натрапват правила, вие въставате. 

Наистина има Бог, но може би наистина не е този който може би сте 

си представяли вчера- не е човек на небето...не е Старата 

Енергия...разбира се не е съдещ...разбира се без каквито и да е 

правила. И така, вие казвате: „ Така, а как може да се усети Бог, ако 

няма никакви правила, къде са тези захаросани неща? Кой тогава 

контролира всичко?” 

Има енергия, която превъзхожда всичко, което можете да разберете 

на Земята, енергия-както бихте я нарекли от нашата страна- Истина. 

Усетете я за малко. Не става дума за закони. Става дума за Истината. 

Тя има много нива. Става дума за контрола, защото на вас не ви е 

нужен контрол, там където еволюира Истината. Вие трябва да 

осъществявате контрол само там, където истината се ограничава и 

потиска. 

От нашата страна и на вашата страна съществува някаква енергия. 

Това е Новия Бог...Новото съзнание...Новата Истина...където всички 

неща...как да кажа- са в потока...където всичко само по себе си е 

балансирано...където всичко иска да намери своето изразяване. Но 

това НЕ е Стария Бог, брадатия мъж на огромния трон. 



И така, върнахме се тук Шамбра, за да пуснем тази Стара Енергия. 

Сега по света има милиони човешки същества, които искат да 

приемат живота, искат да приемат Бог от друг вид, различен от този 

на който са се кланяли. В някаква част от съществото си, те разбират, 

че тези религии нямат смисъл вече за тях, че тези религии воюват 

помежду си за това, кой владее Бога, за това каква милост ще им 

подари Бог. Те разбират, че е дошло време да продължат напред и те 

не знаят накъде да се движат. 

По такъв начин, Шамбра заедно раздвижихме енергийния потенциал в 

Старата земя за новия Бог...звучи доста невероятно! И това 

стана...наистина стана! Ние го направихме тихо. Ние го направихме с 

почит към тези, които се придържат към всякаква вяра. Но ние 

оставихме там потенциал за търсещите...за тези, които търсят Новата 

Истина...за тези, които са самотни в живота си, защото не усещат в 

себе си присъствието на Духа...тези, които са неудовлетворени от 

риториката и догмите...тези, които знаят, че е дошло време да се 

придвижат нататък. 

Както вече сме казвали в групата Шамбра, която се събра там, сега 

енергията на тази земя, в родината ще се ускорява. Не се готвим да 

правим предсказания. Няма да кажем с точност, че ще стане нещо 

друго освен извънредно ускоряване на енергиите. Това сега зависи от 

това, което ще изберат хората. Избират ли конфликта или неговото 

разрешение? 

От нашата перспектива сега, можем да видим, скъпи приятели, че 

има- как да кажа- много да се случва тук. Ще стане бързо, ще прикове 

вниманието на целия свят, съзнанието на света, ще съсредоточи там.  

И когато световното съзнание се съсредоточи върху Израел, то тогава 

в сърцата на хората от целия свят, особено у тези от Израел, ще се 

роди нещо особено. Това ще предизвика такова проявление на 

съчувствие и любов, че това за пореден път ще промени съзнанието 

на човечеството...отново ще придвижи всичко към Новото разбиране, 

към Новата мъдрост...може би дори ще има ден, когато няма да ви се 



налага да се учите чрез войната...когато няма да ви се налага вече да 

се учите чрез болестта...може би ще дойде ден, когато на Земята вече 

няма да има карма и грях. 

И така, това беше невероятна работа, която свършихте, Шамбра. Това 

беше невероятна работа, която се върши от тези, които са в Израел, 

която се е вършила в продължение на много животи- удържането на 

енергията. И ние им казахме- когато бяхме там- че сега те могат да 

освободят земята. Могат да пуснат. Те вече не трябва да трябва да 

бъдат поддържащи енергиите. 

Енергиите се движат. Те могат да изберат да останат там. Могат да 

изберат да се преместят на някъде. Те са свободни. 

И така изпълнихме съглашението си. А сега дойде време да се 

придвижим към Новото ниво. Дойде време малко да ускорим всичко. 

И така, сега нека да поговорим за въображението...такова прекрасно 

нещо. Въображението е една от базовите енергии в Новата Енергия. 

Вие регулярно го използвате на Новата Земя. Новата Земя се създава 

чрез вашето въображение. Но хубавото е, че сега имате опита да сте 

в човешко форма, в материя. По такъв начин сега можете- как да 

кажа- да внесете тези енергии на Новата Земя чрез вашето 

въображение. 

Както вече казахме по- рано, вие можете да бъдете на Новата Земя и 

можете да манифестирате физическо тяло, когато пожелаете да се 

занимавате със секс, с любов. Какъв по- прекрасен начин да го 

направите освен да имате физическо тяло! Вие можете да създавате 

човешко тяло на Новата Земя, ако поискате да се насладите на 

прекрасната храна. Нима не искате да се занимавате с физически 

упражнения и да усещате тялото си в цялото му великолепие? Но 

когато решите да нямате човешко тяло, вие ще можете да го пуснете. 

И тогава ще бъдете само енергия или дух.  



Но вие създавате Новата Земя чрез въображението си, като 

обединявате всички енергии заедно. Можете също така да започнете 

да използвате въображението си и тук на Земята. 

Нека поговорим за този много прост процес. Още веднъж- 

въображението не идва от ума. То не идва от някакво особено място в 

организма. Ние не искаме хората да започнат да си записват, 

казвайки: „ Въображението е изцяло съсредоточено в пръста на левия 

ви крак”. (Смях) Хората са склонни да го правят. Въображението е 

неотменна част от вашата енергия, но не тази част, която беше 

затворена в продължение на толкова дълго време. 

Един вид, вашето въображение е като да мечтаете. Това ваше 

състояние има тенденцията да бъде много ефирно, много- как да 

кажа- неустойчиво във времето. Но за нашето обсъждане тук, мислете 

за вашето въображение като за състояние на мечтаене. Не се 

опитваме да го направим логично. Вие мечтаете в същия момент в 

който изцяло присъствате в момента Сега в човешкото си тяло. Но вие 

си позволявате да мечтаете- да визуализирате, да си представяте 

себе си, да имате виждане- на всички потенциали. Така че в 

определен смисъл може да се каже, че енергията на вашето 

въображение излиза на повърхността и играе с потенциалите. Но тя 

не се опитва да им дава определения и да ги ограничава. 

Например, имате потенциал за определен вид работа, която искате да 

вършите, много потенциали- потенциал да останете на сегашната си 

работа...потенциал да бъдете безработни...потенциал да създадете 

свой собствен бизнес...потенциал да бъдете работник с 

енергиите...потенциал да напишете книга или музика...всички тези 

неща са като мечтата. Излезте и играйте с тях- с толкова, колкото 

искате. Усетете енергията. 

Влезте в това състояние и играйте с енергията с мечтата или с 

въображението- какво е да напишеш книга. Усетете го. Не се 

опитвайте да го определяте. Усетете какво е- да споделите с другите 

своя вътрешен опит чрез словото. Усетете какво е да се изразите 



върху хартия. Усетете какво е да имате двойка други очи, които четат 

вашите думи и усещат вашата енергия. Позволете на въображението 

си да се обедини от тук с тях. Усетете какво е- да бъдеш обединен с 

тях чрез книгата, която сте написали. Мечтайте за това. Представете 

си с въображението си картината на това и го усетете. 

Сега ще преминем към друг потенциал тук- потенциала да бъдеш 

безработен. Не си харесвате работата. Искате да си тръгнете. Знаете, 

че е време да си тръгнете. По такъв начин, вие създавате чрез 

въображението си потенциал да бъдете уволнени. (Смях ) О, да 

усетете го за минутка. Усетете какво е- да бъдеш уволнен от работата 

си, която може би не обичаш. Усетете какво е- да нямаш работа, 

нищо, никаква причина да ставаш сутрин. Усетете какво е- да имаш 

време за себе си. Усетете какво е- да бъдеш сега просто самия себе 

си. 

Както виждате това, което става тук...е че вашия човешки ум започва 

да се чуди. „ Но как се предполага- от къде трябва да получавам пари 

тогава? Как ще си плащам сметките? Как ще си намеря друга работа? 

Дух, Дух, какво искаш от мен?“ Разбира се, ние искаме да мечтаете.  

Усетете какво е- да пуснете работата в Старата Енергия. Това 

създава в известен смисъл пустота, за да позволите на Новото да 

влезе. Не е нужно да се притеснявате за определяне на 

подробностите. Ние ви молим да усетите енергията. Това е да 

мечтаете. Това е мечтаене. 

Преминете към друг потенциал- създаване на собствен бизнес. И 

веднага разума подскача и казва: „ Но аз нищо не знам за това как да 

управлявам собствен бизнес. (Смях) Дори не знам как да попълня 

данъчните формуляри...Какво да направя?” Разбирате ли...вие 

веднага се ограничихте. 

Позволете си сега да мечтаете за това как започвате собствен бизнес. 

А вие и по- рано сте си позволявали да мечтаете, нали? Значи и 

тогава не сте си мислели че ще проработи. Не сте МИСЛЕЛИ, че ще 



проработи. Вие не сте си позволили да изпълните и да преминете 

през тази мечта. 

Това, че вие просто мечтаете за нещо, не означава че сте длъжни да 

изберете точно него. Вие просто изучавате потенциала. Това е 

въображение в действие...изучаване на потенциалите. 

В каква точка ще изберете потенциал. Вие казвате: „ О, аз харесвам 

този потенциал да съм безработен. Той се усеща добре за малко. 

Харесва ми това, да спя много да прекарвам времето си на саме със 

себе си. Толкова бях отделен от това, което съм”. Така, че скъпи 

приятели в тази точка, вие мечтаехте и направихте избор.  

Отново, има още един момент, с който Шамбра изпитва трудности. Те 

не искат да правят избор. Те искат някой да го направи вместо тях- 

някой или нещо. 

Помните ли това- когато сте питали какво искат да правите вашите 

наставници? Те никога не са го правили! (Смях) Вие го създадохте. 

Наставниците са там, за да удържат енергията за вас, за да запазят 

баланса. Те никога не са ви казвали какво да правите. 

Много Шамбра се страхуват да направят избор. Те предполагат, че 

Духа има програма за тях, че има нещо, че тяхната съдба вече е 

планирана. Не, Шамбра, от вас зависи. Какъв избор ще направите? По 

какъв начин искате да приемете живота? 

Приемете безработицата за малко. Смешното което става тук е, че 

вие прибавяте енергията си към него. Вие го приемате. Внасяте го. 

Може да откриете, че компанията ви дава обезщетение за което не 

сте и мечтали. Заетостта ви се разраства в много страни по света. 

Може приятелите ви да ви предложат работа, която не изчерпва 

цялата ви енергия- без да оскотявате от работа- а просто да 

поработите няколко дни в седмицата, вършейки повече от колкото сте 

вършили преди...разбирате ли. 



Когато избрахте и приехте потенциала, този грандиозен потенциал, 

той започва да се развива. По принцип, когато усетите даден 

потенциал, вие не осъзнавате всичко което го заобикаля. Има 

потенциали в потенциалите. 

И така сега вие приемате и избирате това, което наричате 

безработица. Казвате: „ Дойде време да се освободя от Старата 

работа. Позволете ми да избера безработицата. “ Сега просто 

вдишайте този потенциал. 

Какво значи да го вдишате? Как можете да вдишате безработицата? 

(Смях )Това, което правите е да вземете потенциала, който сте 

избрали и да му позволите да влезе в човешката реалност в момента 

Сега. Вие не го държите в някакво отделно място, в някакво призрачно 

място. Сега го внасяте. Няма начин по- лесен и по-ефективен от 

дишането. Вдишайте потенциала който сте избрали.  

Ой!...ние усещаме как вашия страх прониква тук. (Смях) „ Може би, 

направих грешен избор. Знам ли какво правя?” Ще поговорим за това 

след малко. 

Сега ...длъжни сме да направим разяснение. Не молим цялата 

Шамбра утре да станат безработни (смях). Това е просто пример, 

просто пример Не искаме да получаваме съобщения по електронната 

поща- и Калдре не иска- в които да се казва:” Окей, напуснах работа. 

Сега какво?” (силен смях) Това е пример. 

По такъв начин, вие вдишвате потенциала в реалността си. Ако 

откриете, че разума ви се бори, опитва се да разбере, пуснете, 

пуснете. Не е времето или мястото да включвате ума в това. 

Вдишвате енергия, точно както можете да кажете метафорично, че 

Духа вдъхва живота във вас. Сега вие вдишвате живота. Отворете 

вратата. Вдишайте го. 

Сега...какво да правите? Давате му свобода. Не се опитвате да го 

контролирате. Вие му давате свобода. Вие му позволявате да намели 



най- високото ниво на Истина във вашата реалност. Когато разума го 

контролира, той не може да бъде свободен, за да намери Истината от 

най- високото ниво. За това вие го вдишвате и му давате свобода. Вие 

му давате право да живее своя собствен живот. 

И след това, като Творец- вие като Творец- наблюдавате как той се 

развива в живота ви. Не се опитвате да го контролирате или 

определяте. Това ограничава Истината и творческия процес. Гледате 

как се развива. Докато се намирате в безопасната енергия, можете 

смело да правите това. Можете да наблюдавате процеса на 

разгръщане по начини по които никога до сега не сте си представяли 

със Стария си човешки ум. Но сега в Новата Енергия във 

въображението си може да му позволите да се лее. 

Именно тук започва да става всичко това, което наричате 

„синхроничност”. Всички късчета започват да се обединяват заедно. В 

живота ви идва потока. Той идва към вас...всичко идва към вас. 

Настоящето( the present), дара в момента Сега идва към вас. Той е 

много различен от начина по който сте живели преди и от начина по 

който другите хора живеят сега. 

Това ще изиска малко работа. О, нека не наричаме това работа. Ще 

изиска използване на енергия, прилагане на енергия. Това, което ще 

откриете- когато го усложните- а у вас има ритуали и методи и 

техники- че то ще изчезне. За да съхраните тази изящна простота, вие 

трябва да му дадете най- истинската свобода. Потенциала може да 

има най- високата Истина във вашата реалност. Това е ТОЛКОВА 

просто, Шамбра! 

Нощем ние работихме с Калдре. Той ни говори за енергията на 

въображението. Ние му казахме да не го усложнява.Вдишайте го. Без 

да го определяте. Запомнете- това беше урока в общи линии. Не го 

определяйте. Дайте му да живее свой собствен живот и вижте кака ще 

се разгърне. Това е най- удивителното нещо в творението. 



Когато Духа ви е създавал, той ви е пуснал. Той ви е дал 

свобода...дал ви е свободата. Тя ви наглеждаше и ви обича до ден 

днешен. Той не ви дава правила. Тя не ви наказва. (Тобиас нарочно 

редува местоименията тя– той) 

С вашето собствено въображение и вашето собствено творение е 

същото. Може би си мислите: „ Странно. Те са мои творения. Трябва 

да мога да им заповядвам”. Това е Нова Енергия. Става дума за 

наблюдение на развитието им. Няма нищо по-прекрасно от това да 

гледаш как творението ти се разгръща. Дори раждането на дете 

изглежда нищожно в сравнение с него. Вие раждате нещо. Гледате как 

се развива. Създателя изпитва велика радост, докато наблюдава как 

енергиите се изразяват...разбирате ли...никакъв контрол. 

Няма нужда да вдишвате подробностите. Не е нужно да вдишвате 

детайлите. Не е нужно да ги разбирате с ума си. 

Още веднъж, когато разговаряхме с Калдре една нощ- имахме малък 

спор, за това как да споделим този опит. Но Калдре иска да си остане 

между нас. 

И така, ние се опитахме да му кажем: „ Не усложнявай. Няма нужда от 

детайли. Те сами ще се погрижат за себе си. Не усложнявай. Вдишай 

същината на енергията, която си си представил. Не я определяй.” 

Това, което стана беше невероятен опит за Калдре. То беше отвъд 

пределите на най- смелите му очаквания. То излезе от рамките на 

Старата Истина. Това беше отвъд пределите на всичко, което можеше 

да си представи. Той си даде...не го правихме специално заради 

него...просто му казахме да не усложнява. У него има ново разбиране 

за това как работи въображението, как всичко се влива в живота ви. 

Стига борба! Стига контрол! Стига ограничения! 

Какво ще ограничава въображението във вашето творение? Преди 

всичко-Старата система от убеждения. Системите от убеждения са 

като тъмничен затвор за въображението. Те го ограничават. Една от 



причините да направим последното си пътуване до Израел беше да 

пуснем старите вярвания да си отидат, да отворим вратите на този 

затвор на Старите вярвания. 

Шамбра, вие вече сте открили по какъв начин Старите убеждения ви 

причиняват неприятности. Дори сега имате убеждения, които- 

принудени сме да го кажем- все още са ограничени. Вие все още не 

разбирате пълния потенциала в целия му обем. Все още се виждате 

като ограничено човешко същество, защото това е начина по който 

сте живели и това е всичко, което виждате пред себе си. Системата от 

вярвания е затвора на въображението. 

Сега...ние знаем, че се чувствате голи без своите убеждения. „ Ами, 

все в нещо трябва да вярвам”. Защо? Защо? Вие можете да вярвате 

във всичко и в нищо едновременно. 

Системите от убеждения могат да ви създадат неприятности в Новата 

Енергия. Истината се разширява постоянно. Много от системите ви от 

убеждения са дълбоко вкоренени у вас...дори не ги 

виждате...Представата за Бог. Ние работим с Шамбра на нашите 

семинари по целия свят. Това е удивително, как Шамбра говорят едно, 

а вярват в друго...все още се държат за старите убеждения по 

отношение на Бога. 

Системата от вярвания по отношение на парите...още един критичен 

момент при Шамбра. Предполагате, че парите имат лимит. Смятате, 

че сте длъжни да работите упорито, за да ги получите. Убедени сте, че 

сте недостойни за големи суми пари. Смятате, че единствения път 

към рая- е да нямате пари или да не си позволявате такъв силен поток 

да преминава през вас и го отклонявате в страни. Ние виждаме, че 

някои от вас го правят. Вие сте отлични манифестатори, вие 

отклонявате потока в страни. 

Още една Стара система от убеждения...системата от убеждения, че 

тялото ще бъде разрушено...система от убеждения, че имате тази 

наследственост. Дойде време да пуснете това. 



Вижте системата си от убеждения, когато възникват в живота ви. 

Мириам ще работи с вас върху това през следващите 30 дни- да 

сложи системите от убеждения точно под носа ви (смях), за да можете 

да видите как ви ограничават. И тук няма да има много възклицания 

на болка- „Ох”, ще бъде възклицание от изненада и възхита- „Ах”! 

Няма нужда вече от ” ох!”. Пуснете ТАЗИ система от убеждения (смях). 

Това ще бъде прекрасно „ах”, „ Дори не знаех, че се придържам към 

Старо убеждение”. 

И отново ви казваме, че ще ви е интересно, когато пуснете системите 

от убеждения. Може за известно време да се почувствате малко 

разголени. Но след това ще разберете, колко системи от вярвания 

всъщност са Стари Истини, Истини, които се опитвате да признаете, 

които другите се опитват да признаят за вас. Дойде време да пуснете 

всичко това. 

Не можем да вършим тази работа с широко отворено въображение, 

ако приемате Старите системи от вярвания. Почитайте ги, от всяка 

система от убеждения има какво да научите. Но те трябва да си 

тръгнат...трябва да преминат през вас. 

Другото, което ограничава въображението, е че се страхувате да 

бъдете Творец. Всички знаете какво е...този страх. „ Ако бъда 

пълноценен Творец в собственото си право...ох, боже мой, а какво ще 

стане ако създам още по- големи войни? Какво ще е ако убия още 

хора?” Шамбра, вие излязохте от тези рамки! Вие вече научихте този 

урок. И сега продължавате нататък. 

Вие сте на ново място на баланс. Ако можете да чуете тези думи, ако 

можете да усетите нашите вибрации, ще излезете далеч отвъд 

рамките на това. Няма нужда да се притеснявате за грешки в 

творението, за създаване на нещо, което ще е в дисбаланс. Ако 

изцяло присъствате в момента Сега, ако сте с нас в сега енергийно, 

няма нужда да се безпокоите за такива неща. 



Има страх, за който сме говорили и по- рано- страх да вземете 

грешното решение. Всъщност няма грешно решение. Има само 

различни начини на получаване на опит. Ако престанете да гледате на 

тях като правилно и неправилно- да пуснете тази дуалност- тогава 

този страх ще изчезне. 

Има също и енергия на масовото съзнание, която ограничава 

въображението и процеса на творене. В известен смисъл, може да се 

каже, че сте се хванали на тази въдица или сте били хванати, за да 

задържите това. Освен това в живота ви сега има други неща- 

творения, въображаеми картини- които може да се окажат по- сложни 

за манифестиране, заради енергията на дуалността и заобикалящото 

ви масово съзнание. 

Някои от вас искат да летят, да се реят много високо във 

въображението си. И вие се разочаровате, защото е трудно да го 

внесете в реалността си и едновременно да го изведете от нейните 

ограничения, правила и закони. Но сега има определени картини от 

въображението, които ще се манифестират по- трудно от другите, 

заради масовото съзнание и колективното съзнание, заради енергията 

наложена ви от собственото семейство и приятели. Ще говорим за 

това още един път и още веднъж заедно ще ви повторим как да 

разпознаете какво е вътре във вас и какво е навън и как да пуснете 

тези енергии. 

Освен това, скъпи приятели, както вече сме отбелязвали на 

последната ни среща, много е важно да създаваш с въображението си 

и да твориш за самия себе си. Вие се разочаровате...забърквате се в 

неприятности, когато се опитвате да го направите за някой друг. 

Преди всичко творете за себе си...Всичко. Всичко за което говорихме 

по- рано- станете балансирани в себе си. Света ще го усети и след 

това, може би ще пусне тази енергия в себе си. 

Не се опитваме да спасим света. Света не се нуждае от спасяване. 

Това един вид е Стара система от убеждения. Тя беше –как да кажа- 

въведена от религиите и от много групи в масовото съзнание...че 



света трябва да се спасява. Света е прекрасен и удивителен, такъв 

какъвто е. Света избира собствените си опити. Нека престанем да се 

опитваме да го спасим.  

Представяйте си и творете за себе си. Не се ограничавайте от това, 

което може да стане. Не мислете логично и линейно. Готвим се да 

отидем на някои нови места. 

Така, че в периода от сегашната ни среща до следващата си 

позволете да си представяте потенциали. Позволете си да правите 

избори. Вдишайте ги във вашата реалност и наблюдавайте как ще се 

разгръщат. Наблюдавайте как енергиите вътре във вас ще започнат 

да се променят. Гледайте как собственото ви разочарование по 

отношение на някои неща в живота ви ще започне да изчезва. 

Гледайте как всичко става гладко и се влива в живота ви. Гледайте как 

суровата и груба енергия на живота на човека на Земята си отива, 

заменена от потока...сиянието... и удивлението. 

Скъпа Шамбра, много се радваме, че всички заедно стигнахме до тази 

точка, изпълнявайки нашето съглашение, да се завърнем сега на 

свещената земя, въвеждайки енергията на Новия Бог, за тези, които 

са избрали да го приемат. Не ги насилваме да го правят. Просто сме 

сложили потенциала. Сега на Земята е дошъл момента за Новия Бог и 

той е много необходим. Дойде време за изцяло новото съзнание за 

Бог, време да внесем този Бог в себе си...стига разделение...стига 

правила...просто живот...и въображение... и творене. 

И така в известен смисъл може да се каже, че завършихме енергията 

помежду си, само за да вземем Новата Енергия, която включва в себе 

си Новата Истина, по- високата Истина и разбира се Истината 

изпълнена с радост. Както вече казах в началото на нашето 

обсъждане, с най- трудната част вече е свършено. И сега летим 

заедно.  

И това е така! 
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