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„Pare o vesnicie
Si totusi este mereu Acum,
Ca acesta este vesnic, stiu deja acum.
Simt o atractie pe care nu mi-o pot explica,
Ca si cum cineva cunoscut ma striga pe nume.
Toti cei pe care ii intalnesc,
Toate locurile in care merg
Imi reamintesc ca merg acasa.
Ere au trecut de cand am fost aici,
Ere au trecut de cand am fost aici,
Ere au trecut de cand am fost acasa.
Asa cum stropii de apa intalnesc oceanul,
Pe cand ploaia cade,
Oriunde ma duc, pe oricine intalnesc,
Simt acelasi lucru:
Simt o atractie ce n-o pot explica,
Ca si cum cineva bine cunoscut
Ma striga pe nume.
Toti cei pe care ii intalnesc,
Toate locurile in care merg
Imi reamintesc ca merg acasa.
Ere au trecut de cand am fost aici,
Ere au trecut de cand am fost acasa.
Ere au trecut in care am cutreierat,
Dar acum ma intorc acasa.
Ma reintorc acasa.
Caci ere au trecut de cand am fost aici.
Ere au trecut de cand cutreieram.
Au trecut ere de cand am plecat de casaa.
Au trecut ere de cand am plecat de acasa.
Ma reintorc.
Ma reintorc.
Ma reintorc!”
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TOBIAS: Si, pentru ultima noastra intalnire... si asa este. Oh, dragi Shaumbra, dragi, dragi
Shaumbra... ieri au fost emotiile lui Cauldre, iar astazi, surprinzator, sunt emotiile mele umane. Nu
le-am mai simtit de mii de ani. Am uitat cum este sa plangi... Am uitat cum este ca lacrimile sa-mi
curga pe piele... Si nu stiu de ce plang... Cred ca... devin om... Nu va pot spune cat de bine ma
simt... Cat de mult am tanjit sa fiu alaturi de fiecare dintre voi...
Oh, Cauldre incearca sa opreasca lacrimile – lasa-le, lor nu le pasa, lasa-le sa curga, te rog...
Trebuie sa fie lacrimi de bucurie, de fericire, deoarece va vad pe fiecare dintre voi, deoarece
impartasim acest moment, deoarece mai bine de atat nu se poate!
Am barba (rasete), arata cam ciudat, cred (rasete), dar, Cauldre, cred ca ar trebui sa o pastrezi.
Scuze, Linda...
Am roba, in cele din urma, dar, in pofida rugamintilor mele, Cauldre tot a insistat sa-si puna un fel
de pantaloni... (hohote de ras in timp ce Tobias isi ridica roba pentru a expune pantalonii de
dedesubt.) si acum sufera, fiindca sunt facuti dintr-un material care incalzeste bine. (hohote de
ras) Am incercat sa-i spun: „Roba, doar roba e tot ce-ti trebuie!”(ofteaza)
Voi servi un pahar cu vin, sper ca nu va deranjeaza. (Linda intreaba “Acum?”) Acum! Oh, cat am
asteptat!!! O, cat am asteptat! (aplauze si rasete)
(Tobias simte/miroase aromele vinului din pahar) Oh, da! Acest pahar de vin, Shaumbra, este
simbolul vietii noastre petrecute impreuna, al bucuriei de a fi pe Pamant, al eliberarii tuturor
legilor si regulamentelor, al increderii in voi insiva, al intruparii – la fel ca si corpului vinului – a fi
intrupati pe Pamant, sarbatorind tot ceea ce viata are de oferit, savurand… savurand… (rasete in
timp ce Tobias adulmeca, din nou)
Hmmm... vin nord-american, note usoare de stejar, putina vanilie si fara un miros persistent, usor
amar. Este simbolic pentru calatoria noastra de zece ani... simbolic pentru toate vinurile pe care
voi le-ati trimis din intreaga lume, ca parte a acestei celebrari. Asadar... am asteptat. (Tobias ia o
gura de vin, apoi o savureaza) Ahhhhhhh..... (rasete si aplauze) Da, sunt om din nou... Ahhhhhh.....
Si apoi, sa fiu cu cei mai dragi prieteni pe care vi-i puteti imagina.... in cel mai sigur spatiu de pe
planeta, din prezen! Despre asta - despre asta - este vorba!
Respirati profund. Savurati aceasta energie, aceasta zi, aceasta sarbatorire a vietii. Se afla aici
esenta lui Kryon, inca pretutindeni in jurul nostru - o pot simti chiar aici, pe scena. Este esenta lui
Kwan Yin, esenta Pleiadienilor, esenta Vulturului Alb si a lui Mark, a Chief Joseph, dar, in principal,
esenta voastra, a fiecaruia. Este densa. Este densa aici. Se extinde pe masura ce vorbim, dar voi
stiti asta. O puteti simti.

Un Moment al Re-echilibrarii
O, dragi Shaumbra, va invit acum sa respirati profund, sa va deschideti inima si corpul. Sa luam un
moment aici, inainte de a intra in discutii. Permiteti-i corpului vostru sa se vindece. Stie cum sa
faca asta in spatiul sigur. El stie cum sa echilibreze energiile, stie cum sa se aduca pe sine intr-o
vibratie mai inalta. Uneori s-ar putea sa faca lucruri pe care s-ar putea sa nu le intelegeti. S-ar
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putea sa nu intelegeti de ce aveti o problema digestiva sau cu spatele, dar aveti incredere in corpul
vostru. Nu lucreaza impotriva voastra. El este voi. Stie cum sa echilibreze, sa repare si sa vindece.
Permiteti-i acum sa faca asta si nu-l mai carpiti. Nu va jucati, nu incercati sa-l depasiti, nu-l tratati
prea mult cu medicamente.
Respirati profund si in acest spatiu desavarsit, permiteti-i mintii sa se echilibreze. Mintea trece
printr-un proces care nu seaman cu niciunul dintre cele prin care a mai trecut vreodata. Ea se
elibereaza pe sine si pe voi, elibereaza ntelectul vostru. In sfarsit, ea vede lumina, iar lumina este
constiinta divina. Lumina permite intelectului uman sa se extinda, sa iasa din inchisoarea sa, sa
treaca dincolo de orice limitari ce au fost puse vreodata asupra sa.
Respirati profund si, in acest spatiu divin pe care il impartasim, urati-i bun venit spiritului vostru. A
stat departe mai mult timp, fata de cat am fost eu departe. A vrut sa vi se alature la celebrarea
vietii si acum poate face asta. Nu este nevoie sa reparati nimic.Nu trebuie sa parasiti nimic sau sa
pierdeti ceva, sa mai invatati ceva ori sa deveniti ceva diferit, fata de cine sunteti. El va iubeste
pentru ca este Voi si vrea sa fie aici, chiar acum.
Nu este nevoie sa fortati nimic. Aceasta este binecuvantarea si frumusetea acestei ere noi: nu mai
este nevoie sa lucrati la nimic. Este necesar doar sa alegeti, iar apoi sa fie. Se petrece, in mod
natural.
Sa respiram profund in acest moment de a fi, de constientizare a Sinelui. Uimitor...! (pauza)
Dragul de Sam, urmatoarea mea intrupare, sta acum pe un pat de spital. A avut un mic accident in
aceasta dimineata, exact si nu prin coincidenta, la ora 11:11, din timpul vostru. Asa cum v-am spus
cu ceva timp in urma, Sam are alergii, nu pentru ca ar fi gresit ceva sau ca are o karma proasta.
Face parte din proiectul vietii noastre, spre a-l mentine mult mai introspectiv in primii sai ani, sa
ajunga sa simta sensibilitatea, sa fie mentinut in propriul sau spatiu divin. Multi dintre voi au
alergii prin simpatie, nu-i asa? Fornaiti, stranutati, tusiti, ca si Sam.
Sam, in mod accidental, a luat prea multe medicamente in dimineata asta. Avea un puseu alergic
foarte puternic si a uitat ca deja isi luase medicamentele. Cand s-a urcat pe bicicleta si s-a dus in
oras, nu a mai fost atent. Ceva s-a intamplat si s-a proptit cu capul intr-o masina. Si-a rupt cateva
oase, a fost lovit si a cazut inconstient. Ambulanta l-a dus la spital. Nu are nimic serios, nimic nu-i
ameninta viata, insa a fost suficient, incat sa-l adoarma, pentru un timp. Acum doarme in rezerva
de spital.
(Tobias intinde mana sa bea ceva. Linda nu stie ce sa aleaga, apa sau vinul.) Tobias spune: Apa, in
loc de vin? (Linda ii da paharul de vin. Rasete in sala. Tobias bea vin) Dumnezeule, dupa 2.000 de
ani... !
In timp ce Sam doarme in rezerva de spital, eu ma infuzez, ma incorporez pe mine, divinitatea, in
el, nu doar a lui Tobias, ci a tot ceea ce sunt. Uneori este nevoie de asta, dragi oameni, este nevoie
de a iesi din minte, de a iesi din densitatea energiei de aici, de pe Pamant. Uneori este nevoie de a
iesi in afara, iar in timpul acestui proces, chiar acum, eu intru, patrund in Sam.
Pot simti asta, o pot simti in timp ce sunt cu Cauldre, cu voi. Ma simt mult mai aproape, insa mai
departe, intr-un mod vechi. Simt mult mai mult din omenire acum si din lucrul numit durere.
Intr-un fel ma simt mult mai viu. Simt incantarea acestei aventuri in corp omenesc si sunt nelinistit.
Am impartasit cu voi ca uitarea a inceput cu luni si luni in urma, deoarece deveneam tot mai mult
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Sam si tot mai putin Tobias: uitarea locului din care venim, uitarea a cine suntem, cu adevarat.
Iar pe masura ce imi ingaduiam, sa vin tot mai aproape de forma umana, m-am oprit. Am spus:
“Nu voi mai juca acel joc!” Era seducator, puteam simti atractia in spiritul meu. Puteam simti
atractia acelei energii seducatoare, care vroia sa ma intorc pe Pamant si puteam simti partea din
mine, care vroia sa joace acel joc de-a v-ati ascunselea. Dar, oricat de intensa era seductia, eu am
spus: „Sa nu fac acest lucru, de data asta. Sa fiu pe deplin intrupat in acest corp omenesc si sa-mi
reamintesc. Stiu ca vor fi momente, episoade de uitare, atunci cand voi fi prea preocupat sa fiu
baiat, sa fiu adolescent, cand voi fi preocupat de iubirile mele (rasete), incat voi uita. Dar mi-am
luat cheia cu mine.
Stiti ceva? Si voi v-ati adus cheia cu voi. Nu trebuie sa asteptati sa iesiti din corpul fizic si sa va
intoarceti. Mereu ati avut-o si puteti face acea alegere, alegerea de a va aminti, clar si pe deplin.
Insa, permiteti-mi sa va ofer un mic indiciu: nu este ceea ce credeti voi ca este. Voi asteptati
explozii uriase de lumina, asteptati supra-inteligenta, asteptati capacitati psihice, asteptati sa fiti
magicieni. Astea sunt vechituri umane. Amintirea divinitatii este simplitate absoluta. Este puritate.
Nu are nevoie de grandoarea umana. Nu are nevoie de scamatorii de petrecere. Nu are nevoie sa-i
impresioneze pe altii. Si, mult mai important, nu are nevoie sa se impresioneze pe sine. Nu are
nevoie sa repare nimic. In mod sigur, nu are nevoie de teluri. Telurile sunt lucruri foarte omenesti.
Ea este pura, simpla si desavarsita, in sine.
In timp ce imi infuzez energia in Sam, sa vorbim putin. Va invit sa simtiti aceasta experienta a
reintoarcerii, a revenirii. Sam si cu mine ne facem conexiunea, dar si voi va va faceti conexiunea.
Ieri Kuthumi v-a spus o poveste, care face parte din trecutul meu. A vorbit despre perioada
Atlantidei si despre vremurile de sub Pamant. A vorbit despre intoarcerea pe Pamant si despre
povestea lui Tobias. Vreau sa impartasesc putin mai mult cu voi, astazi.
Eu sunt, intr-adevar, Tobias - cel putin pentru inca vreo cateva minute pretioase - dar intregul
concept de Tobias ne reprezinta pe noi toti, pe noi toti. A fost fiinta mea suflet, care a fost Tobias
acum 2.500 de ani, dar a fost si acordul pe care noi toti l-am avut, sa ne combinam iubirea, sa ne
cominam dorinta, sa ne aducem pe noi insine in lucrul numit Tobias - To-Be-Us (ca sa fim noi).
Intotdeauna a fost noi: tu, eu, persoana de langa tine, cei care urmaresc prin Internet. To-Be-Us.
Am ales ca in locul tipului traditional, din ceea ce ati numi energie arhetipala sau constiinta
colectiva, precum ati vazut la Yeshua si la unii dintre ceilalti, de data asta urma sa ne aducem
esenta la un loc, purtata de fiinta mea suflet si urma sa ajutam, sa proclamam o noua era pe
Pamant. Aceasta a inceput acum mii si mii de ani.
Ati pus cate o parte din voi in Tobias. Ne-am adunat cu totii acum circa 2.000 de ani si voi ati
inceput sa insamantati Pamantul cu semintele constiintei christice, seminte ce au germinat in
ultimele doua mii de ani, iar azi, ele sunt aici, marcand era Noii Energii pentru omenire.
Voi ati fost o parte profunda a lui Tobias, inca de pe atunci. Asta v-a atras catre aceasta lucrare,
asta v-a atras catre alti Shaumbra. Asta ne-a facut pe noi toti sa parcurgem impreuna aceasta
calatorie, sa simtim cum este sa mai trecem printr-o reincarnare in acelasi corp, cum este sa
aducem aici divinitatea, sa infruntam provocarile omului din Vechea Energie, cum este sa simtiti ca
ati pierdut totul, ca ati intrat in intuneric. Ati fost o parte din energia numita Tobias – To-Be-Us.
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Asa ca astazi, in timp ce ma intrupez in Sam si voi treceti prin procesul propriu de reintoarcere.
Acea parte din voi care a facut parte din Tobias se intoarce la voi, chiar acum. Pe masura ce ma
intorc in corpul lui Sam, acea parte din voi se intoarce la voi, chiar acum. Si voi veti trece printr-un
proces de renastere, in aceste momente.
In doar cateva minute esenta lui Tobias nu va mai exista. Nu mai este necesara. Veti deveni
propriul vostru Tobias. Eu voi deveni propriul Tobias, iar Linda va deveni propriul ei Tobias. Tobias
nu va mai continua sa existe, pentru ca noi toti ne vom asuma Sinele nostru Sacru.
Cu alte cuvinte, dragi Shaumbra, aceasta este absolvirea. Am ajuns. Acum il dezmembram pe
Tobias, il readucem acasa, de unde a provenit. Respirati profund si simtiti reintoarcerea! Nu este
vorba doar despre mine, ci despre noi toti. Voi toasta pentru asta! (pauza)

Intrebari
In momente atat de importante, stiu ca in mintea voastra sunt unele intrebari. Stiu ca va intrebati:
„Sunt eu pregatit?” Simt asta. O parte din voi spune: „Da!”, o parte din voi este atat de pregatita
sa mearga inainte. Dar mai exista si o voce micuta: „Chiar sunt eu pregatit, Tobias? Poate ca alti
Shaumbra sunt, dar oare si eu?”
Va privesc pe fiecare dintre voi si stiu ca sunteti pregatiti. Poate chiar ati depasit putin punctul de a
fi pregatiti, v-ati copt prea mult. (rasete) Da, sunteti pregatiti. Stiti, un om poate studia, studia si
iar studia si poate trai vieti in sir pe Pamant, gandindu-se ca mai are ceva de facut sau se
pregateasca pentru asta, dar in clipa in care spuneti: „Sunt pregatit”, atunci este timpul. Atunci
este timpul.
Trebuie sa faceti acea alegere in interiorul vostru. Sunteti pregatiti? Este nevoie sa luati in
considerare si schimbarile. S-ar putea sa nu stiti neaparat ce sunt acele schimbari, caci nici macar
noi nu stim. Noi stim ca se schimba corpul vostru, mintea vi se schimba, intelectul, modul in care
faceti lucrurile, insa despre alte schimbari din viata voastra nu stim prea multe. Dar cunoastem un
lucru: este o evolutie. Este o deschidere si o expansiune. Nu este o prabusire. Nu pierdeti nimic.
Voi va deschideti.
Va trebui sa priviti schimbarile ce vor veni in viata voastra si sa luati decizia voastra: sunteti
pregatiti? Dar eu va privesc si stiu ca absolut fiecare dintre voi este pregatit.
Alta intrebare pe care vi-o puneti, o pune o anumita parte din voi, iar eu am o mare empatie
pentru ea acum, cand o simt acum in min. “Este real?” Este real? Inventati voi totul? Delirati
cumva, asa cum ati auzit de la cativa oameni sau, poate, de la mai multi? Oare aceste lucruri
numite Noua Energie, Spirit, alte taramuri sunt reale sau doar aveti probleme in a avea de-a face
cu realiltatea fizica, astfel incat a trebuit sa inventati toate acestea?
Dragi prieteni, din nou, va trebui sa luati acea decizie pentru voi insiva. Daca voi alegeti, atunci
este adevarat. Este real. Daca vreti, sa jucati jocul negarii sau al pretinderii, atunci realitatea se
schimba si se transforma, iar voi intrati in confuzie si in ceata. Ati auzit de la Kryon, ati auzit de la
multi altii, de la Adamus, de la Kuthumi. Exista multe lacasuri, iar acesta este doar unul dintre ele.
Este important, intr-adevar. Acesta este lumina stralucitoare a sferei Tot Ceea Ce Este, dar exista
multe lacasuri. Exista multe realitati. Daca voi alegeti ca aceasta sa fie reala, ca aceasta calatorie a
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constiintei deschise sa fie reala, atunci asa este.
Urmatoarea intrebare se afla in mintea multora dintre voi. “Ce sa fac eu? Spiritule, ce ar trebui sa
fac? Ce ar trebui sa fac mai departe?” Shaumbra, va spun ca veti parasi aceasta sala, veti pleca din
acesti munti si va veti intreba: “Ce urmeaza?” Este o intrebare fireasca. “Ce ar trebui sa fac eu? Ce
ar trebui sa faca Shaumbra? Ce naiba va face Saint-Germain?” (rasete) Este o intrebare fireasca!
“Ce ar trebui sa fac?”
Raspunsul meu, pe care vi l-am oferit in Camera Regelui din Marea Piramida, acum nu prea mult
timp, este – nu conteaz! Nu conteaza!
Nu conteaza, fiindca puteti face orice doriti. Nu aveti karma, nu aveti contracte, nu sunteti legati
de nimic, cu exceptia cazului in care asa alegeti voi. Nu conteaza, pentru ca ceea ce veti face, va fi
divin. Va rog, insa, faceti ceva. Tineti energia in miscare, nu de dragul meu, nu de dragul Spiritului,
ci de dragul propriei voastre evolutii si expansiuni.
Va veti simti mai bine fizic, atunci cand va veti exprima. Spiritul este exprimare si expansiune. Voi
sunteti spirit, ca urmare extindeti-va si exprimati-va.
Am mai vorbit despre asta inainte. A fost o teorie, dar acum aplicati-o practic. Nu conteaza ce
faceti. Va este teama sa nu gresiti. Pot intelege acum, cand sunt atat de aproape de Pamant. Nu
vreti sa faceti ceva gresit sau sa faceti alegerea gresita, dar unul dintre lucrurile asupra caruia
Adamus va lucra cu voi, va fi sa observati cum, in Noua Energie, asta nu raspunde precum cea
Veche. Nu merge in directia lui „bun” sau a lui „rau”. Merge catre o echilibrare sau evolutie
naturala, fara sa trebuiasca sa o mai impingeti la deal ori sa o tarati dupa voi.
Incercati orice! Sunteti fiinte iluminate, evoluate. Nu veti face greseli, in mod deliberat si nu-I veti
rani pe altii. Totusi, un avertisment, pentru ca acum deja gust conditia umana si reamintirea: veti
face lucruri din iubire - din iubirea de sine - veti face lucruri ce ii vor rani pe altii. Dar nu va fi
pentru ca ati face-o intentionat; se datoreaza modului in care ei raspund. Ei vor sa fiti intr-un fel
anume. Ei se hranesc, reactioneaza sau joaca jocuri cu voi, iar cand intrerupeti jocul, unii dintre ei
se vor simti raniti si vor incerca sa dea vina pe voi. Dar, vina nu va apartine.
Faceti orice! Faceti ceva! Bucurati-va de viata!
Urmatoarea intrebare, a patra intrebare. Trebuie sa beau ceva pentru asta! (rasete) Nu stiu daca
este din cauza vinului sau pentru ca sunt atat de aproape de Sam, dar, uaaau!
A patra intrebare pe care o puneti voi – “Cine va fi acolo sa ma sustina? Cine va lucra cu mine? Tu
pleci... sau te intorci, Tobias, dar ai spus ca Tobias se dezmembreaza acum. Nu va mai exista, la fel
ca inainte. Cine ma va ajuta?
Dragi Shaumbra, exista legiuni de fiinte angelice, care asteapta sa lucreze cu voi, care sunt
pregatiti sa duca si sa furnizeze energia in toate directiile, intre taramul fizic si taramurile angelice,
asteapta sa fie acolo pentru voi, dar au primit instructiuni clare, de la voi. “Nu faceti nimic in locul
meu! Nu luati decizii pentru mine! Nu faceti ca lucrurile sa se intample pentru mine! Nu faceti ceva
in locul meu. Asistati-ma, sprijiniti-ma, fiti acolo pentru mine, ajutati-ma sa echilibrez energiile,
ajutati-ma sa aduc energiile care ma servesc”, deoarece toate energiile asteapta sa va serveasca,
daca le permiteti.
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Legiuni de ingeri sunt pregatite. Nu sunt ghizii vostri. Nu sunt aici ca sa va rezolve problemele. Sunt
aici ca sa va iubeasca si sa va ajute sa extindeti si sa distribuiti energii prin dimensiuni, iar apoi
catre voi, ca sa le folositi.
Dragi Shaumbra, va aveti si unul pe celalalt. Ce conexiune extraordinara de iubire ati avut de-a
lungul anilor! Sunteti capabili sa folositi tehnologia moderna pentru a vorbi cu altii, instantaneu, sa
impartasiti povestile – o, va rog, continuati sa le impartasiti, caci nu impartasiti doar un email sau
spatiul de șuete... de care Sam este usor dependent. Voi impartasiti energii ce trec dincolo de
Internet.
Asa cum stiti, urmatorul pas, dincolo de Internet, este adevarata comunicarea fara cabluri, fara sa
aveti toate aceste aparate. Veti invata sa comunicati fara niciun fel de echipament, nici macar cu
acele Iphone-uri sau BlackBerry-uri si veti invata sa faceti asta foarte eficient, foarte clar.
Va aveti unul pe altul. Aveti lucrul numit Cercul Crimson. Aveti un staff care – as vrea sa rezerv o
clipa, stiu ca a mai vorbit si Cauldre despre asta, dar as vrea sa adaug propria mea perspectiva.
Aveti ceea ce se numeste stafful. Ei sunt cei ce lucreaza in fiecare zi, cei care s-au oferit voluntar sa
lucreze pentru reuniunile voastre, care contribuie la aducerea energiei si fac mult mai mult ,decat
ceea ce se vede. Nu lucreaza doar la calculator, nu platesc doar facturi si expediaza produsele. Ei
reprezinta un punct focal pentru energia Shaumbrei. Se afla exact in centrul ei. Contribuie la
distribuirea energiei. Ei ajuta la expansiunea tuturor energiilor voastre. Nu este vorba doar slujba
umana, care li se cere sa o indeplineasca. Nu este vorba doar de rasucirea unor butoane de pe
panoul de control al echipamentelor si despre alte lucruri, despre planificarea workshopurilor. Ei
se afla in densitatea energiei voastre.
Iubiti-i, deoarece in unele zile este coplesitor. In unele zile ei simt provocarile voastre, dificultatile
voastre… In unele zile simt ca aveti dorinta de a parasi Pamantul, ca sunteti suparati pe alti oameni
sau ca sunteti dezgustati de voi insiva. Deoarece ei sunt in sistem, le simt. Au fost de acord cu asta,
din iubire pentru voi. Iubiti-i si voi!

Intoarcerea
Pe cine mai aveti? Pe cine mai aveti? Ei bine, eu ma intorc in doar cateva momente. Ma intorc. Voi
fi aici. Asa cum spunea Kuthumi ieri, pana acum nu a fost posibil ca… eu rad atunci cand voi
spuneti maestri ascensionati – este vorba doar de fiinta suverana. Asta este tot. Dar, nu a fost
posibil ca o fiinta suverana sa se intoarca pe Pamant, in forma fizica.
Asadar am venit, legiuni de fiinte suverane - cam 9.000 - am venit la voi prin channeleri. Am venit
prin mediumuri si clarvazatori si in alte moduri. Unii, precum Adamus, creaza iluzia temporara a
unei fiinte in forma umane, care dispare dupa nu mai mult de o zi sau doua. Ne-am intors in
diverse moduri: ruguri aprinse(rasete) si tot felul de mici trucuri pe care le-am incercat cu voi,
cateva stafii, din cand in cand. Dar eu ma intorc.
Fizica spirituala s-a aranjat astfel incat pot face asta. Stiti, cand s-au cerut voluntari, pe partea
cealalta si in clubul din Cercul Al Treilea, eu am ridicat primul mana. De-abia asteptam sa ma
intorc.
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Dar, stiti ceva? Saptamana viitoare vor fi inca doi maestri ascensionati care vor veni pe Pamant.
Unul prin nastere naturala, altul, printr-un corp-carcasa tanar. Pana la sfarsitul lunii viitoare, peste
30 de maestri ascensionati se vor naste, din nou, pe Pamant. Pana la sfarsitul anului, peste 120 de
maestri ascensionati se vor naste, din nou, pe Pamant, iar pana la jumatatea anului viitor 1516
maestri ascensionati se vor reintrupa pe Pamant, pentru voi. (aplauze si ovatii)
Ei vin sa vi se alature. Nu vin sa va salveze. Ei vin datorita voua, pentru ca ati contribuit la
schimbarea constiintei Pamantului. Ati facut sa fie posibil ca fiintele suverane sa se intoarca. Ei se
vor alatura sferei despre care a vorbit ieri un prezentator al vostru – acestei sfere – si ei vor fi
lumini stralucitoare. Vor fi puncte de constiinta pe Pamant, iar punctele lor de constiinta se vor
conecta cu ale voastre - iar ei se afla aici, datorita voua!
Vin dupa voi, ca sa spun asa. (rasete) Ei vin... va urmeaza pe voi. (rasete) Va urmeaza, merg pe
urma pasilor vostri si multi dintre ei vor trece exact, prin cele prin care trec eu - putina ameteala,
putina uitare. Ei nu vor veni si instantaneu, vor sti totul. Vor avea un gen te etapa de ajustare.
Acesti maestri ascensionati care se intorc pe Pamant, vor lucra cu voi in multe moduri - unii direct,
din forma umana, altii din taramurile strans conectate cu Pamantul - insa vor lucra cu voi pentru a
aduce constiinta planetei la un nivel de neimaginat, in urmatoarele decenii. Aceasta este
schimbarea. Ea se petrece acum. Asa cum a spus Kryon inainte, nu asteptati pana in 2012! O veti
rata.
Pe masura ce maestrii ascensionati vor veni si se vor conecta cu voi, ceea ce vor face - se vor
conecta energetic cu voi - asta va provoca schimbari mari pe Pamant, schimbari continue pe
Pamant. Acest lucru va face ca maestrii umani, adica voi, sa faceti un pas in fata.
Fiintele suverane, maestrii ascensionati care se intorc acum pe Pamant, vor avea nevoie de
calauzire, in special, in primii lor ani. Vor avea nevoie de cartile pe care le-ati scris. Va puteti
imagina ca o carte pe care unul dintre voi a scris-o, va ajunge in mainile unui maestru ascensionat
ce se trezeste, amintindu-i acelui maestru ascensionat tot ceea ce este? Dar un curs pe care il
tineti, un cantec pe care il cantati?
Aveti acum imaginea extinsa, a ceea ce faceti aici, pe Pamant? Intelegeti ce v-au spus Kryon,
Kuthumi, Adamus si Tobias? Voi nu aveati imaginea. Nu intelegeati. Ati uitat cine erati. Ati uitat de
maestrul care erati.
Voi ati ajutat la pavarea caii. Ati ajutat la deschiderea portilor, dar nu ca maestrii ascensionati sa
vina sa va invete, ci ca sa puteti lucra umar la umar cu ei, unul langa altul. Sa respiram profund si
recunoasteti - va rog, recunoasteti - cine sunteti! (pauza)

Ramas Bun
Chiar acum, Sam aude o voce - desi doarme in rezerva de spital - aude o voce. Acea voce se aude
tare in capul sau, acum, acea voce spune: „Cine sunt eu? Cine sunt eu?” Vine de peste timp si
spatiu. Sam o aude in corpul sau fizic. “Cine sunt eu?”
(Tobias/Cauldre isi deschide ochii)

Pagina 10 din 11

Iar apoi, cu ochii deschisi, spune: “Eu Sunt Cel Ce Sunt. Eu Sunt Cel Cel Sunt.”
(cu emotie) Iar acum, dragi Shaumbra, va cer fiecaruia dintre voi sa deschideti ochii catre cine
sunteti, cu adevarat... catre motivul pentru care va aflati aici, pe Pamant... catre motivul pentru
care am facut aceasta calatorie impreuna - cea mai incredibila calatorie de iubire, pe care mi-as fi
putut-o imagina vreodata.
Ce onoare a fost sa lucrez cu fiecare dintre voi, sa impartasim incercarile si provocarile voastre, sa
impartasim iubirea, sa impartasim implinirile si descoperirile voastre. Va cer tuturor sa va
deschideti ochii, acum, catre cine sunteti, cu adevarat.
Aveti multe zile, luni si multi ani in fata voastra. Aveti multe lucruri pe care le puteti face, multe
puteti deveni. Acestea sunt larg deschise spre voi.
Maestrii ascensionati vor fi aici, in curand. Va vor privi in ochi, precum va privesc eu, acum.
Tineti-va ochii deschisi si, intr-o zi, un tanar ar putea veni la voi, spunand: “Eu Sunt Cel Ce Sunt.”
Si asa a fost.

Anders Holte interpreteaza cantecul „Dincolo de curcubeu”
Yoham canta „Eu Sunt Cel Ce Sunt”
Traducerea în limba română este realizată de Gratia, pentru www.iamthatiam.ro.
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