
The Expanding Understanding of Self 

МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОБИАС 

СЕРИЯТА НОВА ЕНЕРГИЯ 

ШОУД 2 „ РАЗШИРЕНО РАЗБИРАНЕ ЗА СЕБЕ СИ“ 

Представено пред Аления Кръг  

на 13 септември 2003 год. 

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=12&t=32 

 

ТОБИАС: И така, скъпа Шамбра, отново сме заедно. Ах, как 

аз Тобиас и всички, които идваме от Аления Съвет се 

наслаждаваме на моментите, когато сме с вас! Обичаме, 

когато музиката свири...когато отваряте сърцата си...когато си 

позволявате да усещате...когато ни каните във вашето 

пространство. 

 

Тук се осъществява истински преход на енергия. Такава 

наслада е да ви гледаме в такъв момент...пускате по 

малко...освобождавате...и позволявате на любовта на Духа 

да тече във вас и наоколо. 

 

Когато идваме, имаме нужда от малко време, за да се 

адаптираме. Вашите енергии са толкова силни, дори за нас. 

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=12&t=32


Вие сте толкова упорити в работата си! Толкова сте страстни. 

Обичаме просто да седим тук с вас. 

 

И работата с Шоудовете–сега става много по–лесна. За мен, 

Тобиас, тук има голяма разлика, въпреки че аз съм свикнал с 

нервния и малко недоумяващ Калдре. Той не беше много 

уверен дали ще се появя. Не беше до край сигурен, 

достатъчно ли е чиста енергията му, за да ми позволи да се 

появя по най– цялостен начин. В тези първи дни...о, скъпи 

приятели, тогава вие бяхте толкова различни, много по–

печални, с много повече страхове по отношение на себе си! 

 

Сега ние седим тук, обединени енергийно в един глас, дори 

състоящ се от много, много гласове. Това, което слушате сега 

е много повече от Тобиас. Вие слушате Калдре. Той най–

накрая позволи да стане част от това. Потресаващо! ( смях ) 

Вие слушате себе си, докато отваряте сърцата си и 

разбирате, че всички сме обединени в едно. Вие разбирате, 

че ние просто връщаме съобщението ви обратно към вас. 

Вие отваряте сърцето си в любов и доверие и предоставяте 

енергията си. По такъв начин можете да чуете гласа си, 

записан в тези думи, записан с вибрация и енергия. Вие за 

първи път си позволявате да се чуете. 

 

Позволявате си да чуете човека до вас. Ах, вие толкова 

дълго се дистанцирахте от всички наоколо. Нивото на 



доверие към другите беше доста ниско. Но сега, сега слушате 

техния глас, записан във вибрациите на тези думи. Този, 

който е точно до вас притежава мъдрост, любов и 

състрадание. 

 

Слушайте ангелите, които идват, за да ви прославят! О, те се 

редят на опашка за да присъстват на това събрание, за да 

бъдат с вас. Сега можете да чуете хор от ангели, които идват, 

събират се във Втория Кръг и в Третия и в Четвъртия. 

 

Какво удивително пътешествие, какво прекрасно време за 

всички нас на Земята! О, да наистина има трудности и 

проблеми. Но никога до сега съзнанието не е напредвало 

така бързо. Никога до сега вибрацията на Земята не се е 

повишавала така бързо. 

 

Можете да видите потвърждение за това във вашите 

технологии. Технологията просто следва съзнанието. Вашите 

технологии много бързо се променят. Но не е технологията, 

която променя света. Вие го правите. Съзнанието и 

вибрациите променят света. И това се проявява в 

технологиите. 

 

В последните 15–18 години, бяха създадени повече 

технологии от цялата история на човечеството. Вие дойдохте 



на земята по времето на Втората световна война и след това 

и до ден днешен...вие проправяте смел нов път за 

придвижването на енергията. 

 

Предишните поколения се страхуваха да пуснат 

наследството, традициите, семейните корени. Вие понякога 

удивлявате родителите си и родителите на вашите родители 

и не се придържате към традициите. Вие разрушихте 

бариерите. Създадохте нови пътища. Те дори си затварят 

очите, когато ви погледнат. Но вие идвате, готови да 

направите промяната. И то бързо. 

 

Какво е особеното в Шамбра, според тези които се намират 

от нашата страна на завесата, това е че вие сте толкова 

готови да отидете на най–сложните нива. Вие сте готови и 

продължавате да се завръщате към тези срещи, за да 

продължавате да вървите по най–трудните и сложни нива в 

рамките на собственото си същество. Ние сме дълбоко 

възхитени от тази група Шамбра. 

 

Шегувахме се с Кадре и с всички вас, че на тези срещи беше 

лесно да се говори–как да кажа–да се провежда дискусия за 

Старата Енергия, да се говори за миналото. Забелязахте, 

Шамбра, че в Шоудите вие не говорите за Старите дни. Не се 

опитвате да се върнете и отново да запалите енергията на 

Лемурия или Атлантида. 



 

О, има много, много хора които правят това пътешествие и 

чието внимание е привлечено от миналото. И това е нужно за 

придобиване на разбиране. Те трябва да разберат как всичко 

е станало такова, каквото е. Но в същото време те може да 

се изгубят там. 

 

Но не и с тази група, Шамбра. Вие бяхте там и го направихте. 

Искате да влезете в Новото. Искате да придвижите 

съзнанието напред. Тази група Шамбра е толкова специална. 

 

Да, ние можеше да говорим за извънземните, галактическите 

пришълци. Това е подходящо за толкова много хора, защото 

им дава възможност да разберат, че във Вселената има 

нещо много по– голямо от собствения им свят. Случва се 

толкова много. Толкова много е станало в миналото. 

 

Тази група реши да не повдига темата за 

междугалактическите, междупространствени, „ извънземни“ 

енергии. ( смях ) Вие бяхте там и го направихте. Вие избирате 

да отидете на следващото ниво за да откриете радостта и да 

създадете връзка с вашето божествено начало. Вместо да се 

отправите към тези далечни места в търсене на нещо навън, 

вие избрахте да продължите навътре. 

 



Вие избирате темите за Шоудовете. Ние–просто сме 

носители на енергията. Просто я привнасяме и ви помагаме 

да отпразнувате това на което се учите. 

 

Тази група Шамбра, несъмнено е избрала да не повдига тази 

тема. Калдре се шегува с нас и казва, че ако заговорим на 

тази тема, ще съберем доста по–голяма група. Но това не е 

това, което вие решихте да привнесете. Не искате да 

концентрирате вниманието си върху това. 

 

Заговорите? Наистина много от тях са реални. Наистина 

много от тях са прекалено драматизирани. Наистина всички 

те са изпълнени със страх. Тази група е избрала да не тръгне 

на там. Това е с което Шамбра е толкова различна. 

 

Вие дойдохте тук за да свършите трудната работа. Вие 

дойдохте, за да получите вътрешно откровение за своите 

отношения с Духа. Вие дойдохте, за да откриете Новата 

Енергия, която е вътре във всеки от вас. Наистина, Шамбра е 

специална група по целия свят. Шамбра проправя новия път, 

съвършено нов път. 

 

И така, чест е за нас да бъдем с вас. Това е голяма чест да 

сме с вас днес! 

 



Скъпи приятели, в тази серия за Новата Енергия вие казахте, 

а ние помагаме за превеждането на посланието, има няколко 

по– различни гости. Казахме, че ще обсъждаме актуалните 

въпроси, свързани със случващото се на планетата, за да ви 

помогнем да разберете какви са моделите и задръжките, 

които ви карат да преминавате през чувствата и емоциите и 

опита през който преминавате. 

 

С това ние каним нашия специален гост днес. Молим ви 

просто да дишате и да усетите енергията на този гост. Той 

има важно значение за това, което става сега по света. Той 

има важно значение за енергията, за съзнанието на 

планетата. Днешния гост също е важен и за нашата дискусия. 

 

Вдишайте и позволете да усетите тази енергия. Той е жив в 

настоящия момент на вашата планета, но ще я напусне много 

скоро. Вие познавате този човек, който поддържа стара 

традиция, но традиция, която е готова за промяна. 

 

И така, енергията на Римския папа Йоан Павел 2–ри, който 

днес идва за да се види с вас. Той се намира в състояние на 

преход от физическия свят. Сега той е в края на последния 

си мандат. Той се готви да напусне този свят много скоро. 

Той е стар и слаб в човешкото си тяло. Но неговия дух е 

също толкова силен и остър както винаги. 

 



Той дойде в много важен момент за Католическата църква, 

чиито корени както знаете са още от времето на Йешуа, в 

което участвахте и вие. Тя беше наречена църквата на 

Йешуа. От нея възникнаха още много, много други църкви. 

 

Той дойде във времена на промени, вършейки много, много 

трудна работа, балансирайки Старата Енергия с Новата. 

Това беше много трудна задача за него, защото има много, 

много хора които се държат за Старата Енергия на църквата 

и не искат да я пуснат. Те несъмнено искат да върнат старите 

начини. Йоан Павел 2-ри дойде като мост към Новата 

Енергия. 

 

Всъщност той искаше да си отиде от планетата преди 

няколко години. Той пое върху себе си голяма отговорност. 

Но Старите Енергии на църквата не му позволяваха да умре. 

Те не искаха да виждат как си тръгва, защото знаят, че след 

това ще последват големи промени в църквата. Той наистина 

е готов да напусне сега и дойде време за промени в основата 

на църквата. 

 

Част от енергията му си остава както по старо му на папата. 

Той не разбира защо са се вкопчили в него. Той не може да 

завърши речите си и те го правят вместо него. Да започнем с 

това, че той не ги е писал. Обърнете внимание на разликата 

в думите, които ще каже сега в сравнение с тези, които е 



казал преди две, три или четири години. Той вече не пише 

речите си. Някой ден, когато си върне силите обратно, ще 

добави текст към тях. Той ще помете много от старейшините 

на църквите, ( смях ) защото той ще стигне до много нови 

разбирания, дори на неговите деветдесет години. 

 

Той идва на тази среща, за да види група от хора, която може 

да каже „ Аз също съм Бог .“ Той идва на тази среща не като 

слаб и болен старец, а като енергиен ангел, енергиен човек, 

който разбира необходимостта от промени, който разбира, че 

самата църква преживява много трудности и много промени. 

Той се безпокои, до колко успешно църквата ще може да 

премине през тези промени. 

 

Той седи днес с вас, в всички вас. Той усеща вашата енергия 

и вижда колко сте напреднали. Преди всичко, той вижда как 

сте помогнали за създаването на църквата. Някои от вас са 

били негови учители в миналите животи. Той вижда как след 

това сте се отдръпнали от църквите, за построяването на 

които сте помагали, отдръпнали сте се в самотно 

пътешествие и как сега се връщате с ново разбиране, в което 

можете да кажете: „ Аз също съм Бог.“ 

 

Възхитително е да имаме днес гост като Папа Йоан 2–ри. Той 

ви моли да не скърбите, да не се безпокоите, когато той 

завърши своя път. Той казва, че в тази група неговата 



енергия ще бъде по–присъстваща от когато и да било. Той 

иска да работи с Шамбра и да се учи от Шамбра. Той много 

се учудва, как такава малка група от хора може да напредне 

толкова бързо през този много труден и сложен процес. 

 

Ние наричаме този този процес „ разширяване на 

разбирането за Себе си“- процес през който преминавате 

през целия си живот, но най– вече през последните години. 

Вие разширявате автентичното си „Аз“ оставайки на Земята. 

Това е труден процес. И понякога ни се струва, че това е 

безкраен процес. 

 

Той върви на цикли, както сте учили. Това не е прав път. Това 

е път с кръгова траектория. Всеки път, когато завършвате 

кръга, вие тръгвате по нов, но с ново разбиране, разширено 

разбиране на вашата личност. Вие разбирате този процес, за 

който говорим тук, защото сте завършили този кръг. Ние 

носим разбирането обратно към вас, за да ви помогнем да 

разберете през какво преминавате и през какво ще преминат 

другите хора. Ах...толкова е хубаво да имаш опит на гърба си, 

защото сега можете да бъдете учители. 

 

Първата крачка в разширеното осъзнаване на своята личност 

е пробуждането. Докато не се събудите, вие просто спите в 

неведение. Просто се движите крачейки в човешко тяло. 

 



Това е прекрасно, но тези хора не задават въпросите, които 

задавате вие. Те не питат: „ Защо съм тук? Каква е целта ми? 

Какво предстои, Дух? Къде е Дома? Кой съм аз?“ Те не 

задават тези въпроси– просто се събуждат всяка сутрин и 

прекарват деня в условията на обикновения човешки живот. 

 

Помните ли вашето пробуждане? Помните ли това почукване 

на вратата...това непрестанно усещане вътре във вас, че 

нещо не е наред...тази възбуда дълбоко в себе си, която 

преживяхте...това чувство на откъснатост от себе си, чувство, 

че нещо се променя, но не знаете какво е? 

 

Вие стигнахте до точката на пробуждане. Това можеше да 

бъде много трудна ситуация за вас, можеше да има 

автомобилна катастрофа...и след това период на боледуване 

в който сте принудени да се обърнете навътре към себе си. 

Пробуждането можеше да дойде в резултат на опит или 

уроци на които сте ходили, книги, които сте прочели. 

Пробуждането дойде в отговор на това болезнено желание, в 

отговор на това почукване на вратата, което чувахте, но 

игнорирахте доста дълго време. 

 

Пробуждането идва и то е прекрасно в много отношения. То 

повдига духа, носи нова, свежа енергия. Има нова надежда и 

ново усещане. Вие поглеждате това, което сте били преди да 



се пробудите и дори не можете да си представите, че сте 

били толкова изключени, с толкова ограничен фокус. 

 

След пробуждането вие искате да се впуснете и да кажете на 

всички, какво сте изпитали. Искате да разкажете на всички за 

новото си вътрешно усещане. Искате да споделите с всеки 

вашите нови мечти, вашите нови енергийни нива. 

 

Всичко много бързо ще ви стане ясно, след като поговорите с 

тях и те започнат да ви се пулят! ( смях ) Да, те ще започнат 

да ви говорят зад гърба. Ще дойдат при вас и ще кажат: „Ние 

си говорихме за вас. И сме обезпокоени.“ Но вие знаете в 

сърцето си, че това е реално, че пробуждането не е лъжлива 

надежда. То е истинско. 

 

Въпреки това в пробуждането има трудности. Пробуждането 

разкрива у вас не само хубавото, не само светлината. Всичко. 

О, да, сега започвате да имате преживявания, чувства, 

мисли....отново преживявате миналите си животи...отново 

преживявате трудности и проблеми...отново преживявате 

времената в който току–що дойдохте на Земята. Всичко това 

става с пробуждането. 

 

В тази точка това е почти депресия, в която потъвате. Вие си 

мислехте, че пробуждането е окончателен отговор, нали? Вие 



си мислехте, че всичко се подобрява, че Бог и ангелите ще се 

погрижат за вас, нали? 

 

Сега във втория етап следва разширяване на идентичността 

...сега, когато преминахте през тези възхитителни, 

независимо че бяха и сложни чувства...сега, когато 

преминахте през пробуждането...навлязохте в 

преработването. Станахте експерти в преработката! Ходехте 

на лечители и екстрасенси. Ходихте на семинари и занятия. 

Станахте ненаситни в преработките. ( смях ) 

 

Преработката беше важна, за да не преврите. Бяхте 

пробудени. И беше дошъл момента да получите по– добро 

разбиране. Имахте нужда да поговорите с някой за миналите 

си животи. Трябваше да поговорите за трудностите на 

вашето детство от този живот. 

 

Трябваше да се разсърдите на съпруга...или родителите. 

Трябваше да се разсърдите на Бога. Да, това е нормално– да 

се разсърдите на Бог. О, това помага да освободите огромно 

количество много Стара Енергия, сдържана енергия. 

Трябваше да си поплачете. Трябваше да изкарате някои 

емоции. Понякога трябваше да играете ролята на жертва. 

Трябваше да пуснете всичко това. Пробуждането отвори 

всичко това. 

 



След това трябваше да поговорите за това. Да, някои от вас 

имаха съпруг, който си мислеше, че никога няма да спрете да 

говорите за това. ( смях ), приятели които започнаха да ви 

отбягват, когато ги питахте дали не искат да обядват с вас. ( 

смях ) О, какво прекрасно време за преработка! Но това ви 

служи добре. Преработката беше важна част от вашето ново 

разбиране за Себе си. 

 

Но идва момент да оставите преработката и да вървите по– 

натам. Как ще разберете, че това е станало уместно? О, 

когато започнете да повтаряте едни и същи истории отново и 

отново. Или когато откриете, че сте по– очарован от 

миналите си животи, от колкото от настоящия. Когато 

постоянно се връщате в миналото...постоянно изпитвате 

необходимост да придърпвате тези истории...постоянно да 

създавате някакви минали животи, за да придобиете 

определен комфорт на мястото, където сте в момента...и 

след това да ги обработвате. Значи е време да се 

придвижите напред. Време е за движение. 

 

Преминавате към следващата стъпка, която се явява 

освобождаването. Това до голяма степен е мястото от което 

ние ви поехме, Шамбра. Освобождаването. Когато 

започнахме с вас преди четири години и един месец, вие 

бяхте на този етап на освобождаване...малко 

объркани...много от вас искаха да се върнат към 

преработката и ние им помогнахме да запазят фокуса си и да 



продължат напред. Освобождаването е много важна част от 

разширяването на вашата 

личност...освобождаване...пускане...пускане. Това е много 

трудно, знаете. 

 

Има тенденция да искате да стигнете до разбиране и 

просветление, докато все още се държите за миналото. Ние 

работихме с вас няколко години върху освобождаването, 

пускането на Старото. Докато вие пускахте, загубихте 

работата си...загубихте съпруга си...загубихте чувството си за 

автентичност, кои сте. Но бяхте длъжни да пуснете. 

Трябваше да го направите. Вероятно това беше един от най– 

трудните и сложни етапи, през коти преминахте. 

 

Всичко ще бъде абсолютно същото с всички с които ви 

предстои да работите. Те ще искат за малко да се освободят 

от вашите напътствия, но само за малко. За тях ще бъде 

трудно изцяло и открито да се освободят от всичко– как са 

мислили, кои са били. Помнете как е било при вас. На нашите 

първи срещи, вие бяхте готови да се освободите от малко 

тук, малко там. 

 

След това разбрахте, че е започнал цикъла на 

освобождаването. Беше почти невъзможно да се спре 

освобождаването. Беше трудно, защото вие загубихте 

чувството си за идентичност със Старото си Аз. Вие се 



отправихте в тъмнината и пустошта в живота си, усещаше се 

все едно всичко е изключено, сякаш сте в пустошта отново. И 

да, това върна обратно спомените от пустошта, когато 

напуснахте Дома. Това беше двойно по– трудно за вас. 

 

Освобождаването не значи, че се отказвате от това кои или 

какви сте били. Това беше пускане. Вие освободихте тези 

опити от обкръжаващата ви Стара Енергия. 

 

Разберете, вашия опит продължава да съществува. Вие 

толкова освободихте реакциите си...чувствата...разбирането 

си...и отношението си към опита си. На пример, трудните 

опитности, които сте преживели, когато сте били дете, все 

още съществуват. Но вие сте пуснали Старата емоционална 

енергия, която ги обгръща ...може би енергията на жертва. 

Вие сте пуснали енергията на жестокото отношение и сте 

разбрали, че вие просто сте играли тази прекрасна роля с 

други хора. 

 

Когато пускахте, вие не замитахте нещата под килима. Вие 

пускахте възприятието си за този опит. Много от вас 

възприемаха тези стари и трудни опити с небалансирана 

енергия. Може би това беше енергията на жертвата...енергия 

постоянно завръщаща се към лоши ситуации...енергията, че 

сте недостойни за нищо освен тъмнината. Освобождението е 

пускане на възприятието ви за това как е било преди. 



 

Някои от вас казаха, че се готвят да пуснат, но след това се 

върнаха вкъщи и разбраха, че не са пуснали и че 

продължават да я крият. Има определен комфорт в Старата 

Енергия. Понякога е по– лесно да бъдеш жертва, от колкото 

Творец, понякога е по– лесно да обвиниш другите, вместо да 

поемеш отговорност за това кой си. И така, вие казахте, че 

сте пуснали, но всъщност заседнахте в Старите начини. 

 

Но вие ни позволихте да работим с вас. Вие ни позволихте да 

ви подтикваме. Позволихте ни да ви мотивираме. Позволихте 

ни да влезем в сънищата ви, които правим много често и да 

ви изкарваме акъла! ( смях ) 

 

На края вие пуснахте и освободихте. Много промени 

настъпиха в живота ви. Но вие както и преди виждате, че сте 

тук. Вие както и преди сте в безопасност. Както и преди сте в 

Сега и повече от когато и да било също сте Бог. 

 

Когато наистина пуснахте, вие преобразувате енергията. Вие 

създадохте изцяло нова вибрация. Когато преобразувахте 

Старото, миналото, вие променихте потенциалите на 

бъдещето. 

 



Вие вървяхте по път осеян с трудности...дупки, скали, 

барикади. Продължихте да си поставяте трудности на пътя, 

заради представата за това през което сте преминали. 

Смятахте, че пътя трябва да е труден, защото така е било 

винаги. 

 

Когато преобразувахте енергията, чрез пускане, вие 

променихте потенциалното бъдеще. Бъдещето е изцелено 

минало, скъп приятели. Бъдещето е изцелено минало. 

 

Чуйте се чрез гласа на Калдре и чрез мен Тобиас. Чуйте се. 

Усетете се. Вие освободихте и преобразувахте. Вие 

променихте потенциала на вашето утре. 

 

( пауза) 

 

Следващата стъпка в разширяването на себе си беше 

позволението на интеграцията на божественото с човешкото– 

труден етап. Това е мястото което сте сега. Част от вас не 

иска да се съгласи, че ти също си Бог. Вие сте чували тези 

думи, но сърцето ви блокира това усещане. Знаете, че 

момента е дошъл, но не ви се струва, че сте достойни. Вие 

знаете, че Христовото семе е вътре във вас. Но не се 

усещате достатъчно чисти, за да го допуснете в живота си. 

Така, че се сдържате. 



 

Борите се точно сега. Чувате думите ни за Божествената 

интеграция. Слушате думите ни за живота като Бог. Но не 

знаете дали вече сте готови за това. Не знаете дали можете 

да го приемете. 

 

Скъпи приятели, по думите на един много мъдър учител, Бог 

е готов да бъде човек точно сега. А човека готов ли е да бъде 

Бог? 

 

Тези цикли на разширение на същността ви не са 

еднократни. Ще преминавате през тях отново и отново. Вие 

преминахте през повече от едно пробуждане. Преминахте 

през повече от една преработка. Преминахте през много, 

много цикли на освобождаване. Преминахте през много 

преобразувания. 

 

Когато стигнахте до ново ниво на просветление– което вие 

наричате пробуждане- вие знаехте, че е време за преработка. 

Обработката вместо да е труден и тъжен процес, в енергията 

на жертвата– може да бъде радостна, така че да ви изстреля 

в освобождаването много, много лесно. Това се прави с 

благодат. То се прави с финеса, професионализма, лекотата 

и грацията на балерина. 

 



След това ще имате трансмутация и трансформация в 

живота си. Съвсем ново ниво на божествена енергия ще 

нахлуе в живота ви. След това ще преминете през цикъла 

отново...ново пробуждане...ново ниво на разбиране, на 

преработка...ново освобождаване...нова 

трансформация...ново ниво на разбиране на божественото. 

Вие си мислехте, че това е еднократна програма, но вие 

минавате през нея отново и отново. 

 

Някои от вас се отчаяха и обезвериха малко. Казахте: „ 

Преживях тези трудности. А защо усещам, че отново се 

връщам в същите коловози? “ Скъпи приятели, това не са 

коловози. Наистина „ това“ се върти и е „е“ кръгло. Това е 

поредица от цикли, които ще продължават да се разширяват 

навън и нагоре...спиралата се движи едновременно нагоре и 

надолу...на всички страни...тази спирала е междуизмерна. 

 

Говорейки за междупространственото, ние знаем, че ще 

задавате въпроси за това, за пространствата на различните 

измерения. „Сега в пето измерение ли сме? “- Не, ние сме 

във всички измерения, за които говорим. „ Как мога да 

попадна в шесто измерени? “- Можете да го направите, като 

се намирате в момента Сега и позволите на своята 

Божественост да премине през вас. „ Какво има в 

деветнадесето измерение?“- Това няма значение! Ние не 

виждаме измеренията от нашата страна на завесата, както го 

правите вие. Ние не ги разделяме. Те всички заедно се 



проявяват в Сега. Не ви трябва да пътувате през 

измеренията. Трябва просто да се разширите в момента 

Сега, за да им позволите да влязат във вас. 

 

И така вие преминавате през тези цикли на разширение, 

разширение на осъзнатостта на своето „Аз“. Ще 

продължавате да вървите по този път. Тези, които ще учите, 

ще видят моделите през които трябва да преминат и ще 

разберат, че това е спирала нагоре и 

надолу...встрани...навътре и навън. Това може да бъде 

истинска благословия и радост, когато разберете, че сте 

достигнали края на един цикъл и сте готови да започнете нов. 

Новото пробуждане идва към вас. Получавате радост от това. 

Играйте. 

 

Всеки път, Шамбра, когато преминавате през завършване на 

един цикъл, ново ниво на Божественост получава възможност 

за интеграция в човешката ви същност. Нещо се случва тук. 

Говорили сме за това. Даваме ви нова дефиниция. 

 

Всеки път, когато стигате до края на цикъл, вие създавате 

Нова Енергия. Завършването на цикъла създава Нова 

Енергия. Тази Нова Енергия ще бъде достъпна за вас в 

следващия цикъл, през който ще преминете! Следващия 

цикъл ще бъде по– лек. Той ще стане по– широк. Ще бъде 

по– определен. Ще бъде по– дълбок. Ще има повече яснота. 



Когато стигате до края на всеки цикъл се създава Нова 

Енергия. 

 

Новата Енергия после става достъпна за съзнанието на 

останалите хора. Те могат да изберат да я привлекат ли в 

своите пътешествия. Някои от тях няма да я признаят. Някои 

няма да пожелаят да я използват. Но тя ще бъде достъпна. 

 

Вие създавате Нова Енергия. Тази Нова Енергия ще ви 

помогне да издигнете съзнанието. Новата Енергия ще ви 

помогне да създадете нови технологии, които ще донесат 

полза на човечеството и Вселената. Много от вас стигат до 

завършване на цикъла. Когато стигнете до тази точка, 

осъзнайте какво става. Осъзнайте, че вие просто създавате 

Нова Енергия и преминавате на следващото ниво. 

 

(пауза) 

 

И много от вас заседнаха. Заседнахте в много трудна 

енергия. Ние не осъзнавахме важността на тази част, в която 

заседнахте. Не, ние не знаем всичко. Ще го разберем чрез 

вас. Бог не знае всичко. Бог ще го узнае, когато преминете 

през своите опити. 

 



Също така ние не знаехме за въздействието на конкретната 

ситуация, докато не се срещнахме преди осем седмици ( 

Лятната Конференция на Новата Енергия през юли 2003 год) 

и не преминахме през Седемте Печата. Когато стигнахме до 

Петия Печат, скъпи приятели, от нашата страна алармите 

спряха! ( смях ) Осъзнахме,че там има много, много 

заседнала енергия! Енергия на борбата, на страданието, е 

все още толкова дълбоко вградена във вас, че няма да 

можете да завършите цикъла по балансиран начин. 

 

Вие преминахте през цикъл на пробуждане, преработка и 

освобождаване. Но когото работата опре да интеграция– в 

сърцевината на този цикъл, вие отново вграждате 

страданието. Вие създавате трудния път. Ние дълбоко 

изучихме тази енергия. И сме длъжни да кажем, че трябваше 

да обединим всички сили, за да ви помогнем да разберете, 

как да преминете през това. 

 

Скорошното пътуване на Калдре и Линда, а също и двама 

лекари в Европа не беше случайна. О, не, те я планираха. 

Ние я планирахме. Трябваше да се изхитрим да я 

организираме много бързо. Трябваше да ги доведем там, 

където страданието е много дълбоко и обемно, много старо, 

където петата чакра, Петия Печат е затворен. Наложи ни се 

да заминем там в тази страна. Трябваше да вземем мерки, за 

да се окажем на тази лодка ( на езерото Констанс в 

Германия), за да работим с тази енергия на страданието. 



 

Позволете ни да поговорим как страданието се съотнася към 

църквата, към духовната свобода. Нека преминем през някои 

енергии, продължаващи нашата духовна дискусия от преди 

по– малко от седмица. Нека поговорим за църквите. 

 

(пауза) 

 

Във времената на Лемурия, скъпи приятели вие нямахте 

църкви. Нямаше религия. Нямаше разбиране за Бог! В тези 

времена нямаше нужда да разбираш. Вие идвахте на Земята, 

за да изпитате какво е да бъдеш в човешка форма...а също 

така, за да помогнете за балансиране на биологията...да 

помогнете на Гая да развие система на живот тук на Земята. 

 

С труд удържахте енергията си във физическо тяло. Това 

беше много сложно. Но това беше весела игра. Докато 

енергията ставаше все по- фокусирана, вие получавахте 

възможност да я задържите в биология. 

 

По времето на Атлантида, прекрасно, но по някога трудно 

време вие помогнахте да балансирате тялото си така, че то 

да остане в същата форма и до днес. Тогава бяха направени 

много изследвания за това как да се създаде този телесен 

съд, така че хората да изглеждат както сега. 



 

Но дори по времето на Атлантида, с цялото си разбиране за 

това как работи енергията, ние нямахме разбиране за 

концепцията за Бог. Ние не говорехме с такива термини. Ние 

дори не мислехме с такива термити. Нямахме съзнанието. 

 

В известен смисъл всичко, което разбирахме беше човека. По 

онова време човека беше Бог. Ние не разбирахме толкова 

много за Земята и звездите. Но стигнахме до по- голямо 

разбиране за човека и негово тяло. 

 

Примерно преди 6000 години нямаше разбиране за Бог, 

каквото имаме сега. Преди шест хиляди години практически 

нямаше това, което бихте нарекли религия. По това време го 

нямаше в човешкото съзнание. Религията, както знаете 

съществува само през последните 6000 години. 

 

Да, за този който попита– ето защо някои религии смятат, че 

човечеството е само на 6000 години, въпреки научните 

доказателства, говорещи за обратното. Само преди 6000 

години дойде осъзнаването за Бог и за това бяха създадени 

религиите. 

 

През цялото това време присъстваше енергията на 

страданието. Това страдание възникна много преди да 



дойдете на Земята. То се появи в човешкото съзнание и 

особено в хода на еволюция на човека по времето на 

Лемурия и Атлантида. Особено интензивно стана преди 

около 6000 години. 

 

Енергията на страданието и борбата се образува заради 

трудностите в приемането на себе си, на своята личност. Вие 

се мислехте за нещо, далеко отстранено и различно от Бог. 

Хората усещаха, че са изгнаници от небесата, че са били 

наказани за нещо което са направили грешно, очакват 

спасителя, способен да ги избави от дълбините на човешките 

ограничения. Вие предполагахте, че трябва да лазите на 

четири крака, да се кланяте на Бог, да сте набожни, да 

страдате. Енергията на борбата и страданието през 

последните години е дълбоко пропита в човешкото 

състояние. 

 

След това дойде времето на Йешуа. Той дойде, за да даде на 

учениците си нов вид Бог...не грозен старец...не Бог, 

съществуващ само за да наказва...не Бог, който иска да му се 

кланят. Наистина, скъпи приятели, колко нелепо- защо Бог би 

искал да му се кланяте?( смях)Това е безсмислено. Това е 

безсмислено! Йешуа дойде, за да даде учение за нов вид Бог. 

И вие се въплътихте на Земята в това време, за да носите в 

себе си семето но новото Христово съзнание. Йешуа беше 

негов представител. Вие бяхте неговите носители. 

 



Но хората бяха като преди покрусени от чувство за вина, 

както преди изпълнени с такава борба и страдание, че не 

можаха да чуят вашите думи или думите на Йешуа. 

Всъщност, те приковаха Йешуа на кръста! 

 

Скъпи приятели, кръста се явява божествен символ, свещен 

геометричен модел. Той представлява пресичане на 

човешкото с Божественото. Хоризонталната линия 

представлява човека, а вертикалната линия- е Божественото. 

Линиите се пресичат и всички тези елементи се изравняват и 

са балансирани. Нито една линия не е по– голяма от другата. 

Кръста е свещен символ, който е бил известен от дълго 

време. Но беше злоупотребено с него. 

 

Ето защо Йоан Павел идва днес. Той разбира. Той свърши 

своята работа, опитвайки се да освободи човечеството от 

тази енергия на страданието. 

 

Религиите оказват по– голямо влияние върху съзнанието на 

човечеството от каквото и да било друго на Земята сега! И 

ако станат промени в религията, то ще станат промени и в 

съзнанието на хората. Тогава всичко ще може да се 

придвижи напред към следващия цикъл с лекота, благост и 

любов. 

 



Но, скъпи приятели сега Старата Енергия на страданието на 

планетата е вградена много дълбоко. Тя трябва да бъде 

отстранена. Вашите духовни и религиозни институции- било 

то християнство, будизъм, ислям или много други- 

продължават да задържат енергията на страданието. Вие 

продължавате да си мислите, че трябва да страдате по 

духовния си път. Дойде време да пуснете това. 

 

Преди шест дни ние преминахме през много интензивен 

процес със стотици и хиляди Шамбра на вода в затвореното 

пространство на кораб, за да освободим тази енергия. Ние 

поканихме енергиите на Архангел Михаил и енергиите на 

Архангел Амаел, представляващи надеждата, новата 

надежда за човечеството, представляващи силата и новото 

разбиране на истината. Ние работихме с тази група на 

Боденското езеро много интензивно. 

 

Разтегнахме тези енергии до днес, за да ви помогнем да се 

освободите от страданието, което както си мислите, 

трябваше да бъде част от вашата реалност. Днес ще 

предложим на тази група да пусне страданието вътре в себе 

си. То не ви е нужно в живота. Но вие вярвате в него. Вие 

почти заседнахте в него. То е така вградено у вас, че го 

смятате за неразделна ваша част. Когато излизате от 

масовото съзнание, можете да оставите назад толкова много 

неща. Но в куфара си все още влачите страданието. 

 



Много от църквите на Земята сега имат нужда от промени. 

Тяхното лого- този мъртъв човек, прикован към кръста. Това 

е първото нещо, което виждате, когато влезнете в много, 

много църкви. Отваряте вратите и каква е енергията на това 

свято място? Мъртъв човек, прикован към кръст! Скъпа 

Шамбра, дойде време да свалите Христос от кръста! Той е 

олицетворение на страданието, вградено непосредствено в 

портала, който води към сливането на божественото с 

човешкото. Как ще могат хората да се издигнат към новата 

концепция Ти Също си Бог, ако ги приветства страданието, 

наказанието и смъртта? 

 

Помолихме групата на Боденското езеро преди седмица: 

„Представете си, че са дошли извънземни и са ви помолили 

да ги заведете до вашите светини“. А вие сте ги завели до 

най- близката църква, отворили сте вратата и зад нея има 

мъртъв човек на кръст. Пришелеца също разбира енергията 

на кръста. Представете си дете, което за първи път водите в 

църква, където е така тъмно...има толкова много Стара 

Енергия...и сълзи...и стари, стари молитви...с картини на 

отрязани глави по стените...в прослава на църквата. Каква 

религия съдържа това? 

 

Ние предложихме предизвикателство на групата преди 

седмица. Както и на вас днес. Говорим това, като малко се 

шегуваме, но като цяло сме сериозни. Отидете във вашите 

църкви. Поговорете със свещеника и послушниците и ги 



помолете да махнат Иисус от кръста. ( смях) Уважаеми 

Шамбра, можете ли да бъдете смели? Готови ли сте? ( смях ) 

 

Този символ, мощен символ, който е проникнал в такова 

голямо количество от вашите религиозни структури, можете 

ли вместо него да имате като символ щастливи хора, хора 

ангели, обединени в Сега? Можете ли да се избавите от 

страданието? Съществува толкова много страдание, 

свързано с църквите, което датира дори от преди да дойдете 

на Земята. 

 

Сега на Земята има религии, които разглеждат жената като 

човек от втора ръка. И жените в тези религии са се съгласили 

с такова отношение към себе си. Те носят бремето на 

миналото от времето много преди да дойдете на Земята, 

когато женската енергия е била на власт, била е много 

жестока. Женската енергия се е научила да бъде 

съблазнителна. Тя и сега е такава. ( смях) 

 

Тогава е имало много злоупотреба с властта, злоупотреба с 

баланса, за това има много жени, които позволяват да 

страдат и да продължават да страдат заради това. Те 

покриват лицата си. Те дори не могат да седят в църквите. Те 

не могат да си позволят да ги видят. Те са скрити под 

покривалото на вината. Те страдат заради старите рани. 

Дойде време да пуснете това. 



 

Църквите продължават да ви казват, че сте изхвърлени от 

Едемската градина, че Адам и Ева са направили нещо 

грешно. Уважаеми приятели, това е стара, стара история. И 

трябва да започнем с това, че вече не е така. Има огромно 

неразбиране на тази метафора. Разбира се, Адам наистина 

представлява енергията на Адам Кадман и също така на Ева 

. И всичко това олицетворява вашето собствено напускане на 

Дома и прекрасното ви пътешествие. 

 

Но, скъпи приятели това е такава голяма част от религията 

ви. Нейните представители казват, че вие сте длъжни на си 

заработите пътя обратно към Бог. Тези, които се наричат 

набожни, пробождат кожата си...повреждат тялото си...пълзят 

по земята...и проливат кръвта си, за да могат да изглеждат 

достойни хора в очите на бог. Скъпи приятели, Бог няма 

нужда от това, той не получава удоволствие от това. Това- са 

Стари Енергии, които са заседнали на вашата планета. 

 

Дойде време за духовна свобода на Земята. Дойде време за 

църквите да пуснат своите Стари начини или техните стени 

ще продължат да се рушат. За хората на Земята дойде време 

да разберат, че Бог е любов...че Бог е състрадание...че Бог е 

творчество...че Бог е дълбоко и истинско разбиране за всички 

тези неща. Ще видите драматични промени в църквите. 

Промените ще продължават, докато църквите продължават 

да утвърждават старите енергии. 



 

Днес, седейки тук с Шамбра, продължавайки енергиите, които 

започнаха в Европа, по целия свят да пуснат страданието от 

личната си реалност, да позволят на Петия Печат да се 

отвори. Сега не го правите заради целия свят. Вие го правите 

за себе си. Света сам ще се промени след това. 

 

Можете ли да пуснете страдание от живота си? Можете ли да 

го освободите, за да позволите пълно обединяване на 

Божественото и човешкото? 

 

Вдишайте дълбоко. 

 

Разрешили сте на страданието да стане такава част от 

системата ви на убеждения, че дори и когато пуснахте всичко 

останало, забравихте да освободите страданието. Бог не 

иска да страдате. Бог не иска да минавате през всички тези 

трудности и спънки. Духа иска да изпитвате радост- като 

противоположност на страданието- радост в живота си и 

радост в творенията си. 

 

Вашето страдание ви накара да изпитвате недостиг на 

изобилие. Вие се фокусирахте върху изобилието и 

установихте определена взаимовръзка между вас и Духа: „ 

Дух дай ми изобилие, ако съм достоен“. Вие играете тази 



игра: повече страдание, по- малко изобилие, а след това по– 

малко вяра в Духа и по- малко вяра в себе си. Това е порочен 

кръг. 

 

Играете игра със себе си и здравето си. Казвате: „ Дух 

направи добро. Направи ме здрав. Направи ме балансиран.“ 

Но все още задържате енергията на страданието, така че все 

още позволявате на организма си да остава небалансиран. 

Все още позволявате болката. Все още позволявате да 

бъдете засегнати от такива неща като рака. Все още 

позволявате на тялото си да страда. Време е да пуснете 

това. 

 

Няма Бог, който иска да страдате. Няма Бог, който би ви 

молил да страдате. Има Бог, който ви моли да пребивавате в 

радост и празнуване. 

 

Пуснете страданието от себе си, Шамбра, отвътре. 

Страданието в живота не трябва да бъде част от вашата 

реалност. 

 

Когато живота ви продължава да е труден, когато не успявате 

да стигнете до нови енергийни нива, до които бихте искали, 

тогава се съмнявате в себе си и в своята стойност. Подлагате 

на съмнение пътешествието, на което сте тръгнали. 



Подлагате на съмнение думите на Шамбра, 

Шоудите...Тобиас. Подлагате на съмнение Бог. 

 

Вижте. Енергията на страданието е толкова дълбоко 

вкоренена у вас. За съжаление тя се е вклинила във вас на 

протежение на много ваши животи. И в този живот църквата е 

спомогнала да се вкопае още по- дълбоко. Вие не сте 

достойни казват те. Вие трябва да си заслужите пътя към Бог. 

Вие сте грешник. И някой ден ще настъпи страшния съд. 

Може да успеете, а може и да не. Страха, страданието и още 

повече страдание...са дълбоко вкоренени у вас, че пътя към 

Бог минава през дълбоко страдание и болка. 

 

Скъпи приятели, променете това Сега. Не трябва да страдате 

за каквото и да било. Не ви трябват страдания, за да ви 

помогнат да разберете дуалността. Не ви трябват страдания, 

за да разберете любовта. Всичко това е Стара Енергия. Не ви 

трябва болка, за да разберете радостта...Старата Енергия. 

Вие можете да разберете радостта без да преминавате през 

болката. Няма нужда да страдате. 

 

Ако си позволите да се освободите от страданието сега, 

когато сме заедно, ако си позволите да се освободите от този 

процес на страдание, то енергията на страданието ще бъде 

преобразувана. Тя може да бъде превърната в Нова Енергия. 

След това може да стане достъпна за други, дори когато 



стигат до точката, в която разбират, че не трябва да страдат 

вече, те ще могат да вземат Новата Енергия, която сте 

помогнали да бъде създадена. Техния преход може да бъде 

по-лек, заради това, което вие сте направили тук. 

 

Вие не карате целия свят да се освободи от страданието. Вие 

пускате страданието от своя живот. Вие променяте 

вибрациите на човечеството, променяте потенциалите на 

бъдещето. Правите го в момента Сега, в който се намираме. 

 

Дойде време за нова духовна свобода. Вие помагате за 

нейното създаване. Това е свобода от страдание- стига 

толкова страдание...духовна свобода, която ви позволява да 

кажете“ Аз също съм Бог“ и да сте достойни на най– дълбоко 

ниво...духовна свобода, в която съществува баланс между 

мъжкото и женското...човешкото и божественото...светлината 

и тъмнината...духовната свобода, която позволява да 

оставите старите пътища на страданието...кармата...греха и 

наказанието. 

 

Йоан Павел седи днес с вас. Той пита, ще бъдете ли учители 

по нова духовна свобода. Не сте длъжни да изпадате в 

риторика и догми, когато учите другите на това. Не трябва да 

има правила. Нямате нужда от томове книги. 

 



Можете да дадете на другите да разберат, че вече нямат 

нужда от страдание. Можете да ги учите това на занятията. 

Можете да ги учите персонално. Можете да ги учите така, 

както вие учихте за Седемте Печата. Става дума за обучение 

на всеки отделен човек, че той може да бъде свободен. Той 

може да има духовна свобода в живота си. Той може да бъде 

свободен от страданието. 

 

Църквите ще направят някои много важни промени. Когато 

гледате как стават промените, разберете, че толкова много 

от тях станаха възможни, благодарение на работата, която 

свършихте. Дойде време църквите да променят веднъж за 

винаги концепцията за Бог, концепция, която не бе 

рафинирана по никакъв начин от 6000 години, тази концепция 

за Бог е много Стара, много структурирана. 

 

В близките четири години ще видите големи промени в 

църквите, трудни времена. Бъдете там и бъдете готови за 

нов вид духовност- тази на свободата...тази на любовта и 

празнуването...търпимостта и почитта. 

 

Това е което предстои, Шамбра. Това е пред вас. Промените 

ще започнат в деня, когато ще можете искрено да си кажете, 

че страданието вече не ви е нужно. Никой не го държи там за 

вас. Можем да ви го кажем сега: нито вашите ангели...нито 

вашата карма...дори не и съзнанието на човечеството- никой. 



 

Живота не трябва да е труден. Той не трябва да продължава 

да е труден. Когато се будите сутрин, напомнете 

си...вдишайте дълбоко...и си кажете: „ Той не трябва да е 

труден“. Ако е труден...спрете...вдишайте дълбоко. 

Променете го. Променете го. Ако се 

борите...спрете...вдишайте дълбоко...и си напомнете, че 

нищо не ви заставя да страдате, освен Старата система от 

убеждения, към която се придържате. 

 

Да, страданието играе роля на злодей в човешкото съзнание. 

Но вече не е нужно да инвестирате в нея. Има стремеж да се 

върнете към старите пътища. Старите пътища имат 

тенденция да се превръщат в магнити. И това няма да се 

промени за една нощ. Но процеса започва тук и сега. Когато 

се окажете в ситуация, където наоколо има страдание- в себе 

си, в другите хора- кажете си, напомнете си, че никой не 

избира страданието, само ние. Почитайте другите, ако искат 

да страдат. Но на вас вече не ви е нужно да пропадате в тази 

система от убеждения. 

 

Скъпи приятели, енергията на разпятието беше много силна 

на Земята през последните 2000 години. Някои от вас- 

болшинството от вас тук- помогнаха да я вградим тук. 

Енергията на разпятието...тя е готова да си тръгне сега. 

Иисус наистина е готов да слезе от кръста. Той е изморен от 

стоенето си там. ( смях.) 



 

За тези, които попитаха: „ Нима наистина Иисус е умял на 

кръста?“-отговора е: да, той не продължи да живее на Земята 

като човек. Неговата енергия остана присъстваща на Земята. 

Тя и сега е такава. Той нищо не може да направи с това. Той 

е прикован към кръста. Но човека, тялото е умряло. Работата 

му беше продължена. Тя продължава и сега чрез вас. 

 

Толкова много от вас, бяха така дълбоко въвлечени през тези 

времена преди 2000 години, толкова увлечени от 

страданието и борбата, която се състоя. Вие не можете да го 

пуснете. Толкова много от вас все още са приковани към 

кръста. Когато ще си позволите живот без борба, без 

страдание? Свалете Иисус от кръста. 

 

Ние нежно ви обичаме. Вие никога не сте сами. 

 

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.  

http://www.crimsoncircle.com/


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)  

 

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени  

Преведено от Росица Стоянова 

 

 

 

 


