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И така е скъпи приятели, събрахме се отново в тази удивителна 

енергия на Шамбра. Да, наистина, понякога ние сме преизпълнени, 

когато навлизаме във вашето пространство, когато ни 

допускате...преизпълнени сме от вашите емоции...от вашата любов...и 

от вашето нарастващо състрадание...преизпълнени сме от това как 

истински успявате и си позволявате да бъдете в това, което наричаме 

Нова Енергия. Налага ни се да дишаме от нашата страна, за да 

балансираме енергиите си, защото са толкова интензивни, толкова 

любящи. 

Вие дори не виждате кои сте. Това е удивително и забавно нещо. 

Когато се завръщате на нашата страна на завесата и ви 

приветстваме- както винаги правим- когато идвате тук, ние се смеем, 

смеем се с вас, защото не сте виждали това, което сте в същност. Вие 

ни виждате като тези, които седят някъде далеч в небесните сфери, 

които правят обзор на нещата, които са големи и грандиозни 

същества в собственото си право. И това е вярно...такива сме! (Смях) 

Но когато се връщате тук, небесните зали се разширяват, за да ви 

поздравят. Вашата светлина, вашата енергия осветяват със 

светлината си и се излъчват по коридорите на всички архангелски 

домове. Вие сте тези, които са наистина грандиозни същества. Велики 

същества...велики, велики същества...всеки от вас...лидери- 
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използвайки вашата терминология- лидери на велики легиони от 

ангели...пионери, които са създали звездите и цели галактики и 

слънчеви системи. 

Но тук сега бидейки хора, не си отдавате дължимото. Не си 

позволявате да погледнете насам. Не си позволявате да признаете, 

кои сте всъщност. Вие се поставяте на дъното в реда от съществата 

от физическите и нефизическите, слагате се в Старо Енергийната 

система от вярвания, където трябва да отработите пътя си обратно 

към благодатта на Бог. 

Скъпи приятели, всичко е точно обратното. Обърнете тази схема на 

долу с главата. Вие сте на върха. И ние сега ви моли да се отървете 

от някои Стари шаблони, да спрете за минута и да си позволите да си 

спомните колко грандиозни сте всъщност. Някои от вас ще се 

разтърсят при мисълта, че сте велики. Вие си мислите, че ако 

позволите това чувство, то тогава сякаш ще злоупотребите с него, ще 

го раздуете. И отново- вие вече не сте в тези енергии. Не трябва да се 

притеснявате за това. 

Позволете си за миг да си спомните, кои сте всъщност и от къде сте 

дошли...как сте се отдали в служене на Духа и Всичко Което Е...за да 

направите решителната крачка на Земята и да изучавате всички тези 

невероятни неща. У всеки от вас има много повече, от колкото 

осъзнавате. Не пропускаме тук никой от вас. Когато имената ви се 

произнасят от нашата страна на завесата, всички замлъкват, защото 

ние си спомняме как помогнахте в изграждането на цялата физическа 

вселена, как помогнахте да се справим със създаването на 

Омнивърса. Когато вашето име се произнася тук, от нашата страна 

има уважение и почит и известна доза благоговение към вас за това, 

което сте направили. 

Вие сте на забавно място –на Земята, без възможност да видите това, 

мислейки си че ние сме велики, че ние знаем всичко, че ние един вид 

сме създали всичко, а не вие. Разбира се е точно обратното. Ние сме 

ваши слуги. Когато се върнете на нашата страна...ох, има период на 



адаптация, има време в което работите с нас, за да освободите някои 

от тези ограничения за човешкото пътешествие, което току що сте 

предприели. Ние сме тук за да ви служим. Вие сте нашите лидери. 

Зловещо, нали? (Смях) 

И наистина, ние не знаем всички отговори от нашата страна. В 

противен случай нямаше да сте на Земята. Защо ви е да сте там, ако 

вече знаехме отговорите? (Смях) Щяхме да изпратим група, които да 

ви вземат и да ви върнат обратно при нас, за да научите и вие 

отговорите. 

Чрез вас ние се учим. Чрез вас се учи Духа. Да, наистина вашите 

възприятия за реалността са толкова ограничени и изкривени, когато 

сте на Земята. Но ние работихме с вас в последно време в тази серия, 

говорейки за въображението, за да ви помогнем отново да се 

разтворите. Понякога идваме при вас с духовни лостове (смях), за да 

ви помогнем да се отворите, да ви помогнем да разберете, че вече 

няма нужда да оставате в рамките на триизмерния свят. 

Вие не сте тези, за които се мислите! Вие сте Велики Майстори. Ние 

не се наричаме „майстори” от тази страна на завесата. Тази титла е 

запазена за вас...винаги...за тези, които са тръгнали първи...тези, 

които са преминали първи през всички трудности и 

предизвикателства, свързани с влизането във физическо тяло и 

ограничението си в третоизмерната реалност...и след това забравяйки 

кои сте били във всеки от животите си. Ние искаме да си спомните 

сега и да си позволите да си спомните величието на това което сте, 

защото във величието има също така и смирение, определена 

скромност. 

Но ние Ви молим по време на днешната ни среща да си позволите да 

усетите, колко невероятни сте. Вижте го с нашите очи, ако трябва. 

Усетете, това, което чувстваме, когато влизаме в тази зала пълна с 

Майстори. Ще разберете защо затаяваме дъх, защо се смайваме 

понякога в началото на срещите. 



Разбирате ли...иронията и хумора в това, което говорим тук с 

вас...това е което вие трябва да ни казвате. И вие го правите. Вие се 

усъвършенствате в това. Връщате се тук нощем по време на сън, в 

сънищата си. Прекарвате голяма част от времето си сега за да 

обедините енергиите ни отново. 

И така... скъпа Шамбра- както бих казал- много от вас в последно 

време изгубиха близките си. Много от вас се намират в процес на 

загуба на близки точно сега. Много губят близки, такива, които са ви 

били близки през последните няколко години. Ние разбираме, че това 

е трудно. Молим ви въпреки всичко да разберете, че има причина и 

във всичко това има любов. Много от тези, които сега си тръгват, 

избират да го направят по определени причини, свързани с момента в 

който живеете сега, с промените на планетата. 

Ще ги видите отново. Знаем това. Тези, които преминаха-и които се 

готвят да го направят...не ги търсете на небето, в опит отново да се 

съберете. Ще БЪДЕТЕ отново заедно. И това ще бъде по- реално и 

истинско, от когато сте били с тях на Земята. Много от тях ще се 

връщат при вас в една или друга форма в човешко тяло-с друго име и 

друга външност, разбира се. Но те ще се превъплъщават, за да са с 

вас, за да им бъдете учители. 

Някои от тях останаха тук на нашата страна на завесата, за да ви 

помагат, да работят с вас. Това беше част от вашата уговорка. И ако 

това не беше договор от преди много отдавна, то това е нещо което 

сте научили, с всички промени, които направихте, с напредъка който 

имате в живота си сега. 

Разбирате ли...идва такава точка на баланс, когато част от тези 

енергии, които ви бяха много близки в миналите животи, могат да ви 

служат по –добре от тази страна на завесата. Понякога между вас и 

другите има договори, по-конкретно, че единия ще се върне на нашата 

страна, за да работи с вас по баланса на енергиите, да бъде този 

глас, който ще можете да чуете, защото му се доверявате. 



Някои от вас имат домашни животни. О...о, ние чуваме,когато хората 

казва: „ Но това е просто котка или това е просто куче”. Не скъпи 

приятели, това отива много отвъд тази рамка. Те в известен смисъл 

предават- кака да кажа- вземете на пример кучето. Кучето, което 

създава много близка връзка с вас, предава електромагнитното 

съзнание на „ кучето”. То предава „ груповата кучешка мисъл” (смях) и 

то също така навлиза във вашия електромагнетизъм, във вашата 

духовност, във вашата енергия. И те стават част от вас. И работят с 

вас и за вас. 

Скъпи приятели, с вашите скъпи хора е свързано много повече. Ще ги 

видите пак. Просто е много трудно да ги пуснете. И знаем, че усещате 

хлад и самота. И има моменти, когато знаем, че искате да промените 

нещо в отношенията с напусналите ви близки. Но вие ще бъдете 

отново заедно, а може би дори и на Земята. 

Днес има много от тези, които седят във Втория Кръг, които ви молят 

да облекчите сърцата си. С тях всичко е наред. Тук няма подобие на 

ада, за който много често се говори- как да кажа-говори се на 

Земята...ако човека който напуска, сам наистина не иска да отиде там 

и сам не чувства, че трябва да отиде там. Но това не е неизменно. 

Тук от нашата страна има много напътствие и особено в работата, 

която вършите с Аления Съвет и с другите ангели. Вие сте толкова 

свързани с нас, че когато този, който ви е близък и ви обича идва от 

нашата страна, веднага си намира приятели. Те веднага се оказват 

обкръжени от специални ангели от нашата страна, които са 

посрещачи, които поздравяват връщащите се на нашата страна хора. 

Когато ви е тежко на сърцето, когато в сърцето ви звучи песента на 

тъгата, то на тези които идват, понякога им е трудно да преминат 

изцяло. За това ви молим-и те ви молят- да ги пуснете, когато стане 

уместно...позволете им да се върнат от нашата страна, за да си 

възвърнат съзнанието за това кои са всъщност...освободете ги, за да 

могат да ви служат от тук по Нов начин или за да се върнат отново на 

Земята. Ще БЪДЕТЕ отново заедно. 



Итака скъпа Шамбра, днес имаме прекрасен гост. Да, наистина, молим 

ви да усетите енергията на нашия гост. Той от известно време силно 

искаше да дойде. И сега енергията за това е уместна. Някои от вас 

работеха с тази скъпа личност. Някои от вас ни питаха извън Шоудите, 

кога се каним да доведем тази скъпа същност, да стане част от 

вашата група. И така, молим ви да усетите енергията на днешния ни 

гост, времето за това е съвсем уместно. Всички елементи и енергии 

идват заедно. 

Тази скъпа личност идва под името Кутхуми Лал Синг...наистина днес 

при вас идва енергията на Кутхуми. Той идва в особен момент, когато 

на Земята енергиите танцуват, те също така танцуват и в космоса. 

От нашата страна на завесата, някои от нас...ние имаме специални 

клубове, така да се каже. Ние-тези, които сме били на Земята. Ние- 

които сме били на ваше място и сме се върнали от тази страна, за да 

ви напътстваме и да ви помагаме. 

Енергията на Кутхуми е много важна част от ордена на То-би-ас на 

Земята, в известен смисъл, по- скорошна, по- съвременна- както се 

казва- проекция на енергията на То- би- ас на Земята, защото той е 

живял през 19 век от вашето време. Той беше човек както аз и както 

Сен- Жермен. Наистина Кутхуми и Сен- Жермен прекараха заедно 

много, много време на Земята във физическо тяло, работейки заедно. 

Кутхуми беше наречен Майстор, защото в последното си 

превъплъщение на Земята той успя да помогне за балансирането на 

собствените си енергии. Той успя да направи това, за което се каним 

да поговорим днес. Тогава на Земята беше друго време и друга епоха 

и много от това, на което той се учеше и е учил другите, останало 

нечуто. Но сега за Кутхуми е точния момент да се върне и да дойде да 

поиграе. 

Едновременно той помага да се внесе мъдрост и любов. Той идва на 

тази среща на Шамбра днес в своята златиста одежда от кашмир, 

преминава между вас- преминава дори през тези, които са се 



включили чрез Интернет- споделя с вас любов, споделя състрадание. 

Той отдели доста време с всеки от вас, той ви помогна с цялата тази 

сфера от енергийно балансиране на Новата Енергия, със 

способността ви да се движите между световете, Новия и Стария 

свят. Наистина той е Майстор в това. 

Кутхуми е мъдрец, с когото прекарваме много време, работим с него 

от нашата страна. Когато беше на Земята, Кутхуми как да кажа-имаше 

тесни отношения с така наречената Мадам Блаватска и с Сен-

Жермен. И те тримата играеха заедно на тази игра, защото и тримата 

знаеха, как да се придвижват между световете. Те се явяваха един на 

друг, дори когато бяха в нефизическа форма. Те контактуваха един с 

друг с телепатия. Преди много, много години те помогнаха да се 

установи на Земята тази енергия, която помага за способността да се 

пътува между световете. 

И това е което правите сега, скъпи приятели. Световете между които 

се придвижвате са различни. Това е света на Новата Енергия и 

Старата Енергия. Вие също се учите да се придвижвате между 

световете във физическото и в нефизическото, мъжкия и женския 

свят. Те са различни светове в известен смисъл, така както това се 

възприема на Земята. Те бяха разделени. 

Те (Кутхуми и Блаватска) се научиха да са движат между световете 

напред и назад, за да внесат истински и двете страни. Кутхуми идва, 

за да ви помогне да се движите между всички различни светове, които 

съществуват сега наоколо. Готови сте за това. Вие молихте това да 

стане. 

Ще има моменти, когато ще усещате Кутхуми, идващ при вас в 

нормалното ви състояние на бодърстване, защото той е много 

изкусен. Той няма нужда да се появява през нощта в съня. Той е 

изкусен в идването си денем. 

Той сега малко сдържа енергията си. Той искаше да дойде. Някои от 

вас получават информация или намеци, за неговото идване. Той се 



сдържа до настъпването на точния момент и точните енергии на 

Земята и на някои събития, които стават сега и ще станат скоро. 

Енергиите на Кутхуми може да бъдат призовани по всяко време и не 

за да отговорят на конкретни въпроси, а за да ви помогнат- как да 

кажа- за да ви държи за ръката, да ви напътства, когато се учите да се 

движите между световете. 

Наистина, както каза неотдавна Калдре, той си имаше страх, усещане, 

че губи равновесие и че това било както му казали вертиго ( усещане 

за постоянно движение на света около вас) но това не беше 

истинската причина. Това беше свързано с разкриването и ходенето 

между световете. Когато го правите, като правило то има тенденция 

да предизвиква известен физически и дори емоционален дисбаланс. В 

триизмерния свят вие сте свикнали да се придържате към много 

твърди и плътни модели. Свикнали сте с много ограничения и 

линейност. 

И сега, когато се отваряте, това предизвиква определено усещане в 

тялото ви, а при някои и в ума. Някои от тях на пръв поглед може да 

бъдат некомфортни. Понякога ще усещате силна топлина в тялото си- 

а друг път студ- когато другите наоколо не усещат никакви промени в 

температурата. Това е един от първите и най- очевидни признаци. Ще 

усещате силен световъртеж. И някои от вас ще усещат гадене, защото 

всичките ви енергии се променят. Ние ви молим тогава да вдишате 

дълбоко и да разберете, че това става защото тялото ви се 

приспособява към промените във вашето измерение. 

Понякога ставате много разсеяни. И това е най- възхитителното за вас 

( смях), защото тогава спирате да използвате главите си. За 

получаването на отговори сте длъжни да действате и да се учите да 

се осланяте на Божествените напътствия и Божественото знание. 

Главата ви изглежда се намира в замразено – затворено състояние, 

където нищо не може да бъде възприето и обработено. Понякога не 

можете дори да си спомните собственото си име. За това, една ваша 

част ви подтиква и ви моли да използвате сега Божествения си разум. 



Той превъзхожда...той променя всичко, което вашия разум може би е 

правил. 

Някои от вас ще отдават тези симптоми на остаряването или- за 

жените- на менопаузата. Някои от вас ходят на лекар и те ви правят 

доста традиционен анализ. Те ви изпращат вкъщи с един от тези 

ментални хартиени листи, наречени рецепти и ви казват че трябва да 

приемате някои лекарства в определен час. Ние не възразяваме да го 

правите, но ви молим преди да се устремите към лекарствата, да 

попитате тялото и разума си, дали са подходящи за вас. В известен 

смисъл вие искате да преминете през определени усещания, които 

стават сега. Не искате вместо това да издигате друга стена. 

Имало е случаи да видим хора които се опитват да се отворят твърде 

бързо. Това може да предизвика огромен дисбаланс. Попитайте 

вашата същност колко бързо можете да се разширите и отворите. 

Кутхуми идва сега, за да ви помогне, да научи всеки от вас на много от 

това, което е научил, когато е бил на Земята последния път. Той моли 

всички вас които слушат -и всички, които ще се включат после- да не 

се позовават на него като на „Майстор“, защото още веднъж-ВИЕ сте 

Майсторите. Той ще се обръща към вас по същия начин. Той ще ви 

нарича Майстор Бил и Майстор Мария от почит и уважение към вас. И 

това е начина по който ще разберете, че той е наблизо. Кутхуми ви 

моли да не се обръщате към него по този начин. За него това е доста 

неловко. 

Той ще е тук, за да ви помогне да се движите между световете и за да 

сподели много знания, които е получил, когато е бил на Земята. Ще ви 

помага да привличате също енергиите на Сен -Жермен в определено 

време. За това може да усетите-как да кажа- обединяването на тези 

двамата, които идват. 

Но скъпи приятели, скъпа Шамбра, ние знаем че вие се отнасяте 

сериозно към това разтваряне. Знаем, че няма да бъдете 

удовлетворени, ако останете в рамките на триизмерната реалност. 



Ние знаем, че сега се пукате по шевовете, така да се каже, в 

желанието си да се разтворите, но все още не сте съвсем сигурни 

какво значи това. Така, че ние сега ви предоставяме всички 

подходящи енергии, които да работят с вас. 

Молим ви да слушате и да бъдете осъзнати за тези енергии. Между 

другото това са енергиите на Кутхуми и Сен-Жермен които познавате 

от преди и с които сте работили вече. Има установено доверие между 

тези две същности. Има и допълнително доверие, което влиза в 

играта, защото и двете същности са прекарали на Земята много, 

много въплъщения. За това можете да се отнасяте към тях не като 

към същества, които никога не са били на Земята и нямат съчувствие 

или опит, за да знаят, колко далеч може да се отвори нещо или колко 

бързо може да се отвори, съхранявайки също така и баланса си. 

Молят ни да направим забележка за тази група, за това- как да 

кажа...питат ни отново и отново колко дълго аз Тобиас ще остана от 

тази страна, преди да се върна на Земята в друго въплъщение. Е, моя 

договор, моята отговорност е да остана тук, от тази страна в крайна 

сметка до квантовия скок през 2007 год. По-натам не съм съвсем 

сигурен. Има много елементи които влизат в играта... (пауза) 

Калдре и аз провеждаме кратка дискусия. ( смях) След 2007 год. 

Скъпи приятели, дори няма да е уместно да правим такъв вид 

ченалинг- това, което наричаме Шоуди- така както ги правим сега. По 

такъв начин ще се промени динамиката, на всичко, динамиката на 

това как работя с вас и трябва ли да оставам от тази страна на 

завесата. След 2007 год. Динамиката съществено ще се промени. 

В Ордена на Тобиас беше решено, че когато се върна на Земята и 

отново получа въплъщение във физическо тяло, че скъпия и прескъп 

Сен- Жермен- ще заеме моето място в Ордена. Той ще е този- както 

се казва-ще идва при вас по най- различни начини, а също така ще ми 

помага- да ще ми бъде оказвана специално помощ- ще ми помага от 

своята страна на завесата. Но, скъпи приятели в крайна сметка още 

няколко години ще работите с мен. 



Така че Кутхуми идва днес и сега е много активен с всички ваши 

енергии. Той буквално идва при всеки от вас, дори и при тези, които не 

присъстват физически, но които са тук енергийно. И сега той прави 

някои- как да кажа- раздвижва енергиите ви много дълбоко, за да 

можете да усещате по различни начини. Може да го усетите малко 

като замаяност...да това е правилната дума...замайване след като 

напуснете залата или малка дезориентация. И той ви моли отново да 

вдишате и да си върнете равновесието, но в същото време ще можете 

да се разширите. Всичко това се прави по споразумение, в 

съответствие с това, което създадохме заедно на последната ни 

среща, за да ви помогнем да облекчим някои от случващите се 

промени. 

И така, ние ви молим да приветствате присъствието на скъпия ни 

Кутхуми. 

Скъпи приятели, нека за малко да разгледаме енергиите на Земята 

точно в този момент. Някои много, много интересни неща стават в 

момента на Земята около вас, дори вътре във вас. Има енергийни 

събития, които бяха предизвикани- как да кажа- от някои космически 

неща, които стават сега. Наистина в близките няколко дни ще се случи 

това преминаване на Венера между Слънцето и Земята. Само по себе 

си това представлява до голяма степен математическо събитие, което 

се случва периодично, защото планетите се въртят по орбита около 

Слънцето, защото всички те спазват определен ред и защото има 

определени периоди от време, когато става това. 

И след няколко дни ще наблюдавате това затъмнение предизвикано 

от Венера, минаваща между Слънцето и Земята. ( Фактически 

събитието става на 8 юни 2004 год. Ще се види също в Северна и 

Южна Америка, но може да се наблюдава и в Европа, Африка, 

Близкия Изток, Индия, Юго- Източна Азия и Австралия) Обаче ще 

стане важно предаване на енергия, което излиза отвъд рамките на 

математическите и научни събития. По време на този кратък процес, 

по време на затъмнението, дори и да не го виждате, ще стане много 



убедителна потенциална промяна за тези които са готови да я 

приемат и да я внесат в живота си. Това е свързано с промените във 

възприятието на двете ключови съставки от човешките качества така 

да се каже. 

Първата това е потенциалната промяна индивидуално за вас- ако го 

изберете- във вашето възприемане на парите, финансите и това как 

ги внасяте в живота си. Цялата тази динамика на енергиите на 

Земята, Венера и Слънцето е прекрасен момент, за да се подпомогне 

тази промяна. Ето защо Кутхуми идва отново, за да ви помогне да се 

премествате между световете, да променяте начина си на мислене, 

Шамбра, относно парите и финансите. Става дума за това как внасяте 

парите в живота си. Дойде време това да се промени. 

Както сме казвали отново и отново искаме да сте в изобилие. Вие 

възприемате, че изобилието идва през много конкретни канали- 

постоянна работа, нещо постоянно което правите. Виждате че много 

пъти сте ограничени в работата си, за която ви плащат по 15 долара 

на час. Така че вие си пресмятате колко часа работите на година и 

така си пресмятате изобилието. Придържате се към тези рамки. 

Болшинството от вас не се възприемат като на работа, за която им 

плащат по 500000 долара на година. Болшинството от вас не 

възприемат, че парите може да идват от място, което не се нарича 

работа, от нещо върху което не работите. Мислите, че сте ограничени 

от определена кариера и почасово заплащане. 

По такъв начин през цялото време докато Венера преминава- с 

помощта от Кутхуми- ние ще помогнем на тези които са готови да 

започнат да осъществяват сериозната промяна във възприятието си, 

в съзнанието си, в реалността си, относно парите. Това може да бъде 

малко болезнено ( смях). В известен смисъл това може да наподобява 

силно небесно побутване, което ще ви направим ( смях)- с вашето 

позволение- защото сте се оказали заключени в тази сфера. 

Това е в резултат на много животи прекарани в обет за бедност. Това 

е в резултат основно на вашите ограничения. ВИЕ си мислите че сте 



ограничени. Забравяте, че сте Майстори. След това се опитвате да 

създадете изобилие, пари чрез тежък труд и износвате телата си ( 

смях), работейки и работейки на няколко работи, мислейки че колкото 

по- добре се отнасяте с тялото си, толкова повече пари ще може да ви 

донесе. 

Или предполагате, че парите се манифестират с ума. Това не е вярно. 

Не е така, защото някой е по- умен от другите. Гледаме някои от вас- 

лидери и богаташи и тези, които оглавяват корпорациите. И те съвсем 

не са чак толкова умни. ( смях) Сега това работи против тях. 

Гледаме тази група Шамбра...и умните...когато говорим за умни, ние 

говорим за вашата мъдрост, на какво сте се научили, а също и 

способността ви да го вкарате в играта на реалността си. Не става 

дума да минете някои тестове по IQ. Колкото по- скоро се премахнат 

тези IQ тестове от образователната ви система, от образованието ви, 

толкова по- добре. Това беше един от най- ограничаващите и 

разрушителни инструменти, които се използват в наши дни. Тази 

енергия е доста небалансирана. За това тя няма нищо общо с 

показателите за интелекта. Става дума за духовна мъдрост. Става 

дума за Знание. И става дума отново да си позволите изцяло да се 

отворите. 

Така че ще работим с вас. Смятаме да продължим работата върху 

изобилието и финансите на предстоящата ви среща. Прекарахме 

прекрасни мигове работейки с лектор, който знае как да внася 

изобилието, която е работила с Кутхуми по- дълго от колкото е готова 

да си спомни. Така че ще бъдем с нея на сцената когато тя излага 

посланието си на предстоящото събрание на Шамбра в прекрасния 

Санта- Фе. Работата ще продължи от там и това не означава, че е 

задължително да се намирате там, за да разберете. Нейната работа 

ще предизвика такава бурна реакция, което ще я накара да 

преразгледа много други неща. 

По такъв начин днешното преминаване на Венера ще донесе 

енергийния потенциал на промените за вас...за вас...това, което ще 



стане не просто защото планетите са се подравнили, а защото другите 

енергии също стават уместни. Трябва да отбележим- че причината за 

тези промени е не само защото Венера преминава. Просто считаме, 

че това е прекрасна възможност- да работим с всички тези енергии на 

Венера, разбира се и с всички ваши енергии. По такъв начин, вие 

създавате това събитие. Ние просто ви помагаме да изберете 

подходящия момент. 

И така, какво друго би било важно в този момент на бърза промяна, 

тези бързи промени в живота ви, по време на енергиите на Венера? 

Това ще е свързано с любовта в живота ви...и с това как да се 

измъкнете от Старите концепции и Старите отношения. Кутхуми ще ви 

помогне да разберете как можете да се придвижвате между 

световете. Можете да живеете на Земята като човек, където както се 

очаква ще имате партньор, където както се очаква ще имате любовни 

отношения. Това също ще ви помогне да разберете любовта от някои 

различни ракурси. 

Започва се от любовта към себе си. И това е мястото, където някои от 

вас може да усетят най- силно напрежение...да...любовта към себе 

си...как сте пренебрегвали това което сте. И това е свързано с това как 

дори сте забравили, кои сте. Вие сте забравили как да обичате себе 

си.  

Защото някъде беше написано, че да се обичаш е грешно. Това беше 

изобразено като отрицателно повече от колкото положително. Така че 

в допълнение на днешното ви излизане от гардероба на това което 

наистина сте, ще ви помолим да излезете от килера и да си спомните 

как да се обичате изцяло по нов начин- в Новата Енергия. 

В любовта към себе си я има и обратната полярност и енергия- ако 

така я наричате. Учат ви отново и отново, че не трябва да го правите, 

че това е така защото не сте балансирани. Скъпи приятели, няма 

нищо по- далеч от истината! Защо не искате да се обичате? Защо не 

искате да се обичате изначално? Когато го правите, вие може да 

разберете какво е да обичаш другиго.  



Човек, който ненавижда себе си, но изповядва любов към другите е 

просто „ подлизурко“. ( силен смях) Той се опитва да намери 

собствената си любов към себе си, проектирайки я върху другите, 

преструвайки се че ги обича. Те отчаяно се опитват да открият 

любовта към себе си чрез някой друг. Те няма да погледнат навътре в 

себе си, за това я проектират навън. Опитват се да се преструват по 

отношение на всеки, че го обичат, в отчаяно търсене на истинската 

любов. 

Виждали сте ги. Срещали сте се с тях. Някои от вас са били с тях ( 

смях) в миналото. Но сега можете да видите дисбаланса в тези, които 

говорят за любовта си към всичко, когато любовта се отваря за тях, те 

не могат да се справят с нейната светлина. 

И така, Кутхуми идва сега да свърши малко работа по промяната и 

оформянето на енергиите...той също така ще ви напомни да обичате... 

и сега да обичате по съвършено Нов начин. 

За това скъпи приятели очаквайте- ако изкажете намерение- 

очаквайте в следващите няколко седмици при вас да дойдат някои 

интересни енергии. Гледайте и чувствайте. Бъдете осъзнати. От една 

страна имаме енергиите на промяната във възприемането на 

любовта, от друга страна е промяната във възприятието на 

финансите. Така, че това е много интересен баланс! 

Някои от вас в този момент може да усетят че ги подтикват към ръба, 

отвъд рамките на зоната ви на комфорт. Вдишайте дълбоко и 

разберете, че вие просто преминавате през процес. Освобождавате 

някои много Стари дълбочинни представи за някои много Стари 

реалности. През това време ще получавате много насоки от нашата 

страна. Ще вършите тази работа, но ще получавате голяма подкрепа. 

Както казахме, Кутхуми ще ви се яви по време на вашето 

бодърстване. Той ще дойде при вас в златен кашмир. 

Скъпи приятели сега на Земята стават много интересни събития. 

Енергиите на двете комети, играят в момента с електромагнитното 



поле на Земята. Те не са- как да кажа- не са от най- значимите комети. 

Те са видими. Можете да ги наблюдавате. Дойдоха неочаквано. 

Учените не ги видяха да се приближават и те изведнъж се оказаха тук. 

Интересно е как става това! ( лек смях) 

Тези две комети са доставчици на енергия, буквално на Новата 

Енергия. Тя беше-как да кажа- енергията над която работихте вие. 

Говорихме преди известно време, че тя идва, но още не беше влязла 

в играта във вашата реалност. Не беше влязла в ежедневния ви 

живот. Сега- с тези комети се внася помощта за възприемане на тези 

енергии. Тези комети ще дойдат и ще си тръгнат, но ще оставят след 

себе си във вашия живот източници на истинската Нова Енергия-не 

просто намираща се в някакви други сфери, но сега навлизаща във 

вашия живот. 

Тези две комети също имат отношение към тази промяна, ставаща 

във възприемането на парите и любовта. Всичко това става защото 

вие като Майстори сте го създали. Вие помолихте за това. Вие 

усетихте, че момента е настъпил. 

Докато всичко това става, общите енергии на дуалността на Земята се 

люлеят напред назад. Махалото създава сега на Земята голям 

импулс. Това предизвиква стрес и напрежение у много хора, които все 

още строго се придържат към дуалността. Това предизвиква 

световните събития да се случват с изцяло различна енергийна 

динамика. Това предизвиква-как да кажа- някои разтърсвания в 

Старите институции. 

Махалото ще продължава да набира сила в периода до 18 септември 

2007 год. Не му позволявайте да ви извади от равновесие. Дуалния 

свят си върши работата. Ще можете да съхраните безопасната 

енергия. Вие можете да избегнете удара на махалото. 

Но ще продължавате да виждате доста откачени неща, които стават 

на Земята, странна- как да кажа- активност в области, които са били 

спокойни в продължение на много дълго време, тихи през доста дълъг 



период от време, ще получат внезапно напълно нов конфликт между 

енергиите и както вече сме казвали, ще има промени и в самата Земя. 

Но ще са доста по- малки от предсказваните. 

Понякога ще виждате луди неща наоколо. И по- конкретно, когато сте 

в безопасното пространство и балансираната енергия, всичко ще има 

тенденция да изглежда малко по- лудо. ( смях) Молим ви да разберете 

това...позволете тази активност. Молим ви да разберете, не трябва да 

се въвличате в нея. Но трябва да имате по- голямо състрадание към 

нея. 

Електромагнетизма на Земята буквално се променя сега. Винаги е 

имало един вид- как да кажа- тип ритъм, танц на електромагнетизма. 

Имаше особена сила на електромагнетизма. И всичко това се променя 

точно сега. Това което беше преди, няма да го има вече. Хората го 

усещат чрез телата си и в ума си, особено в ума си, защото много 

голяма част от съзнанието се задържа в електромагнетизма и когато 

той се променя, това въздейства на разума ви, който- как да кажа- 

представлява интерпретатор на съзнанието. 

В научните среди има индикации за това, че всички енергии на Земята 

се променят, започват движение, но не е сигурно как ще действат за в 

бъдеще. Това нещо, което се използва за измерване пулса на Земята, 

резонанса на Шуман, беше доста постоянно през последните 2000 

години...много интересна графика, между другото. Тя започна да се 

променя преди 2000 години. Това е честота- или това което се 

измерва в херцове или цикли- вибрационното съзнание на 

Земята...което включва човечеството и Гая. 

То се променяше през последните 2000 години, но сега само през 

последните шест месеца то полудя. То не следва нито една от 

предвидените графики. В продължение на много години то беше 

постоянно. Започна да се променя преди 2000 години. И преди 14 

години то бързо започна да се покачва. Винаги се е променяло на 

пример в 7,5 цикъла. И за последните 14-15 години то започна да 

нараства до точка в която средно беше около 13, 5 херца. То наистина 



се променя от време на време. Движи се в границите между 7,5 и 80 

херца. Колебае се бързо. Общата средна стойност се е увеличила с 

така наречената прогресия „ стик за хокей“. 

И много хора с големи усилия се приспособяват към това. И двете-и 

тялото- и разума- са свързани с тази част от Земята и съзнанието- 

така наречени резонанса на Шуман. Земята и тялото също са 

свързани с обща електромагнитна сила и с нейната посока. Това се 

променя точно сега. 

Магнетизма на Земята се променя. Магнетизма намалява. На Земята 

магнетизма не е такъв какъвто е бил преди 10 или преди 20 години. 

Той ще продължава да се променя много бързо. Но няма само да 

намалява, ще има моменти в които ще се усилва. Ще лавира напред- 

назад, създавайки доста необичайна картина, ако пожелаете да 

нарисувате такава графика.  

И всъщност, скъпа Шамбра всичко това може да се наблюдава с 

помощта на данните събрани от вашето правителство. Всичко това са 

научни данни. 

По такъв начин между промяната в магнетизма, промяната в 

интензивността на магнетизма, дори в гравитационното привличане на 

Земята и резонанса на Шуман...всичко това влияе на тялото и разума. 

Всички тези неща ви помагат да задържате фокуса си върху 3D 

реалността...разбирате ли. И сега това се променя. 

Много хора не могат да се справят с това в тялото и разума си. Те не 

разбират какво става. При вас, Шамбра има съвсем друго разбиране. 

Вие преминахте тези трудни промени. Вече не сте свързани с 

масовото съзнание. Понякога все още може да усещате промени в 

тялото си и в разума си. Но вече не зависите от това. Именно за това 

ви попитахме преди време, „ Готови ли сте да излезете от масовото 

съзнание“? ...за да можете да забравите всички тези енергии...за да не 

сте така силно зависими от електромагнетизма на Земята и 

достигането на баланс и адаптация...за да не ви се налага да зависите 



от циклите на Земята за да съхранявате баланса си. Вие си 

позволихте да пуснете масовото съзнание преди известно време. 

Говорим отново за това, за да ви помогнем да разберете какво става в 

света около вас. Другите хора, животните и дори дърветата- вече не 

са сигурни как да намерят баланс, защото той се променя. 

Ако вземете ято птици на пример, те са свързани с енергията на „ 

птиците“ и разума на „ птиците“. В действителност този разум на „ 

птиците“ не е същия разум, който се намира във физическото тяло. 

Това не е мозъка, защото както знаете мозъка на птиците е два пъти 

по- малък. ( силен смях, защото Тобиас играе с интерпретацията на 

думата „ birdbrain”- “ птичи мозък“ и унизителното „ кокоши мозък). 

Това беше шега на Кугхуми, не моя. (смях) И това не беше зле като за 

първи път. (смях) 

Мозъка на птиците е много малък. Те имат нужда да обработват 

големи обеми от информация. Както много малко устройство за 

съхранение на информация, той е предназначен за информация която 

се използва постоянно докато са на Земята. Това, което правят- е че 

се включват към електромагнитните енергии, честоти, които могат да 

бъдат наречени „птичи“ честоти. 

Интересно ви е защо могат да летят- много стотици едновременно- 

летят в ято. Това не е защото имат малки клетъчни телефони, по 

които си говорят помежду си. ( смях) Те се включват към 

електромагнитната честота на „ птиците“. И всички те са настроени на 

нея. И когато честотата на птиците каже: „ Наклони крило така или 

иначе“, всички го правят. Те просто отговарят на „ птичата честота“. Те 

нямат нужда от голям мозък, за да пазят информация, защото я 

получават отвън. 

Същото е и с болшинството от дивите животни. Те са свързани с 

честотата на своя вид. По такъв начин е устроено и растителното 

царство. Те са свързани с честотата на своя вид. Дърветата 

разговарят помежду си, общуват чрез електромагнетизма. Вашето 



тяло също го прави. Клетките и молекулите говорят помежду си на 

определени честоти, електромагнитни честоти, които правят 

общуването възможно. За това не е нужен мозък. 

Скъпа Шамбра, тук има също така и духовна честота, за създаването 

на която помагате и вие. Тя се нарича „честотата на Шамбра“. Това не 

е типичната електромагнитна енергия, която обгражда Земята. Това е 

многомерен вид честота. Хората изобщо не се свързват много често с 

някоя от другите видове честоти. 

Те са свикнали да се придържат към собствената си биологична 

единица. Те силно се осланят на разума и тялото. Те игнорират тази 

комуникация, която става между разума и тялото или само в тялото. 

Но те не общуват помежду си на тези други видове честоти. 

По този начин ние работихме с вас, Шамбра- вие старателно 

работихте- за да помогнете за създаването на новия вид „ честота“- 

това би била най- подходящата дума- Калдре пита тук- Новия вид 

честота, която е част от електромагнетизма. Тя е част- както се казва- 

от духовния духовно-магнитна. Тя е част от космо- магнитната или 

кос- магнитната, както може да я наричате. (смях) И това беше моя 

шега. ( смях) 

И така вие започвате да създавате такава честота, към която да 

можете да се включите и да използвате, за да можете по- добре да 

общувате помежду си. Използвате я дори при общуване с други хора, 

когато и те позволят да се включат към нея. Това е вид честота, която 

не е присъща на Старата Земя. Тя се предоставя за директна връзка 

между Старото и Новото, за тези, които са избрали да напуснат 

Старата Земя и да отидат на Новата, след като оставите физическото 

си тяло, за да можете по- лесно да се свързвате със Старта Земя.  

И така, скъпа Шамбра, много, много се случва с енергетиката на 

Земята и навсякъде около вас, всичко в навечерието на това събитие 

през 2007 год. , квантовия скок, 18 септември, когато нищо няма да 

стане ( смях), но след това всичко ще се промени кардинално. 



За това искаме добре да осъзнаете всичко което става вътре и около 

вас. Искаме да наблюдавате и да усещате и слушате, защото сега 

ставате многомерни, защото се учите да обработвате информацията- 

не в мозъка си, а в Божествения си център- също така и новата 

честота на Шамбра. Искаме да чуете и да осъзнаете всяка част от 

вашето същество. 

Отговорите като правило, ще са много, много прости- до такава 

степен, че понякога дори ще се съмнявате в отговорите, които 

поучавате за себе си. Когато питате, когато наблюдавате тялото си, на 

пример- отговорите са много прости. Вече наистина знаете какво да 

правите. Просто не сте много сигурни. 

Отговорите за това какво да правите с кариерата си, в отношенията 

си, са вече тук за вас. Наблюдавайте. Отговорите са вече тук, точно 

сега за вас. Вие знаете какво да правите. Просто понякога се 

страхувате да го направите. Питате какво ще излезе на края, питате за 

последиците от решенията ви. Не се притеснявайте за това. Вземете 

решение и всички други парченца ще влязат в играта. 

Понякога създавате тези сценарии, когато сте принудени да вземете 

решение. Опасявате се от най- лошото и след това се блокирате 

заради това. Направете избор в съществото си в момента Сега. 

Всички тези елементи след това ще влязат в играта за вас. Но ако не 

направите избор, тези елементи няма да могат да работят за вас. 

Това е много просто. 

Осъзнайте какво става в света около вас. Той се променя, но това не е 

лошо. Има стремеж да осъждате това и понякога да се срамувате от 

собствената си човечност, да се срамувате от ближния си. Искаме 

сега да бъдете много, много осъзнати за движението на енергията. Не 

осъждайте, просто осъзнавайте. Бъдете осъзнати по отношение на 

тези, които преминават от нашата страна- защо го правят- отговорите 

всъщност са много прости. Понякога се опитвате да намерите 

отговорите много дълбоко в ума си. Няма нужда да ходите там. 

Отговорите сега са на повърхността за вас. 



Бъдете много осъзнати за това, което става в тялото ви. И отново 

както сме казвали вече: „ Отхвърлете правилата и диетите“. 

Вслушайте се в тялото си. То знае как да общува. То знае как да 

разговаря с вас. То не е задължително да говори с човешки думи, на 

човешки език. То ще говори с вас на езика на знанието. То ще говори с 

вас на честотите на Шамбра.  

Така, че през следващите месеци много добре осъзнайте, какво 

наистина става във външния свят и във вътрешността на 

биологичната ви същност. 

И така, ние тук се повеселихме, гледайки как Кутхуми идва при всеки 

от вас, напомняйки ви от начало за своята енергия, но в същото време 

подготвяйки ви за работата тук. Това ни даде възможност малко да 

побъбрим. 

Сега, преди наистина да пристъпим към главното днес ( смях)... някои 

от вас си мислеха че- как да кажа- ние приключваме. ( смях) Но 

останалата част е доста кратка. 

Исках да ви разкажа кратка история. Преди известно време споделих 

тази история. Искам да посветя този разказ на жена си, която имах в 

дните си като Тобиас преди много години...Анна и нейната енергия. И 

аз ще нарека тази история „ Анна-Бореца“. И докато я посвещавам 

енергията и на любовта и хумора, ще кажа, че това няма да е 

буквален разказ за нея. Но тя разбира и аз говорих с нея преди 

срещата ни, дали мога да споделя тази история с вас. Това е история 

също и за всички вас. И тя има скрит смисъл по отношение на това, 

което става сега в живота ви. 

Анна била ангел като всички вас, който решил да дойде на Земята и 

да приеме физическо тяло и да премине през много, много животи- 

няма да преминаваме през всичко това днес- но, който решил да 

премине през много животи на Земята. И както много от вас, тя 

разбрала, че трябва да се адаптира тук на Земята в това така 



наречено физическо тяло, към тежките и сурови енергии на 

дуалността. 

По- конкретно по времето на Атлантида, Анна имала големи желания 

и амбиции. И тя открила по отношение на вродените Земни енергии- 

ин и ян, плюса и минуса- че за да постигне това, което иска- което в 

крайна сметка направила- тя трябвало да стане борец. Тя трябвало да 

бъде упорита. Трябвало да се бори, за това, което чувствала че е 

права. Тя буквално и преносно трябвало да се бори за своя дял.  

По времето на Атлавтида, Анна беше с нас в храма Тиен. Част от 

нейните отговорности беше да работи с външните хора, с 

организациите, правителствата и групите на Атлантите и в последните 

дни да работи с тези, които се опитваха да унищожат или разрушат 

Атлантида. И Анна се научи да бъде прекрасен борец, да се сражава 

за правата на тези които бяха в храма и в крайна сметка, да се 

сражава за тези, които бяха преследвани от енергиите на Азур- който 

се опитваше – да заграби всичко. 

Но скъпи приятели, но това качество да се бори остана с Анна дори в 

живота, когато се ожени за мен Тобиас. Тя беше скъпа и любяща 

жена. Тя се грижеше за домакинството. И наистина, наистина беше 

главата на семейството. ( смях) 

Ако не беше тя, може би щях да си тръгна и никога вече да не се 

върна. Ако не беше тя, може би щяха да ме заключат до живот, 

защото бях малко луд, защото обичах да си въобразявам че имам 

собствен оркестър и изнасям концерт, въпреки че изобщо нямаше 

никакви музиканти. ( смях) Да имах оркестър във въображението си и 

си го представях постоянно. И ние композирахме музика и я 

изпълнявахме само за мен. 

Така че Анна беше истински борец и ми помогна- как да кажа- да водя 

правилния начин на живот. Тя ми помогна да остана честен в много 

отношения. И тя казваше на хората вместо това, че съм луд, че съм 

гениален и ги съветваше да погледнат отвъд ексцентричното ми 



поведение. Така че тя беше борец и дом едновременно. И как да 

кажа- имахме много спорове в съвместния си живот, когато не се 

съгласявахме доста страстно. 

Тя привнесе тези качества да се бори и да оцелява до момента в 

който не и се наложи да ги използва, когато аз Тобиас, бях ослепен от 

птиче ако попаднало в окото ми. И по това време аз не можех да 

пътешествам от името на краля. Не можех да се занимавам с 

търговия. И вече не можех да се грижа за семейството. 

По такъв начин енергията на Анна която беше такъв боец и с такива 

възможности за оцеляване се надигна. И тя бързо започна да прави 

бизнес с членовете на семейството на нашия владетел. Въпреки, че 

бяхме евреи, тя започна да прави бизнес за кралските особи, да се 

занимава с шиене и тъкачество, което донесе на семейството ни пари 

и запази храната на масата ни и малко вино. По такъв начин тази 

енергия да си борец и способността за оцеляване наистина се прояви. 

В този момент Анна беше на Земята разбира се не тази, която много 

от вас познават, не- как да кажа...но тя беше на Земята и ние имахме 

прекрасни отношения. 

Така че скъпи приятели, нейната енергия, енергията на бореца 

продължава и тя се осланя на нея все повече и повече- ако това ви 

звучи познато- тя се осланя на нея в продължение на много животи в 

Европа в дни на война, но също и в дни как да кажа, когато в 

кралските дворове членовете на кралското семейство се опитват да 

си нанасят удари в гръб едни на други, което е ставало често. Тя беше 

истински борец. 

И тя влезе в този живот на Земята където сега живее със силната си 

енергия за оцеляване. Тя дойде като Шамбра. Тя дойде избирайки да 

разшири своята духовна енергия, да премине отвъд дуалността. И тя 

се опита да използва енергията си на борец/ способността си да 

оцелява за да премине отвъд това, което наричате дуалност, да 

премине в Новата Енергия- ако това звучи познато за някои от вас. 



Тя се опита да се бори с това, което беше в съзнанието и тялото и. И в 

този процес тя истински се изтощи. Много беше трудно да се общува с 

нея в този живот, дори да си и близък, както бях аз. Но нейните битки 

бяха много интензивни- битки в отношенията...и в работата...и във 

всички аспекти на живота...особено в духовното и 

пътешествие...опитите и да пробие...да се бори с тъмната страна в 

себе си- за това за което говорихме на последната ни среща...опитите 

да си прокара път през ума. 

Това, което стана скъпа Шамбра е че цялата тази енергия толкова 

силно се активира, че в крайна сметка тя попадна в автомобилна 

катастрофа и дойде много близо до връщането и от другата страна 

при мен. Тя прекара доста дълго време в болница. Възстановяваше 

добре и и се наложи да разчита на други, за да я обслужват, да и 

носят храна и лекарства. И тя е принудена да разчита на другите да и 

сменят подлогата. Принудена е да разчита на другите за всяка 

дреболия. Нейната енергията на борец/енергията на способността за 

оцеляване по никакъв начин не можа да и помогне. Дори когато 

оздравяваше у дома си, тя беше принудена да разчита на другите да 

се грижат за нея. 

И дори и да опитваше да си върне обратно енергията на борец, това 

просто не ставаше. Тя си изясни, че това дезориентира процеса и на 

изцеление, че болката се връща в тялото и всеки път, когато се 

завръща образа и на борец, че това и причинява само още повече 

болка. Тя откри, че е обиждала другите хора, чрез енергията си на 

борец, когато я е проявявала. Тя откри в разума, в тялото си и в духа 

си, че вече не може да си проправя път по този начин. 

Тя откри за себе си нещо красиво-една нощ, буквално, когато Кутхуми 

дошъл при нея...защото аз изобщо не можех да се добера. Той 

отишъл при нея и тя видяла и усетила поразителното златисто сияние 

искрящо от Кутхуми. И тя слушала...слушала. Кутхуми и помогнал като 

я насочил към много прост но и много дълбок принцип, с който иска да 



работи и върху вас сега...но е много прост. Той не изисква никакви 

усилия. Там няма стрес. 

И този принцип се състои в това, че ВСЯКА ЕНЕРГИЯ ТЪРСИ 

РАЗРЕШЕНИЕ. Всеки бит енергия вътре и около вас от вашето 

минало и момента Сега търси разрешение. 

Вие казвате: „ Скъпи Тобиас, чакахме да чуем това от теб!“ Но това е 

толкова дълбоко и толкова просто. Тялото ви сега иска да се изцели. 

То наистина го прави. Но то не може да го направи ако се намесвате, 

ако се опитвате да диктувате и да изисквате, ако сте като Анна и се 

опитвате да си проправите път през дисбаланса, ако се опитвате да 

измислите пътя си през него. 

То по естествен път иска да намери разрешение и баланс. Всеки бит 

енергия иска разрешение, иска баланс, а след това иска да се 

разшири. Представете си този прост принцип, който ще работи за вас 

в живота ви...в тялото ви...в разума ви. О, тези енергии в разума 

ви...те искат да бъдат балансирани. Те искат разрешение за всеки 

конфликт, в себе си. Те го искат повече от вас. Всеки бит енергия във 

вашия личен живот иска разрешение. 

Всички енергии искат отново да се съединят заедно по начин 

предоставен им от Новата Енергия. Те го търсят. Те ще го правят по 

естествен начин, ако го позволите. Ако се задържате в безопасното 

пространство, вие спирате да си проправяте път чрез борба, ставате 

наблюдатели на това как всеки бит енергия намира разрешение, 

желае разрешение. Всеки бит енергия се стреми към баланс. 

Тъмнината не се стреми да надвие светлината или обратното. Те се 

стремят да достигнат до ново разбиране и след това да се разширят в 

Новата Енергия. 

Всеки аспект на вашето тяло се стреми към разрешение. Не е нужно 

да ги принуждавате или да ги насилвате, да ги карате или да ги 

прилъгвате. Те търсят разрешение. 



Говорихме по- рано за финансите, парите в живота ви, дисбаланса на 

енергията вътре във вас сега. Небалансираната енергия на 

изобилието търси разрешение. Тя отчаяно го иска. Вие сте 

единствените, които стоят на пътя им...вие, които предполагате че 

трябва да контролирате всяка дреболия и всяка част...вие- с 

енергията на Анна в себе си, която иска да се бори и сражава. Цялото 

ви същество иска изобилие. То иска да разшири изобилието. 

Цялото ви същество иска ментален баланс, да не трябва да взимате 

тези лекарства и да не трябва да ходите всяка седмица на 

консултации. Дори и тези части които в най- голяма степен се явяват 

как да кажа- коварни и ви играят най- коварните номера, те го правят 

защото искат да възстановят баланса. Те не знаят по какъв друг начин 

да ви привлекат вниманието, за това го правят по някакъв безумен 

начин...вашия разум който общува с вас по най- безумния начин. Той 

просто иска баланс. 

ВСЯКА ЕНЕРГИЯ СЕ СТРЕМИ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ, БАЛАНС И СЛЕД 

ТОВА РАЗШИРЕНИЕ. 

Тъмнината не иска да бъде оставяна навън на студа, повече от 

колкото светлината. Енергията на любовта вътре във вас не иска да я 

игнорирате повече. Много е просто, Шамбра особено когато сте в 

такова съзнание, в което сте сега. Особено когато се премествате в 

Новата Енергия, това може да бъде много просто. 

Ние тук искаме да ви помолим за една услуга. Искаме да ви помолим 

за специална тринадесета сесия, посветена на разширената 

безопасна енергия, на предстоящата ви среща в Санта-Фе, която ще 

бъде проведена от тази, която носи енергиите на Гуан Ин в себе си, 

която води Майстора на Дишането...само тринадесет минути тази 

година...( смях, защото сесията посветена на дишането на миналата 

конференция продължи 45 мин.). Тогава беше много по- силно. Това 

ще бъде дишане, но и просто стоене в безопасното пространство 

заедно...където нищо не правите...не трябва да насилвате 

елементите...или да изисквате от тях...или да взимате от тях...където 



можете просто да сте в безопасното пространство и да позволите на 

енергиите по естествен начин да се балансират. 

Знаете ли Шамбра, че най- мощните техники за изцеление, които 

може да използвате един с друг- двама човека спокойно седят един 

срещу друг, удържат енергията и позволяват да стане възстановяване 

на баланса...без да размахват ръце...без да движат енергиите...без 

резки движения...без пеене на псалми, магьосничество или нещо 

подобно...просто се намирате в безопасното пространство. 

Всяка енергия иска да намери разрешение. Всеки дисбаланс, който е 

вътре във вас иска разрешение. Седейки в безопасното пространство 

в продължение на няколко минути, вие му позволявате да се случи. 

Когато енергията премине към нов баланс, разбира се вие ще усетите 

че вътре във вас стават някакви неща. Ще усетите промените в тялото 

си и в разума си. 

Понякога системата ви ще отблъсква и ще акцентира върху това, 

което вече не ви служи. Понякога ще преминавате през множество 

интересни физически процеси. И Калдре може да го провери върху 

себе си- да особено със симптомите на грипа, които отначало 

озадачават лекарите, а след това ви изписват всякакви 

лекарства...твърде много. Тялото ви се приспособява. То пуска това 

което вече не му служи. Елементите се обединяват заедно. 

Енергията по естествен начин се стреми към разширение. Тъмнината 

и светлината не искат да воюват. Мъжката и женското не искат да не 

се погаждат. Върха и низината не искат да усещат отсъствието на 

другия. 

Скъпи приятели, цялата енергия се стреми към разширение. Тя няма 

да се върне към това-как да кажа- просто състояние на единство. Тя 

ще се върне в състояние на „ множество“, но балансирано и желаещо 

разширение. Това е много просто. Това е едно от нещата, които ви 

молим да Не усложнявате. То е много просто. 



Може да го практикувате в момента Сега, в който седим заедно. 

Позволете на тялото си и разума си да се балансират...те го искат. 

Всяка клетка във вашето същество иска да бъде балансирана, здрава, 

жизнена и заредена с енергия. В безопасната енергия това може да се 

случи. 

И така, скъпа Шамбра това е нашето просто послание днес...и когато 

позволите на енергиите да се върнат в баланс, когато получат своето 

разрешение, това е още една възможност да отворите въображението 

си...да бъдете в състояние да видите отвъд третоизмерността, в която 

живеете...да видите отвъд всички останали реалности...да видите 

големия потенциал на живота, живота тук на Земята, живота в Новата 

Земя...потенциал който излиза далеч отвъд рамките на простия живот 

във физическо тяло в продължение на 80 или 90 години...потенциал 

който включва в себе си духовното наравно с 

физическото...потенциал, който съществува във всички вас- останали 

в тяло, но също и в духа. 

Вие помагате за създаването на това. Кутхуми сега идва за да 

облекчи този многомерен опит, в който вървите. Бъдете много 

осъзнати по отношение на всичко вътре и извън вас. 

Неотдавна помолихме-как да кажа- Калдре да стане доброволец за 

опита с дисбаланса, за да му дадем разбиране и съчувствие, да му 

помогнем да разбере какво е- как да кажа- да не изпада в налудничаво 

състояние, когато тялото му се променя. Не казваме че това е 

погрешно- да отидете на лекар. Винаги е хубаво да се направи двойна 

проверка. 

Но първо да проверите себе си. Запитайте се, защо преминавате през 

този опит...какво става вътре във вас? Проверете заедно с нас от 

нашата страна. Разбира се, обърнете се към специалист в 

медицината, ако усещате че е уместно, защото те често имат добри 

идеи и специална мъдрост. И вие ще откриете- също както и Калдре- 

че те също могат да бъдат в Новата Енергия. 



И така, Шамбра, беше радост за нас да бъдем с вас. Буквално след 

няколко дни ще се случи това преминаване. Ще ви предоставим това 

леко енергийно шляпване ( смях) за да ви помогнем за промяната на 

тези Стари проблеми относно финансите и любовта. И след това ще 

продължим напред. Някои от вас може би още не виждат- как да кажа- 

опашката на кометата, която е близо до Земята, която предоставя 

такава невероятна енергия. Някои от вас може би ще успеят да я 

видят с телескоп ...Кометите са тук за да предоставят за вас цялата 

тази енергия в подходящото време. 

С нетърпение очакваме нашата следваща среща с Шамбра 

следващия месец. О, ние тук се подготвяме. Ние дори печем за вас 

специални шоколадови сладки. (смях) Ще имаме доста голям брой 

участници, които ще се присъединят към вас, много гости, които ще 

дойдат. И отново ще помолим за тринадесет минутен период време, 

когато да позволим на енергиите да се върнат в баланс. Когато в 

залата се събират стотици Шамбра, а десетки и хиляди енергии се 

свързват чрез Интернет, когато всички ние седим в това безопасно 

пространство и позволяваме на енергиите да се разширяват, ние 

предизвикваме огромни промени във вас и създаваме огромен 

потенциал за самата Земя. 

Скъпи Майстори, помнете кои сте. Помнете защо сте избрали да 

дойдете тук на Земята. Кажете си го на глас. Вие го знаете. Направете 

си ченалинг за себе си. Понякога се страхувате да кажете думите за 

това кои сте. Кажете си го. Погледнете в огледалото и си направете 

ченалинг. Помнете кои сте, Майстори...и защо сега сте на 

Земята...защо избрахте да останете тук. 

И това е така! 

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

Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , http://www.crimsoncircle.com. 

Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из 

целия свят от август 1999г.момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на 

разрушението в Новата Енергия.  



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

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

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

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

последните материали и да обсъждат личния си опит.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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