
New Energy, Safe Energ 

МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОБИАС 

СЕРИЯТА ЗА НОВАТА ЕНЕРГИЯ 

ШОУД 6: „ НОВАТА ЕНЕРГИЯ, БЕЗОПАСНА ЕНЕРГИЯ“ 

Представено пред Аления Кръг 

На 3 януари 2004г. 

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=12&t=63 

И така, скъпа Шамбра, събрахме се отново заедно на първото 
събрание от тази година, в новата Година. Обичаме момента в който 
отваряте сърцата си и ни каните да влезем. Аз, Тобиас обичам да 
усещам топлината на тази зала, пространството в ден като този. И 
когато говоря за залата не се ограничавам с физическите предели на 
стените в тази заснежена планинска постройка. Тази зала включва в 
себе си цялата Шамбра, тези, които сега слушат, четат в разширеното 
състояние на Сега, цялата Шамбра, включително и тези, които ще 
четат и слушат в разширено състояние Сега, по- късно. 

 

Наистина понякога ни е трудно да се насочваме насам, да започнем 
да говорим вашите думи, защото не само Калдре е преизпълнен с 
енергиите, които усеща, ние сме преизпълнени с това, че сте тук днес, 
на тези столове, преизпълнени сме с това, че сте научили толкова 
много. Вие обхващате толкова много от това, което представлява 
Новото, толкова много от всичко, което ви предизвиква на най- 
дълбочинно ниво- това, което сте.  

 

Едно нещо, което забелязахме по- конкретно днес, докато слушахме 
музиката и докато позволявахте на сърцата си да се отворят- от ваша 
страна имаше по- малко усилия, много по- малко. Откривате, че 
нямате нужда да ходите някъде, в дълбокия космос, за да се гмурнете 
толкова дълбоко. Няма нужда вече да се борите, за да установите 
Божествена връзка. Тя е точно тук. И това е лесно. 
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Това е просто позволение да бъде. Не е нужно да преминавате през 
определени дълги заклинания или церемонии, за да привлечете 
енергиите. Те вече са тук. Не е нужно да се борите в ума си, да ги 
поставите в някаква съвършена рамка или перфектно място. Те са тук. 
В това няма никакви усилия. Има само позволение.  

 

Това е един от атрибутите на Новата Енергия, безусловно един от 
атрибутите на новата Година. Това е прекрасен пример, който можете 
да използвате в живота си. Когато видите, че правите усилия в 
мислите си, спрете се. Вдишайте дълбоко. Отговора вече е тук и това 
е много просто, много просто .  

 

Ако видите усилия от ваша страна, опити да намерите Божественото 
пространство вътре в себе си, спрете да се насилвате, скъпа Шамбра. 
Отпуснете се. Вдишайте дълбоко и позволете. Толкова е просто. 
Вашата Божественост може да бъде много присъстваща без всякакви 
усилия. Тя е тук. Ние можем да бъдем много присъстващи с вас. Не е 
нужно да насилвате себе си или нас. 

 

Разбирате ли...всички вие сте имали животи на напрегнати и дълбоки 
изследвания, много животи, когато сте се учили да излизате от тялото 
си, да пътешествате извън тялото си. Проклятието ви беше, че 
трябваше да се завръщате в това тяло. Но вие преминахте през много 
животи на усилия, отрицания, много животи в страдание и много 
животи в дисциплиниране на себе си. 

 

Но СЕГА дойде време за празник, както вече отбелязахме на 
последната ни среща. Когато вече преминахте през всички тези 
дисциплини, обучения и изучения на какво ли не, сега вече можете да 
се окажете там, където не е нужно никакво усилие. Лесно...то е точно 
тук. Ах, ние наистина го усетихме, всички ние, които се събрахме тук 
днес от ангелските сфери- много по- малко усилия от ваша страна. 



 

По- натам...Понякога си мислите, че може би не използвате 
възможностите си, защото не работите достатъчно напрегнато...и не 
достигате нужните резултати. Това е разсъждение от Старата 
Енергия! То е точно тук. То е изящество и поток- не изисква никакви 
умствени усилия. То просто е тук. 

 

Всички вие, Шамбра знаете за какво говоря, когато казвам, че се 
борите в ума си...когато насилвате мозъка си...когато се опитвате да 
разисквате всичко, стараете се да напрягате мозъка си. От време на 
време спорите със себе си. Борите се. Ах, както вече сме говорили- и 
вече сте го чували и на други места- вие можете да си бъдете най- 
лошия враг, да се сражавате със себе си от вътре. 

 

Това също се променя. И ние виждаме от тук, от нашата перспектива 
съществени резултати. Никакви усилия...позволение...позволение на 
всички енергии да ви се покажат, всички отговори да ви се покажат. 

 

Наистина, наистина, енергиите на ченалингите се промениха през 
годините. По- рано беше много по- трудно за вас, за Калдре, за нас, да 
се обединяваме, за да навлезем в пространството ви. Изискваше се 
по- голямо количество енергия и по- голям тласък, усилия, за да 
обединим всичко заедно. Правихме ченалинги. Преминахме всички 
тези уроци. 

 

Вие също така преминахте отвъд това и стигнахте до точката, в която 
обединихме всичко това в така наречените Шоуди...колективната 
енергия на всеки един от вас и енергиите на тези, които ще прочетат 
това...или които ще се настроят към този Разширен момент в 
Сега...потенциал, който вие слушащите сега в момента, създадохте за 
тези, които ще дойдат по- късно. По такъв начин, това се превръща в 
енергията на групата. То става всички нас, обединени в хор, който пее 
в един глас. 



 

И самите Шоуди дори се промениха, защото стана много по- лесно да 
се обединяваме. Стана много по- лесно да доставяме енергиите. 
Както знаете много голяма част от думите са просто пълнеж. Думите 
съществуват, само за да запълнят пространството, за да занимават 
ума. 

 

Както вече сме казвали и по- рано, ще дойде ден в който няма да бъде 
казана нито една дума, когато ще ви помолим само да обединим 
енергиите си. Дори когато думите излизат от устата на Калдре, има 
енергия, която идва от нас...от ангелските сфери...разбира се и от 
самия Калдре, защото гласът му съдържа енергия също, която е 
отвъд произносимите думи, но се доставя във физическите сфери за 
всеки от вас. 

 

И има енергии, които се доставят... също и на вас...тези които са 
тук...тези които са свързани към интернет...енергии, които вие 
доставяте...правите ги достъпни за другите. И в същото време вие 
получавате същите енергии. 

 

И така, ние наистина винаги сме поразени, когато правим замерването 
си тук в Шамбра и продължаваме да се променяме, защото вие се 
променяте. 

 

Неотдавна с групата на Шамбра, ние отбелязахме приключването на 
календарната ви година...сама по себе си просто дата. Но всъщност 
това е пауза- спирка, време да признаете цялата работа, която сте 
свършили през изминалата година и в годините преди това. Освен 
това, това е момента да спрете и да вдишате дълбоко, защото сега 
вие влизате в първата година от истинската Нова Енергия, която е 
изцяло достъпна за вас.  

 



Цялата тази концепция за Новата Енергия започна преди известно 
време. И за първи път през изминалата година тя стана достъпна за 
използване от вас на Земята. Вие наистина помогнахте за 
създаването на Новата Енергия. Но тя преминаваше от физическата 
Земя към места наречени Нова Земя. След като работихте с вашите 
посредници върху използването на Новите Енергии в другите 
измерения, след това тя за първи път се върна обратно към вас, за да 
я използвате тук на Земята в живота си.  

 

И така, ако има повод за празник в този момент от Новата година, то 
това е факта, че това ще бъде първата пълна година в която Новата 
Енергия е била изцяло достъпна за вас. Сега ние виждаме, как 
веднага в съзнанието на Шамбра от целия свят изникват въпроси: „ 
Къде е тя? Как да я използваме? Как да я намерим? Как да разбера, 
че е тук? “Питате се всичко това. Скъпи приятели, спомнете си 
началото на Шоуда, когато казахме: „ Няма нужда от усилия. Новата 
Енергия навлиза без усилия“. Тя е тук и ви очаква. 

 

Ще разберете...навярно ще разберете когато ще работите с Новата 
Енергия, защото тя не съдържа в себе си дуални елементи. В нея 
няма противостоящи сили. Противоборството създава борба и 
конфликти. Новата Енергия не изисква усилия. 

 

Разберете...ако започнете да копаете твърде на дълбоко в опити да я 
намерите...ако започнете да се борите в опити да я разберете... тя ще 
ви се изплъзне. Това е много просто. И ние искахме да ви го напомним 
в днешния Шоуд: без усилия...без усилия. Тя е точно тук. 

 

Говорим за усилията в централния ви мозък, за постоянната умствена 
борба, която изразходва много голяма част от физическата ви 
енергия. Вашите физически тела са чувствителни инструменти. Те 
наистина се изтощиха. Има неща, които правите като ангели във 
физически тела, които наистина изискват физическо усилие...въпреки 



че и това ще се промени. Говорихме за умствените усилия, а по някога 
и в духа. За тези усилия отдавате такава голяма част от ресурсите си. 

 

Как можете да не извършвате усилия, скъпа Шамбра? Дишане, 
дишане. Когато дишате, вие си позволявате да спрете за минутка. 
Разума веднага се лишава от възможността да препуска през 
мислите, когато вдишате дълбоко и го правите осъзнато. Когато 
правите такова дишане, това позволява на Новата Енергия да влезе 
във вашето измерение и във вашата реалност. Ще разберете за това, 
защото ще се усети като убождане. Новата Енергия е изящество и 
поток, тя е просто нещо, толкова е просто, че у вас ще се появи 
тенденция да го обезцените и да го отхвърлите, защото сте свикнали, 
че отговорите идват при вас трудно по не лекия начин. 

 

През тази ваша нова година можете ли да позволите на Новата 
Енергия да влезе в живота ви? Можете ли да си позволите да я 
откриете, без да прилагате усилия, изящно и просто? Ще ви 
подкрепяме отново и отново, както сме го правили и по много други 
теми- докато не разберете, докато не се научите да въплъщавате това 
в живота си. Това е просто. 

 

„Просто“ не означава грешно. Това не значи лишено от сложност, 
лишено от пълнота. „Просто“ означава да се намираш точно тук. 
Отговорите, които получавате на вашите въпроси- новото разбиране и 
осмисляне, които ще получавате- ще бъдат прости. Но ще бъдат 
запълнени на многоизмерно ниво. Ще бъдат изпълнени с толкова 
дълбочина, което ще накара Староенергийните отговори да бледнеят 
в сравнение с тях. „Просто“...означава, че се намира точно тук. То не 
изисква усилие, но е изпълнено с дълбочина, богатство и мощ в 
сравнение с каквото и да било от Старата Енергия. 

 

Отново, понякога се усмихваме, когато чуваме че много от вас искат 
дълъг списък, да получават правила и процедури, искат да бъдат 



написани велики книги за това как да го направят. Великите книги, 
които ВИЕ пишете са за пускането и освобождаването. Внасянето на 
Новата Енергия- толкова е просто. Не се изискват велики книги, 
продължително обучение. Нужно е просто освобождаване и пускане, 
да позволите на Новата Енергия да бъде тук. 

 

Както казахме по- рано, тя ВЕЧЕ влиза. Това ВЕЧЕ се случва. Можете 
ли просто да му позволите да влезе в живота ви без препятствия във 
вид на борба, болка и усилия? Можете ли просто да пуснете Новата 
Енергия в живота си? Можете ли да си позволите да бъдете тези, 
които всъщност сте, изцяло в Новата Енергия? Ще поговорим малко 
по- подробно по този въпрос. 

 

Първата година...първата пълна година в Новата Енергия, която е 
вече изцяло достъпна за вас. И отново повтарям, че е много важно да 
пуснете старите очаквания за това какво представлява Новата 
Енергия и как се използва. Склонни сте да се фокусирате върху много 
материални неща. Склонни сте да се фокусирате върху някои много 
човешки потребности. Но скъпи приятели, когато позволите на Новите 
Енергии да влязат и във вашата божествена реализация, за вашите 
човешки потребности ще се погрижат автоматично.  

 

Човешките ви потребности от 
храна...дрехи...отношения...здраве...изобилие...разбиране, те са 
непосредствено свързани с това колко добре е проявена грижата за 
вашия дух...Правили сте всичко това на обратно, опитвайки се да се 
погрижите за всички тези човешки потребности. Това е Стара Енергия. 
В Новата всичко това се подрежда само. Всичко става съвършено, 
веднага след като позволите реализацията на духа си. 

 

Преди да поканим специалния ни гост днес, искаме да усетите 
енергията му. Искаме да поговорим малко преди ТЯ да влезе. Молим 
ви просто да вдишате дълбоко и да усетите енергията на нашия гост. 



Отново не се потапяйте в разума. Опитвате се да разберете. Името 
няма значение. Много от вас не знаят това име. Да, наистина не 
знаете това име. И така, просто усетете енергията...какъв прекрасен 
подарък! О, това наистина е прекрасен, прекрасен, възхитителен гост, 
чест за мен, Тобиас да седя с нея в баланс. 

 

Нека поговорим за минутка, преди да я приемем изцяло. Някои от вас- 
ние се усмихваме- сега ще започнат да я усещат. 

 

Скъпи приятели, нека поговорим малко, за това, което се нарича 
Новата Земя. Ние сме говорили за това и преди. Това не е физическо 
място. Това не е планета. Новата Земя е измерение само по себе си. 
Тя съществува в друго измерение. Тя не е част от друго измерение. Тя 
е измерение сама по себе си. 

 

Тя носи в себе си много от атрибутите на Старата Земя, защото тези, 
които създават Новата Земя, са тясно свързани с хората които са 
живели или живеят сега на Земята. Новата Земя е прекрасна смесица 
от физическото и духовното. Както вече казахме, това не е физическо 
място, но все пак тези които са там- не са много- там не ходят много 
хора- могат да влизат във физическа материя и да излизат от нея. 
Наистина, един ден можете да изберете да бъдете в едно тяло, на 
следващия ден може да се разходите без тяло. Можете да променяте 
външния си вид и същността на физическото тяло.  

 

Можете да използвате...можете да влезете във физическо 
тяло...между другото не е задължително да сте се родили с него. На 
Новата Земя няма процес на раждане в този вид, в който го познавате 
от Старата Земя. На Старата Земя процеса на раждане е архаичен. 
Това също ще се промени. Сега той е болезнен. Сега е труден. Той 
изисква твърде много елементи от Старата Енергия. Да, наистина той 
се променя. Има такива, от вашите религии от Старата Енергия, които 
му се съпротивляват, защото искат болезнено раждане. Но дори на 



Земята, на Земята от Старата Енергия, раждането ще започне да се 
случва по новому. 

 

Нека за малко да се върнем на Новата Земя. Няма да ви се налага да 
се раждате във физическо тяло. Ще можете да го проявявате. Ще 
изисква известна практика. Когато казваме думата „практика“, тя не 
значи усилие. Тя означава изчистване, шлифовка. Ще можете да 
създавате вашето физическо тяло, на пример, когато пожелаете да 
получите прекрасен кулинарен празник. 

 

„ Да ето на къде вървим, отново говорим за храна“-казва Калдре- „ 
Ченалинг, след ченалинг говориш за храната.“( смях) Но това е 
прекрасна част от човешкия опит- да поседиш с приятели. Вие 
знаете...всички вие знаете, че работата не е просто в това, което е в 
чинията. Работата е в компанията. Това е удоволствие и почивка. 
Това е радост от засищането на физическото ви тяло, начин да се 
грижите за него и да го обичате. 

 

И така, на Новата Земя ще можете да се проявявате във физическо 
тяло. И да, разбира се много, много Шабра по целия свят ще зададат 
този въпрос сега- ще можете да проявявате физическото си тяло за да 
се занимавате със секс...за да можете да се съединявате и да 
споделяте нещо...не за продължаване на рода...не за 
възпроизводство...а просто заради удоволствието и любовта и 
наслаждението. Ще можете да го правите на Новата Земя. 

 

Енергийната рамка на Новата Земя на скоро беше завършена. Това 
значи че външните стени са готови. И сега е време за финалните 
щрихи и вътрешната декорация. Рамките на Новата Земя са 
създадени. 

 



Сред Шамбра има такива, които са били на Земята и след това са 
отишли на Новата Земя, а сега постоянно са там, някои са решили да 
не се връщат повече в света на Старата Енергия, в който живеете в 
момента. Те са там за да помагат и напътстват тези, които скоро ще 
отидат там.  

 

Каква е целта на Новата Земя за която говорим? И всъщност, ние 
говорим с вас докато спите. Ние постоянно работим с вас на 
междупространствено ниво. И говорим малко за себе си с вас. 
Обикновено говорим за Новата Земя.  

 

И сега бихме казали, че у вас, Шамбра, които сте тук на Земята в 
човешко тяло има силна тенденция...да идвате на това място 
наречено Нова Земя. Бихме казали, че най- малко две трети от 
Шамбра от целия свят са склонни да идват на това място. Това е 
великолепно. Това е възхитително. Аз, Тобиас бях там няколко пъти 
по случай...всъщност пътешествах с някои от вас, за да нагледам 
процеса на преплитане. 

 

Но каква е целта... защо ви е нужна Новата Земя? Има две основни 
цели. Това помага за баланса на енергията на Старата Земя. Това 
помага за подсигуряването на определено влияние или осигурява 
потенциал на влияние върху тези, които все още са в енергията на 
Старата Земя и за които иска напътствия от другите сфери. Така че 
това е място за вас, Шамбра и за другите хора, които ще живеят там, 
да работите с тези хора от света на Старата Енергия. 

 

От Новия Свят, от Новата Земя вие не само ще можете да проявявате 
по желание физическото си тяло, но също ще можете да 
пътешествате по междупространствените канали обратно на тази 
Земя, на Старта Земя, така както дори ние не можем. Това изисква 
обмислена система, в която има- други същности, които създават за 



нас в известен смисъл свръзка, защото ние много лесно можем да се 
объркаме в Земните енергии, да заседнем в енергиите на Земята. 

 

Така, че да, когато аз, Тобиас се научих да идвам и да общувам с вас, 
тук има процесия от ангели...които привързват, удържат...нещо като 
спасителното въже, за да не заседна...те държат моето спасително 
въже така че да могат да ме издърпат обратно.( смях) 

 

Вие можете да се завръщате от Новата Земя на Старата по желание, 
защото сте прекарали толкова много животи там и ви е доста позната. 
Можете да се връщате не във физическо тяло, а в енергийно. Тези, 
които все още ще се намират на Старата Земя, ще могат да си 
спомнят за вас. Те ще виждат образа ви...това за тях е много по- 
лесно. 

 

Вие говорите за привидения, за наблюдаване на сенки или 
образи...тези, които пътешестват до Новата Земя, ще могат да се 
върнат енергийно на Старата Земя и да се появят...да се 
показват...особено за отворените и просветлени хора, така както 
никога до сега. Там ще има съвършено нов цикъл от визуални 
наблюдения, така да се каже. 

 

Помните ли преди известно време преминахте през голямо 
количество наблюдения на НЛО особено в края на 50- те години и 
през 60- те? И това бързо се разпространяваше. Така беше, защото 
много аспекти на това, което сте, се оформяха в потенциала на 
бъдещето, за да видите как са нещата, особено когато на Земята се 
появи потенциал да се самоунищожи. 

 

И ще има съвършено нова суматоха около това, което наричате 
наблюдение на „сивите“ или наблюдение на неинкарнирани хора, 
които са напуснали телата си, но не и Земята. Това е друг вид 



наблюдение. Ще представлява нещо като да виждате хората като 
цветни светлинки, които са много концентрирани плътно едни до 
други. Това ще изглежда така, сякаш има врата или проход около тези 
светлинни стълкновения. Така болшинството от хората възприемат 
същностите от Новата Земя, когато те ще се завръщат на Старата 
Земя. 

 

Разбира се на Новата Земя ще се заселват само същности- и само те- 
които разбират истинската същност на състраданието. Да, ние 
усещаме, че всички вие вътрешно сте готови. ( смях) Ще е нужно 
състрадание, за да останете на тази Нова Земя, състраданието да не 
се завръщате на Старата Земя, за да я спасявате, да я опазвате, дори 
ако разрушенията станат неизбежни. Разбирате ли? Ще е нужно 
състрадание да се върнете на Старата Земя и да бъдете просто 
светлина, да бъдете просто потенциал за тези, които го изберат...но 
без да се намесвате...без промени... без да се опитвате да променяте 
тези, които не искат промени...разбирате ли. 

 

Новата Земя служи и за други цели, велики и славни цели, които е 
доста трудно да се обяснят напълно. Разбирате ли...имате тази 
огромна Вселена...Огромна. Ние знаем, че нощем гледате звездите и 
се питате, какво има там. Както вече сме казвали и преди: „ Не много.“ 
Несъвършена енергия...енергия в състояние на преход...енергия, 
която реагира на това, което правите тук на Земята...разбирате 
ли...Тази огромна ваша Вселена- е като празна стая. 

 

Тогава защо ви е да създавате такова огромно пространство, такава 
огромна стая и да заемате такова малко пространство тук на Земята, 
прашинка в сравнение с цялата Вселена? Защо ви е да го правите, 
Шамбра? Ах, разбира се, за да може Дома да влезе във вашата 
реалност...за да може ангелите от небесните сфери- които всъщност 
не са във вашето космическо пространство- ангелите от 
междупространствените сфери да могат да дойдат. За да може 
енергията на Дома, Духа, Елохим, да може да влезе. Разбирате ли... 



вие създадохте огромен, огромен хотел, нарече Вселена, в очакване 
да дойдат много, много гости. 

 

Там сега има някаква форма на живот, но това не е вида живот, който 
очаквате, не е тази човешка форма към която сте свикнали. Има много 
форми на живот- отново вие от миналото- които са там. Но дори и 
това заема една много малка част от грандиозното нещо наречено 
Вселена. 

 

Така че сега ангелите и всички тези същности в небесните сфери, 
енергиите на Дома, Краля и Кралицата и всички останали могат да 
влязат. И когато го направят ще имат нужда от напътствия и 
разбиране и как да се установят там, дали да изберат физическа 
форма на живот или просто да останат в енергийна форма. Ще имат 
нужда да отидат на някое място за да придобият разбиране. Ще имат 
нужда от библиотека, скъпи приятели. 

 

И Новата Земя представлява библиотеката на Вселената и Всичко 
Което Е. Новата Земя съдържа опита, който е преживял всеки човек. 
Това не прилича на Акашовите Хроники, за които говорите. Това е 
различно. Това е не просто каталог или файл, както Акашовите 
Хроники. Това е жива библиотека, която съдържа всички 
емоции...всяка мисъл...всяко чувство...всеки опит...всеки избор...и 
мъдрост по отношение на всичко, което сте направили на Земята. 

 

Ангелите, които идват от другите сфери във вашата физическа 
вселена, ще имат нужда от място, на което да могат да стигнат до 
разбиране. Ще имат нужда от хора, с които могат да поговорят за това 
как се изграждат цивилизации, за това как могат да се научат да се 
съединяват с Божественото си начало чрез своя опит. Разбирате 
ли...За да достигнат до реализация и приключване, става дума за 
навлизане- трудно е да се разбере- но става дума за навлизане не 
само във физическата реалност...навлизане във вашата 



вселена...преминаване през опитност, през която всички вие сте 
преминали...но не толкова трудно...не с толкова много борба. 

 

Те ще дойдат в библиотеката на Новата Земя, когато имат нужда от 
разбиране, когато имат нужда от обучение. Ще дойдат за консултация 
и съвет при тези от вас, които живеят там. Това е истинската цел на 
Новата Земя, библиотека на Всичко Което Е, начин да навлезете в 
Дома и да получите всички нужни инструменти. 

 

В това беше постигнат голям прогрес, защото имаше голям прогрес и 
тук. Строителството на сградата на Новата Земя приключи 
предсрочно, защото вие напреднахте много. Сградата на Новата 
Енергия реагира на вас, на вашето просветление и мъдрост. И може 
да бъде построено толкова бързо, колкото бързо се движите вие. 

 

Разбира се, ще има и такива, които ще заживеят там за постоянно, 
има много, които ще работят там, но няма да могат да остават. И 
отново скъпи приятели, трябва да подчертаем, че тези, които идват на 
Новата Земя, тези които изпълват библиотеката с мъдростта си, 
знанието и любовта си, идват тук защото са изпълнени със 
състрадание...Пълни със състрадание. 

 

С тази божествена дума- състрадание- ние ще се радваме да ви 
представим днешния ни гост. Отново вдишайте дълбоко, Шамбра и 
просто усетете нейните любящи и състрадателни енергии, енергиите 
на госта, когото искахме да поканим от много време. Но си имаше 
последователност, която трябваше да следваме. Енергия, много, 
много божествена във всички отношения.  

 

Молим ви днес да приветствате енергията на Гуан Ин. Гуан Ин 
символизира чистотата на женските вибрации. Гуан Ин не е личност 
така да се каже. Тя е архетипна енергия. Но тя е изпълнена с 



живот...наистина. Тя е изпълнена с любов, състрадание и 
милосърдие. 

 

Гуан Ин- това е енергия, която намери въплъщение в много същества, 
сред които Мария...София...много, много други...преобладаващо 
женски въплъщения, женско тяло. Но по случайност, Гуан Ин се е 
превъплъщавала също така и в мъжки енергии. 

 

Тя идва днес след Хармоничното Съглашение- и само след него- по 
новому. О, тя беше тук. Гуан Ин се ангажира да остане в енергиите на 
Земята докато има такива които са в цикъла на кармата, цикъла на 
живота. Сега нейната енергия може да влезе по съвършено нов начин 
и по много мощен начин след като всички ние преминахме през 
Хармоничното Съглашение. Тя идва сега, независимо дали сте мъж 
или жена.  

 

Нейния символ е белия лотос. Неин символ е числото 33. Ако сте 
забелязвали в последно време, Гуан Ин, енергията на Гуан Ин се 
намира точно във вас. Тя символизира утробата, грижовната енергия, 
която ражда. Тя е същността на състраданието и милосърдието. И 
днес тя е много присъстваща в нашето пространство. 

 

Както казахме, енергията на Гуан Ин може да бъде въплътена във 
всеки от вас. Тя не е човек. Тя е архетипна енергия, за която 
помогнаха да бъде създадена, която за първи път заяви присъствието 
си на Земята примерно 2500 години преди Христос. Но тя направи 
присъствието си на Земята много отчетливо само примерно 400 
години след напускането на Иешуа. 

 

Гуан Ин както казахме се е въплъщавала в много физически 
същества, но сега тази енергия е достъпна. Тази енергия, която в 
определен смисъл може да се каже вече се намира във всеки от нас. 



Гуан Ин е женската чистота, същината на живота. Но повече от всичко 
може да се каже, че Гуан Ин представлява енергията на Новата 
Енергия, част от Новата Енергия, която е даряваща по рождение, тя е 
същината на творчеството. Тя идва сега...спяща в някои от вас, доста 
активна у други. 

 

Не бихме искали – как да кажа- да смутим някого тук...но ако искате да 
усетите, да видите, даже да помиришете същността на Гуан Ин днес, 
тук има такива които са се съгласи- да позволят това да им бъде 
показано и за това тя ще работи с тях в тясно сътрудничество. Ако 
искате да видите и усетите енергията на любовта и състраданието на 
Гуан Ин, поговорете с майстора „ Доктора по дишане“( позовава се на 
доктор Норма Делани), защото те работят заедно много отдаван. Тя, 
Доктора по дишане е въплътила в себе си Гуан ИН. 

 

Вие всички имате този потенциал. Той не е забранен за никого. Всички 
имат потенциала на състраданието и милосърдието. Всички имате 
потенциала за привеждане на енергията на белия лотос, 33- тия , 
което също така съответства на числото на Иешуа. И това трябва да 
ви подсказва нещо. 

 

Гуан Ин идва днес и е радостна да бъде тук. Радва се да бъде с всеки 
от вас. И тя не е наставник, скъпи приятели. Тя не може да го направи 
за вас. Тя може да бъде част от вас, женската честота. 

 

И е много важно, че днес тя е с нас. И всичко това е свързано със 
събранието, което имахме преди няколко дни с неголяма група 
Шамбра от целия свят. Те си мислеха, че са се събрали за да 
празнуват и потанцуват и попеят. Всъщност се събраха заедно, за да 
внесат Новата Енергия, да я заземят. 

 



Много от тях присъстват тук днес в тази зала в планината, защото те 
помагат да заземят тази енергия за всички останали Шамбри. Те знаят 
защо са ги повикали тук. Те знаят, че именно те помагат за това. У 
болшинството от тях има осъзнаване на това, че около тях през 
последните няколко дни работеше енергия. И разбира се това беше 
Гуан Ин. 

 

Защо е дошла сега? Защо имахме това събрание в момента Сега с 
Шамбра преди няколко дни? Беше планирано да създадем много 
интересна динамика на Новата Енергия, която сега е достъпна за вас. 
Но тя трябва да бъде заземена.  

 

Говорихме пред тази група преди няколко дни за Новата Енергия, за 
атрибутите на Новата Енергия, с които се движите. Това, което им 
казахме и което искаме да споделим с всички Шамбра е, че през 
новата година ще има нещо особено, свързано с Новата 
Енергия...нещо което ще изиска известно време за разбиране, какво 
означава всъщност...как се интегрира с вас и живота ви. Този атрибут, 
тази енергия се състои в това скъпа Шамбра, СЕГА СТЕ В 
БЕЗОПАСНОСТ. СЕГА ВИЕ СТЕ В БЕЗОПАСНОСТ. Новата Енергия е 
най- безопасна сама по себе си. Тя е балансирана. Старата Енергия 
беше в състояние на постоянно протичане, промени и дисбаланс 
защото вие никога не се чувствахте в безопасност. Никога не се 
чувствахте в безопасност да бъдете себе си. Така че ние внасяме 
Новата Енергия и тя съдържа в себе си елемента на „безопасност.“ 

 

Можете ли да признаете това в живота си? Можете ли да си позволите 
да се намирате в безопасна енергия? 

 

Какво имаме предвид под безопасна енергия? Безопасна...и вие 
можете да бъдете самия себе си...всичко, което сте...включително и 
своята Божественост. Пазехте своята божественост на 
подсъзнателните нива, защото не се чувствахте в безопасност. Защо 



да я показвате в свят в който съществува толкова хаос? Защо му е на 
родителя да води детето си на такова грубо място...бар...таверна, 
където всичко е толкова вулгарно? 

 

Вие не се чувствахте в безопасност, Шамбра. И в този живот никога не 
сте се чувствали в безопасност. Дори в обятията на своите родители 
не сте се чувствали в безопасност. Едва ли не, единствения момент в 
който сме виждали, че наистина се чувствате в безопасност–това е 
когато оставахте насаме със себе си...разбирате ли...По- често не се 
чувствате в безопасност, в компанията на приятели...особено 
обкръжени от семейството...особено на работа. Вие не се чувствате в 
безопасност, толкова, че да можете да бъдете тези които сте, защото 
щяхте да предизвикате подигравки и наказания и унижения. За това се 
сдържахте. 

 

И в същото време не усещахте безопасност в самия живот. 
Чувствахте, че живота е застрашителен, било то застрашаващ 
физическата форма- като автомобилни катастрофи, може би 
терористични атаки, болести в тялото. Вие никога не се чувствахте в 
безопасност. 

 

За това, скъпи приятели изпитваме към вас толкова силна любов и 
състрадание. Именно това ни просълзява. Това ни караше да плачем 
много, много пъти, защото не се чувствахте достатъчно безопасно да 
бъдете едновременно в този свят и в Божествения.  

 

Не се чувствахте в безопасност във вашия разум, усещайки понякога 
че ви атакуват ту отвън, ту отвътре. За това се научихте да 
контролирате и ограничавате мислите си. Открихте мънички места 
вътре в умовете си, където можете да оцелеете. Така че, се 
задържахте там . 

 



Опитвахте се старателно да подбирате мислите си. Стараете се 
внимателно да си подбирате думите, защото много се страхувате- 
много се страхувахте-от енергията, която стоеше зад тях. Не се 
чувствахте в безопасност. Сражавахте се с разума, повдигайки и 
оспорвайки аргументи, чувствайки че съществува нещо наречено его, 
което е по- голямо и по-силно от вас. 

 

Доста интересно...вие използвахте само малка част от благословията 
на вашия ум, защото вие, Шамбра се боите от него, боите се от себе 
си. Казват, че се използват само 10% от потенциала на разума. Ох, 
това дори не е близо до точната цифра! Хората използват само 
частичка от частичката от частичката от достъпния потенциал. И той 
не е във физическото тяло. Той се съдържа в енергиите около вас. 

 

Но вие не се чувствахте в безопасност в собствения си 
разум...толкова небезопасно, че някои от вас се разпаднаха на части. 
Вие отдадохте контрола на всички тези външни гласове, на други 
подобни неща в разума ви. Наричате това състояние на съществуване 
„многочислено“...тоест небезопасно, така че вие се предавате на тези 
други аспекти. Преди всичко, всичко това сте вие. Но не сте основното 
ви аз...това са аспекти...малки фрагменти, на които сте отдали цялата 
си сила, защото не се чувствате в безопасност. 

 

Не се чувствате в безопасност с енергиите на другите хора около вас. 
Вие създадохте това нещо- „ бяла светлина“, в която се сложихте и се 
изолирахте от останалия свят, използвайки я като инструмент, защото 
не се чувствахте в безопасност. Усещахте, че чуждите енергии се 
готвят да ви нападнат и да ви погълнат. Не се чувствахте в 
безопасност, защото създадохте свой собствен малък остров. 
Погребахте се, затворихте се за външни енергии...понякога се 
страхувахте да се докоснете до хората...страхувахте се от 
бактерии...страхувахте се от енергии. И така, вие се затворихте. 

 



Ние дадохме на Калдре малък смешен пример, за да може той да 
усети какво е състрадание и съчувствие. Преди Шоуда той винаги се 
потапяше в тези доста странни подготовки(смях, Тобиас се усмихва) 
на енергията, седейки вкъщи преди Шоуда. И днес ни се прииска да го 
извадим от равновесие. За това изпратихме група от хора към къщата 
му по средата на неговата подготовка. ( смях) И това го изнерви до 
краен предел! 

 

Той си помисли, че е изгубил пространството и концентрацията си. И в 
момента, в който той излезе от стаята си, за да разбере какво по 
дяволите става ( смях), той дори не се докосна до хората. А той се 
чувстваше на такова специално място...Наложи ни се да му дадем 
този пример, за да може той после-как да кажа- да го съотнесе после с 
нашите думи за вас. 

 

Няма нужда вече да се страхувате от това. Можете да бъдете широко 
отворени в своите енергии и силно да прегръщате другите и да 
споделяте енергиите си и да не се страхувате за това. Можете да 
бъдете в безопасното пространство през цялото време. 

 

Извинявай, Калдре. ( смях) 

 

Скъпи приятели, тази Нова година...тази година СЕГА...тази година 
Новата Енергия...има потенциала да бъде безопасна по всяко време. 
Вие трябва да продължавате да приемате отговорността върху себе 
си и да овластявате своята Божественост. Но това е безопасно. Това 
е безопасно физически. Това е безопасно психически. И сега е 
толкова безопасно, че вашия Дух може да прояви себе си. 

 

Това не е условие, което ние сме създали. Тези условия ги създадохте 
вие. Ние просто ви го предаваме. Ние сме просто куриери. 



 

Представете си за момент...Представете си се седящ в съвършено 
безопасно пространство...безопасно за вашето физическо тяло, така 
че то да може във всеки един момент да се подмлади и да възстанови 
баланса си. Да, вашето тяло ще продължава да се подлага на 
изпитания. Вие може да се простудите или да хванете грип, а понякога 
някаква болест. Но в Новата Енергия, тялото може да възстановява 
баланса си. Това е безопасно. Това е безопасно. 

 

Но...когато дойде време да напуснете своето физическо тяло-това, 
което наричате смърт-то ще стане по ваш избор. То няма да ви 
причини болка. Ще изберете кога и как да си тръгнете. Вие почитате и 
дарявате с любов тялото си и то в отговор ви отвръща с любов. 

 

Представете си се, седящ в толкова безопасно пространство, че 
можете да освободите разума си от оковите, без да ви се налага вече 
да се борите с него. Можете да имате разбиране за това, че в разума, 
в личността ви, у вас самите има много аспекти. Те не трябва да се 
сражават едни с други или да си съперничат помежду си. Нямате 
нужда от мъничък тиранин, който да контролира живота ви...разбирате 
ли? Вече не сте длъжни са имате някаква тъмна страна от която да се 
страхувате. 

 

В безопасното пространство всички енергии на светлината и 
тъмнината са обединени заедно. И са в баланс. Не става дума за една 
или друга енергия. Изразяване в „ безопасното пространство“ не 
означава, че там присъства само това нещо наречено „светлина.“Там 
е всичко. Там е всичко в хармония и баланс. Ние много често 
виждаме, колко сте затворени в ума си. Как много се страхувате от 
собствените си мисли и мечти и фантазии. Наистина са ви учили да не 
мечтаете. Учили са ви да не позволявате на мозъка си да се изразява 
изцяло. И така вие сте свили всичко до мъничка, мъничка тръбичка 
през която енергията преминава през мозъка към тялото ви, към духа 
ви...мъничка, тъничка тръбичка. 



 

Отворете се Шамбра. Сега сте в безопасност. В безопасност. Най- 
лошото което може да стане е да се замаете от това, което сте 
сдържали, да се замаете от това колко сте се ограничавали. Сега сте 
в безопасна енергия. И ще продължавате да бъдете. Тя беше 
заземена преди няколко дни в група от Шамбра, които присъстваха на 
празника. Сега тя е предложена на цялата Шамбра за заземяване. 
Вашия Дух сега може да влезе безопасно, вашата божественост може 
да играе в тази реалност, да играе заедно с вас. 

 

Гуан Ин идва днес и моли да помогнете на Шамбра от целия свят 
точно сега да заземите безопасната енергия, за да можете да я 
въплътите, да да можете да я овластите. Помните ли- никакви усилия. 
Ние виждаме, че някои от вас прилагат усилие, опитват се да внесат 
безопасното пространство. То вече е тук. То е тук. Никакви усилия не 
са необходими.  

 

Какво представлява заземяването? Ах...приемане...вдишване на 
енергията в тялото ви...вдишването и във вашето пространство, във 
вашата реалност. И това е. Толкова е просто! 

 

Чрез енергията на Гуан Ин нека да направим празненство в чест на 
безопасната енергия, в която сега се намирате. Чрез Гуан Ин, нека 
внесем в живота ви и заземим и безопасната Нова Енергия. 

 

Едно дълбоко вдишване, Шамбра от целия свят. 

 

Това реално ли е? Толкова е реално, колкото е реален вашия избор в 
този момент...толкова е реално, колкото позволите да бъде. 

 



Говорейки за избора...ние също искаме да поговорим за това, как го 
правихме до скоро. Много от вашите избори и решения в живота бяха 
направени въз основа на страха, въз основа на отсъствието на 
усещането за безопасност. Представете си сега безопасната енергия, 
в която сте в момента...колко от вашите избори сега биха се 
променили. Ако сте усетили безопасността в тялото си и в разума си и 
в духа си, то колко по- различни ще са вашите избори? 

 

Замислете се за момент и усетете, как сте правили избори в миналото 
и сте вземали решения...основавайки се на това, което е безопасно и 
на това, което не е. Това не трябва да продължава така. 

 

Вашите избори сега може да бъдат свободи и открити, защото сега 
седите в безопасно пространство. Вие въплътихте това безопасно 
пространство във вашата същност. Представете си колко различни ще 
станат сега вашите избори...избори свързани с това кога да напуснете 
работата, от която отдавна ви помолихме да си тръгнете-тези от вас, 
които дълго упорстваха...(смях), избора относно отношенията ви с 
партньора- правейки толкова много избори, защото не се чувствате в 
безопасност. 

 

И така, какво направихте? Вие избрахте много силна енергия, за да се 
почувствате в безопасност...финансово и физически. Но какво стана, 
когато останахте с тях вкъщи? Тяхната силна и властна енергия, може 
би задържа външния свят на страна, но после тя се върна за да 
работи с вас. Вие станахте жертва на много, много силни енергии. Вие 
ги избрахте, защото искахте безопасност от външните елементи. Но 
всъщност се оказа, че изобщо не сте в безопасност. Вие отидохте в 
рова на демоните в известен смисъл. 

 

Представете си, че сега правите избор относно работата или 
партньора си от пространството на много безопасна енергия. Не от 
Старото пространство на дисбаланс и незавършеност, но от 



пространството на безопасност. Безопасност означава, че за вас, 
Шамбра е безопасно да бъдете всичко, което сте. Разбирате ли? 

 

Тази енергия е безопасна, защото тя вече не е енергията на 
дуалността...разбирате ли...Новата Енергия е балансирана. Тя 
съдържа четирите елемента-светлина, тъмнина, неутралност и 
Христовото семе, обединени в едно. Тя е балансирана. 

 

Както сме казвали в предишни дискусии по повод на четирите топки, 
четирите елемента, малко след идването на четвъртия елемент- 
Христовата Светлина, Старите елементи-светлина, тъмнина и 
неутралност- започват да приемат атрибутите на Христовата енергия, 
Божествената енергия. Те въплътяват в себе си Божествената 
енергия. Това създава енергията на „ четирите“, балансираната 
енергия. Тя представлява безопасно пространство за живеене. Ето 
защо се събрахме днес тук с Гуан Ин и казваме, че сега сте в 
безопасното пространство. 

 

Следващите няколко седмици, преди да направите избор и да вземете 
решение-а към вас ще дойдат много,много,много-как да кажа- 
възможности за избор- вдишайте дълбоко. Усетете безопасното 
пространство, което помогнахте да се заземи и закотви 
днес...безопасното пространство, което е въплътено във вашата 
същност...безопасно пространство не изискващо усилие...това, за 
което говорихме в началото на Шоуда. След това направете избора и 
вземете решение от тази платформа, а не от Старата небалансирана 
платформа на дуалността. 

 

Това е пространството в което живота става весел, Шамбра. Именно 
тук живота става вълнуващ. След това вече няма нужда да живеете в 
страх. Тук вие истински ще започнете да разбирате, че всичко 
наистина идва към вас...идва за да ви служи...не трябва вече да се 



плашите от разума или от тялото...или от разделението с Духа. В 
безопасното пространство те се обединяват. 

 

Гуан Ин искаше да дойде от доста време. Много от вас в нашите 
дискусии питаха, кога ще дойде като гост. И сега е подходящия 
момент за това. Нейната енергия е във вас и около вас. Тя моли още 
веднъж Шамбра по целия свят да вдиша, да овласти и въплъти 
безопасната Нова Енергия. Направете я платформа за вашия бъдещ 
живот. 

 

Вие сте в безопасност, Шамбра. Вие сте в безопасност. Сега дойде 
време да изпитате наслада от живота. Искаме да обобщим енергията 
на този ден с четирите прости принципа на Новата Енергия през тази 
Нова година...чети прости, прости напомняния за вас...нещо с което да 
се занимава мозъка ви, докато заземявате енергията. Гуан Ин 
продължава да е много присъстваща с всички вас, с всеки един. 
Първия принцип на Новата Енергия е СЪСТРАДАНИЕТО. Ние 
говорихме за това подробно на последната ни среща...да имате 
състрадание за себе си и за всички...да престанете да се опитвате да 
променяте света...а обратното, да почитате всяка личност за нейния 
избор и за нейното пътешествие. От това пространство на 
състрадание вие помагате за въвеждането на изцяло Новата Енергия, 
на потенциали за другите. 

 

Искате да бъдете учители? Искате да бъдете целители? Вие вече не 
можете да го правите в Старата Енергия. Повярвайте ни. Някои от вас 
продължават да се опитват и опитват да се върнат към инструментите 
на Старата Енергия. И се чудите защо никой не идва да почука на 
вратата ви! От пространството на състрадание или на приемане на 
Всичко което Е...се създава потенциал за тези, които избират 
промяната. И тогава те ще дойдат при вас. Ще чувстват състрадание. 
Ще усетят безопасното пространство, в което се намирате. 

 



Втори принцип в Новата Енергия е БАЛАНСА...баланс...баланс, което 
означава, че всички елементи са се събрали хармонично, а не в 
противоречие един на друг. Така те създават безопасна платформа.  

 

Вашия живот е изпълнен с баланс. Това не значи че не е интересен. 
Това значи, че той винаги се връща в състояние на баланс. Вашето 
тяло се връща към състояние на баланс. Вашия разум се връща към 
баланс. Вашия дух се уравновесява с човешкото ви аз. Това е една от 
важните енергийни форми сега...баланса. Баланса ви помага да 
създадете безопасност. Безопасността ви помага да създадете цял 
нов набор от избори. 

 

Както и вие,така и ние отиваме към третия принцип на Новата 
Енергия. И това е РАЗШИРЕНИЕТО...разширението...от състрадание 
към баланс и към разширение, което означава че можете да 
разширите енергията си, за да бъдете тези, които сте в 
действителност. Не е нужно да живеете повече в тъмницата. Можете 
да се отворите към всичко наоколо. Можете да разширите разума си. 
Можете да разширите духа си. 

 

Разширете енергията си! Много от вас живеят в свят от свита и 
незначителна енергия. Нека тя се отвори точно сега...да се разшири 
на пет или десет метра от вас а след това на километър, а след това 
на сто километра, а след това до края на вселената и обратно. 
Правейки това, вие не губите енергия. Нищо не може да дойде и да ви 
я вземе, защото вие се научихте да владеете енергиите си. И така, 
сега можете да се разширите. 

 

Всъщност, Калдре ни моли да направим една забележка по повод на 
въпроса за безопасността, която както знаем много от вас искат да 
чуят. Докато сега живеете в безопасната енергия, можете да 
отслабнете. Телесните мазнини бяха част от защитата, защото вие не 
се чувствахте в безопасност. Много от вас започнаха да пълнеят още 



от детството си, защото никъде не се чувствахте в безопасност. 
Особено наддадохте през последните години на всички тези промени 
ставащи наоколо. Не се чувствахте в безопасност преминавайки от 
Старата в Новата Енергия. Така, че вие се тъпчехте. 

 

Лично аз, Тобиас предпочитам по- закръглена фигура!( смях, Тобиас 
се усмихва) По мое време това беше символ на успеха. Тези 
кльощави фигури, които се превъзнасят сега във вашето 
общество...не ме е грижа за тях. Когато се върна на Земята, знам 
какъв ще стана! ( силен смях) 

 

Сега да се откажете от физическо тегло е безопасно. Как да го 
направите? Без усилие! Опитайте диета и тя ще ви отговори 
подобаващо . Направете го без усилие. Правете го с дишане. 
Направете го като го изберете сега за тялото си. ИЗБЕРЕТЕ да го 
направите, овладейте енергията. Изберете да го направите, защото 
сега е безопасно да БЪДЕТЕ ТЕЗИ КОИТО СТЕ. 

 

Позволете на всяка ваша част да се разшири, да се отвори. Това е 
като да живеете цял живот в мизерна малка стая...а след това да се 
освободите, да дишате и усещате и преживявате. Позволете си да се 
разширите. 

 

И на края, четвъртия принцип на Новата Енергия е 
ИЗРАЗЯВАНЕТО...изразяването. Преминахте през откритието и 
позволението и интеграцията. Също е важно да я изразите, да 
започнете да я прилагате- изящно да изразявате енергията в 
безопасното пространство. Какво може да е по- прекрасно? 
Изразявайте това във всичко, което правите...в работата...в хобито 
си...в работата си с енергийните си посредници. Позволете си 
изразяване. 

 



Но в изразяването има интересен елемент, който сега влиза в играта. 
Той е част от Новата Енергия. Разбирате ли, в Старата Енергия си 
мислехте за изразяването като за енергия, която оказва натиск навън, 
като изливащ се навън поток. Изразяването в Новата Енергия е също 
и получаване обратно. Това е целия принцип на „ ако нещо идва при 
вас.“ Когато изразявате своята същност в света, в живота си, 
изразяването се връща отново към вас..виждате ли. Изразяването е 
навън и навътре. Изразяването е усещане също. То се връща 
обратно. 

 

Когато си позволите да изразявате от това безопасно пространство, 
кой наистина сте, ще бъдете поразени, как Вселената ще насочи 
своето изразяване обратно към вас...директна връзка...директна 
връзка. Въпроса е: „ Можете ли да я получите? Можете ли да 
приемете това, което се връща...Всичките Дарове?“ 

 

По такъв начин ние изхождаме от състраданието...за да 
балансираме...за да се разширим...и след това да се изразим. И това 
затваря цикъла, скъпи приятели. 

 

Много енергии бяха доставени днес, обгърнати с думи, вплетени в тях. 
Много енергия беше доставена по най- различни начини. 

 

Енергията на Гуан Ин идва, за да ви помогне да я заземите. Енергията 
на Гуан Ин идва, защото този женски аспект не беше в безопасност. 
Женския аспект беше подтиснат. С него беше злоупотребявано и 
беше използван. Гуан Ин може сега да дойде, изцяло балансирайки 
женската и мъжката енергия. 

 

Разбирате ли...Гуан Ин в действителност не е жена. Тя сега е 
въплъщение на мъжкото и женското обединени в едно. Гуан Ин дойде 
тук за да ви почете и да ви благодари и да работи с всеки от вас върху 



истинското заземяване на безопасната Нова Енергия. Гуан Ин ще 
работи с всеки от вас, който избере това, до следващата ни среща, 
помагайки да разберем красотата и радостите да правим избор в 
безопасното пространство. 

 

И така, вие няма да сте сами през следващите 30 дни. Вашия живот 
ще бъде доста интензивен. 

 

Скъпа Шамбра, ние нежно ви обичаме. 

 

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.  

http://www.crimsoncircle.com/


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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