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Dragi Shaumbra din Korea , ne adunam energiile la un loc, in acest lucru numit
Shoud. Este vorba despre divinul vostru si al meu, este vorba despre starea voastra
umana si a mea. Acestea se petrec in locul numit spatiul sigur, in energiile pe care
le creem impreuna ca voi sa fiti cine sunteti. In acest spatiu sigur nu trebuie sa va
ascundeti in spatele cuiva, nu trebuie sa pretindeti ca sunteti ceea ce nu sunteti. Nu
trebuie sa pretindeti ca sunteti mai putin, decat sunteti cu adevarat.
In acest spatiu sigur pot sa vorbesc cu voi ca inger, de la inger la inger. Nu va
vorbesc voua doar ca oameni, ca cei care stati pe aceste scaune, nu va vorbesc ca
fiind cei care cauta iluminarea. Pot sa va vorbesc cu voi ca fiind voi cel adevarat,
fiind ingerul pe care il cunosc eu.
Eu sunt Tobias din Consiliul Crimson din Ordinele Angelice a Tot Ce Este. Va
cunosc pe fiecare. Am lucrat cu voi, cu multi dintre voi cand erati in corpuri umane
in vietile voastre trecute. Am lucrat cu voi toti in taramurile angelice. Voi proveniti
din multe familii spirituale: unii din Familia lui Mihail, a Arhanghelului Mihail,
altii din familia lui Rafael, altii din familia lui Metatron, a celui pe care il numim
Yoham. Unii dintre voi proveniti din familii angelice care nici nu pot fi pronuntate
in limbile umane, asa ca le rostesc doar in forma energetica.
Va cunosc din Consiliul Crimson deoarece voi ati venit din familiile spirituale,
pentru a fi in serviciul altor ingeri. V-ati alaturat constiinta voastra cu cea a
Consiliului Crimson, asa ca, eu va stiu din taramurile angelice ca Invatatori.
Da, chiar si ingerii au nevoie de Invatatori, deoarece exista unii care nu au calatorit
prea departe, unii care abia acum realizeaza ca sunt creatori. Exista ingeri care se
pregatesc sa vina pe Pamant, pentru prima oara si au nevoie de intelepciunea
ingerilor care au fost acolo de multe ori, au nevoie de unii ca voi. V-am observat
cum ati lucrat cu multe fiinte din multe taramuri, cu cei care erau pierduti, cu unii
care aveau nevoie doar de cineva care sa-i asculte, cu cei care lucrau cu provocari
si experiente importante, chiar si in taramurile angelice. V-am vazut invatandu-i cu
iubire, cu gratie si cu mare compasiune.

Si v-am vazut, da, pe fiecare dintre voi, v-am vazut pe fiecare dintre cei care stati
in aceasta camera, v-am vazut cand ati ales aceasta viata pe Pamant.
V-am vazut cand ati ales sa reveniti in corpuri fizice in aceste timpuri grandioase
de evolutie pe Pamant, iar noi am stat singuri si am discutat. Eu Tobias am discutat
cu voi ingerul, cu putin inainte de a va reincarna pe Pamant. Noi am discutat, doar
voi si cu mine.
Va cer sa faceti ceea ce Cauldre v-a cerut sa faceti inainte: sa va extindeti energiile
si sa simtiti pentru un moment, sa va reamintiti discutia pe care voi si cu mine am
avut-o, inainte de a reveni pe Pamant, in aceasta viata.
Simtiti pentru un moment!
Mai intai, v-am spus cat de mult va onorez ca va intoarceti pe Pamant, din nou.
V-am spus ca nu trebuia sa plecati. V-am reamintit ca nu trebuia sa treceti printr-o
alta viata. Va reamintiti cand v-am spus asta? Dar, voi ati ras si ati spus, “Stiu
Tobias, insa n-as lipsi, nici pentru lume”.
V-am spus ca ar putea fi cea mai provocatoare dintre vietile pe care le-ati trait-o
vreodata pe Pamant. Voi a-ti ras din nou si mi-ati spus “Tobias, eu iubesc
provocarile!”
Hmm! V-am spus ca va fi cea mai dificila viata, deoarece va fi viata in care veti
trai in corp fizic avand iluminare. Este usor sa fii iluminat in alte taramuri. Este
dificil sa fii in corp uman si sa stii ca esti un inger. Este dificil sa ai de-a face cu
dificultati in viata de zi cu zi, si sa stii ca esti un mare creator si te intrebai de ce
aceste provocari continua sa fie pe calea ta.
V-am spus ca va fi una dintre cele mai dificile vieti traite vreodata, deoarece vor fi
cele mai numeroase schimbari pe Pamant, in cea mai scurta perioada de timp. Voi
ati ras din nou si fiecare mi-ati spus, “Iubesc schimbarea!”
Am spus: Iubitule, inainte de a te reintoarce pe Pamant, reaminteste-ti ca va fi
diferit fata de alte vieti, lucrurile se vor desfasura foarte, foarte rapid: tehnologia va
avansa rapid. Schimbarile se vor raspandi in lume intr-o clipa, comunicatiile nu vor
necesita saptamani sau luni, ele vor avea loc cu viteza unei respiratii.
V-am spus ca in aceasta viata va fi cel mai provocator, deoarece vechile ziduri care
au separat culturi, tari, rase si religii se vor prabusi. Iar voi ati spus, “Tobias, imi
place sa ajut la daramarea zidurilor.”
Eu am spus: Da, dar tot ce ati invatat privitor la a fi fiinta umana in toate vietile
voastre, va fi supus unui test, in aceasta viata. Tot ce ati crezut ca stiti despre

omenire se va schimba in aceasta viata. Voi aveati un zambet larg pe fata si ati
spus, “Draga Tobias, de aceea ma reintorc pe Pamant.”
Am stat in liniste pentru o clipa, gandindu-ne la toate potentialele lucrurilor pe care
aveati sa le faceti in aceasta viata si am vorbit din nou si am spus: Aceasta viata va
fi una cu cele mai multe recompense si satisfactii, in comparatie cu oricare alta pe
care ati trait-o. Voi mi-ati raspus, “Stiu Tobias, dar spune-mi de ce?”
Am spus: Deoarece in aceasta viata de pe Pamant, veti integra fiecare parte a
voastra, fiecare viata trecuta, chiar in aceasta viata. Veti integra fiecare parte ranita
a voastra, chiar si din timpurile angelice. In aceasta viata veti invata cum sa fiti un
creator suveran, fara sa mai pretindeti ca sunteti mai putin decat creatori, fara ca
alti oameni sa va conduca, sa va indrume, sa va hraneasca si sa va spuna ce sa
faceti. In aceasta viata veti invata, in timp ce veti fi in corp uman, cum sa fiti
suverani, in totalitate.
Aveati un zambet larg si ati spus, “De aceea vreau sa ma reintorc pe Pamant.”
Eu am spus: Da, iubitule, dar oricat de grandioasa poate parea, va avea provocarile
ei.
V-am privit pe fiecare, direct in ochii vostri angelici si am spus: Iubitule, vor fi
timpuri in care vei uita cine esti. Vor fi timpuri in care vei uita ca am avut aceasta
discutie. Vor fi timpuri in care te vei indoi de tine insuti. Vor fi timpuri in care vei
dori sa nu mai traiesti. Va fi atat de provocator si de dificil, incat vei dori sa te
reintorci acasa, in taramurile angelice, inapoi in Consiliul Crimson. Vor fi timpuri
in care corpul te va durea atat de rau, incat atunci ti-ai dori sa nu fi fost in el.
Vor fi timpuri, v-am spus, in care unii dintre cei mai apropiati, unii pe care ii iubiti
cel mai mult va vor trada, va vor lasa in ruine. Acest lucru va face sa fie cea mai
provocatoare viata. Ei nu va vor parasi pentru ca nu va iubesc, ci va vor parasi
deoarece va veni un moment in viata voastra, in care veti trece prin noaptea neagra
a sufletului, iar toti din jurul se vor da deoparte. Unii va vor parasi, ati vor pleca
departe de voi.
Vor fi timpuri in care veti merge singuri, singuri prin viata, in care vi se va parea
aproape imposibil sa fiti creatori. Nu va veti putea pastra serviciul. Chiar si
animalele de companie va vor parasi si va parea ca nu a mai ramas nimic. De aceea
va fi cea mai provocatoare viata.
V-am spus iubitilor, daca va reamintiti, v-am spus ca vor fi timpuri in care va veti
simti atat de singuri, chiar in mijlocul altor oameni, chiar traind intr-un oras
populat si foarte activ, vor fi timpuri in care va veti simti atat de singuri!
Si voi mi-ati spus: “De ce va fi asa, Tobias, de ce se va intampla asta?”

Eu am respirat profund, deoarece stiti voi, chiar si ingeri respira. Noi nu respiram
aer, ci respiram viata si v-am spus: Vor fi timpuri in care va veti simti foarte
singuri, deoarece vor fi timpurile in care veti ajunge sa va cunoasteti pe voi, in care
nu veti fi distrasi de alti oameni, de un serviciu solicitant, in care veti fi atat de
singuri, incat singurul lucru pe care il veti avea, veti fi voi.
Va fi dificil, deoarece veti simti ca si cand nici eu nu as fi acolo, pentru o scurta
perioada de timp. Veti simti ca nici ceilalti ingeri nu vor fi in preajma voastra.
Dar v-am spus: In aceasta viata in care veti ajunge, vor fi timpuri in care ghizii
vostri spirituali, ingerii care erau desemnati ca sa va mentina echilibrul energetic,
vor pleca si ei. Va veti simti deprimati si tristi. Veti simti ca exista un mare gol in
inima voastra. O parte din voi se va intreba de ce chiar si ingerii v-au abandonat.
Deoarece va fi un moment in aceasta viata, in care veti fi atat de singuri, atat de
singuri, ca voi inca o data, sa stiti cine sunteti.
De aceasta data voi ati respirat profund. Am putut sa simt in energia voastra ca vati gandit a doua oara, daca sa reveniti in aceasta viata, sa va reincarnati, din nou.
Am putut vedea ingrijorarea voastra si am continuat sa va vorbesc fiecaruia:
Preaiubitule, de indata ce vei trece peste etapa de singuratate, de indata ce vei simti
ca ai pierdut totul si pe toti, vei iesi la lumina. Vei fi ca si omida care a intrat intrun cocon, pentru a deveni fluture. Iti vei elibera mintea umana veche si caiile ei de
a gandi, vei elibera fricile, vei elibera telurile si planurile tale.
Vei elibera nevoia de a supravietui in corp fizic, ca astfel sa poti face tranzitia in
adevaratul inger, de pe Pamant. Cand vei trece prin metamorfoza, va parea ca mori
din interior, la un moment dat.
Dar iubitule, cand vei iesi la lumina, cand vei strapunge coconul si iti vei intinde
noile tale aripi energetice, nu vei mai fi fiinta umana care erai, cu doar cativa ani in
urma. Nu vei mai avea limitari ale corpului si mintii. Vei iesi la lumina precum un
fluture, desfacandu-ti minunatele tale aripi colorate si vei fi capabil sa te inalti. Eu
puteam observa energia de inger, in timp ce vorbeati cu mine, o puteam vedea
luminandu-se, din nou.
Noi am stat in liniste pentru un timp si am respirat impreuna.
Si tu ai spus, “Tobias, stii ca voi reusi? In timp ce tu privesti in viitor, tu stii ca
totul va fi bine.”
Eu am spus, Iubitule, nu pot prezice asta. Nu stiu ce se va intampla, cand vei pleca
in aceasta noua viata a ta. Nu stiu pe ce drum vei umbla, ce cale vei alege. Nu stiu
ce anume te va distrage. Nu stiu cum vor aparea unele lucruri pe calea ta, care te
vor opri si nu vei mai inainta.

Nu stiu daca nu te vei indragosti de o fiinta umana speciala, incat sa alegi sa nu
mai evoluezi pe calea ta spirituala. Nu stiu daca nu vei deveni dependent de
droguri sau de alcool, deoarece suferinta pe care o vei avea va fi foarte mare.
Nu stiu daca nu vei fi pacalit de fortele intunecate, care te vor face sa fii confuz si
sa uiti ce inger maret esti. Nu stiu aceste lucruri.
Dar, ti-am spus, in timp ce stateam impreuna: Te-am vazut lucrand in taramurile
angelice. Am impartasit o viata sau doua cu tine pe Pamant si indiferent de ce va
interveni, vei sti sa mergi mai departe.
Tu esti capabil sa patrunzi profund in propria-ti esenta, in propriul tau Divin, in
special, atunci cand lucrurile vor fi foarte dificile, tu esti capabil sa patrunzi
profund in interior si sa-ti amintesti cine esti. Esti capabil sa-ti inalti energia ta in
constiinta. Esti capabil sa treci prin cele mai dificile experiente, pe care vreun om
sau vreun inger le-au vazut vreodata. Asa ca, eu Tobias, nu am nici o indoiala ca o
vei face din nou, ca vei intra in una dintre cele mai provocatoare vieti si o vei trai,
din nou.
Amandoi am avut un zambet larg pe fete.
Cand erai pregatit sa te nasti in aceasta viata, am venit sa-ti mai dau inca o
imbratisare angelica, dar de aceasta data a fost mult mai lunga si mai stransa, decat
alta data.
De aceasta data nu am vrut sa te las sa pleci; voiam sa vin cu tine, dar stiam ca nu
era un timp prea potrivit pentru mine.
M-am tras inapoi si am recunoscut Dumnezeul din tine si Dumnezeul din mine:
Namaste!
Te-am recunoscut si te-am privit cum iti expansionai energiile in jos, spre Pamant.
Te-am urmarit atent in toti acesti ani, dupa ce ai revenit aici. Te-am vazut trecand
prin unele dintre lucrurile, despre care am vorbit. Te-am vazut luptandu-te sa-ti
reamintesti si am incercat sa te strig. Te-am vazut luptandu-te sa-ti reamintesti cine
esti si de ce te afli aici pe Pamant. Am incercat sa-ti reamintesc despre discutia
avuta.
Te-am vazut in starea de vis noaptea, pierdut, chiar si in celelalte taramuri erai
pierdut, incercand sa-ti amintesti unde erau acele raspunsuri, acele raspunsuri
despre care tu ti-ai spus ca le vei avea, la momentul potrivit. Abia am reusit sa-ti
reamintesc, sa continui sa respiri: Vor veni la tine! Continua sa respiri! Vor veni la
tine! Continua sa respire! Vor veni al tine!

Desigur m-ai auzit. Mi-ai simtit iubirea, deoarece ai inceput sa-ti amintesti, ai
inceput sa respiri din nou; ai inceput sa simti, din nou, sa traiesti, din nou.
Dragi Shaumbra, cea mai provocatoare si cea mai implinitoare viata pe care o veti
trai vreodata, este cea pe care o traiti acum!
Este atat de emotionant si magnific sa fii pe Pamant, in prezent!
Voi veni sa ma alatur voua, voi veni sa fiu in corp fizic.
As merge atat de de parte, incat sa spun ca prin noua mea incarnare, care este cel
pe care il numesc Sam, voi veni in Korea, in Japonia si in China, in aceasta viata.
Dragi Shaumbra, sper ca atunci cand voi veni in tara voastra, Korea, vor fi multi,
multi, multi Shaumbra pe acest pamant. Sper sa existe un loc unde sa stam, poate
unul numit Centrul Shaumbra, plin cu oamenii care cauta indrumare in vietile lor;
plin cu Invatatori ca voi, care le veti oferiti acea indrumare. Sper ca vom face un
tur prin Centrul vostru Shaumbra. Sper ca vom putea sta si vom putea vorbi, din
nou, asa cum am facut in taramurile angelice, atunci cand ati revenit voi, pe
Pamant.
Dar acum, as vrea sa vorbesc cu voi, de la om la om, de la divin la divin. As dori sa
va privesc si sa va spun: Sunt atat de mandru de voi!
Sunt mandru de voi pentru ca v-ati reamintit cine sunteti, chiar si in cele mai
intunecate zile. Sunt mandru de voi pentru ca ati continuat sa ramaneti pe Pamant,
deoarece exista foarte multi, care au nevoie de invataturile voastre. Sunt mandru de
voi pentru ati respirat si v-ati permis sa va extindeti in Noua Energie.
Cand voi reveni, cand voi ajunge in aceasta zona a Koreii, va arata diferit, decat
arata acum. Nu va mai fi un zid care sa o divida. Nu va mai fi furie, ura si karma
veche care sa separe doi oameni, din aceeasi familie.
Va fi prosperitate in aceasta tara - deja stiu asta. Va fi o renastere a iluminarii
spirituale in aceasta tara, deja stiu asta.
Cand voi reveni aici, veti fi cu parul putin mai gri, veti avea burta mai rotunjita,
veti avea putin mai multe riduri pe fata, dar va voi recunoaste, datorita acelui
zambet de pe buzele voastre, datorita acelei iubiri din inima voastra, va voi
recunoaste ca Invatatorii Energiei Noi. Voi sunteti cei care veti tranforma aceasta
tara si apropo, in acest an 2009, va incepe un proces de trei ani de unificare, in
acest taram al Koreii. Va incepe un proces al unei prosperitati majore in aceasta
tara. Va incepe o noua era a unei agriculturi foarte productive, care va hrani toti
oamenii, care va hrani un nou tip de evolutie in tehnologie. Vedeti voi, atunci cand

stomacul este plin, mintea este alimentata. Cand stomacul este plin, constiinta si
iluminarea se pot deschide. Stiu in inima mea ca aceste lucruri se vor realize, aici.
Vad, dragi Shaumbra, ca veti invata ceva foarte important, atat pentru voi insiva,
cat si ca grup, aici in Korea. Veti invata ca grupul pe care il numiti grupul
Shaumbra, n-ar trebui sa fie focalizarea, ar trebui sa fie desertul. Voi indivizii si
calea voastra spirituala este focalizarea. Veti intelege in acest an, cum calea voastra
spirtuala este diferita si unica; poate fi diferita fata de a persoanei de langa voi. Dar
este dificil cand oamenii Energiie Noi incearca sa impuna vointa unui grup, pentru
a crea iluminarea indivizilor. Dar, cand indivizii isi permit iluminarea proprie,
atunci grupul ajunge impreuna pentru o pasiune comuna, pentru un tel comun si
pentru o activitate de comun acord. Atunci grupul nu va conduce indivizii, insa
grupul va fi acolo ca o reconfortare, grupul va fi acolo pentru refacerea indivizilor.
Grupul va fi acolo pentru a aduce la un loc experientele unice, individuale pe care
le aveti, aducandu-le la un loc, pentru unitate, pentru povestile care vor fi auzite de
ceilalti oameni.
Shaumbra, chiar si aici in Korea, in timp ce tara voastra va incepe procesul
unificarii in acest an, veti vedea schimbarile care se vor petrece inaintea ochilor
vostri, in acest an; una dupa alta iar o serie de evenimente vor duce la unificare.
De asemenea, veti vedea cum in propriul vostru grup Shaumbra, diferentele vor fi
onorate si respectate, in loc de a fi privite ca ciudate sau diferite. Veti vedea cum
voi, ca Shaumbra, ati trait aceleeasi lucruri, care au separat tara voastra si veti fi
capabili sa le aduceti impreuna, ca Shaumbra aici, in Korea.
In urmatorii patru ani veti vedea schimbari monumentale pretutindeni in lume. Asa
cum am spus inainte: vor fi trei ani pentru schimbarea in evolutie a Koreii; patru
ani pentru schimbari foarte intense in aceasta lume. Voi creati, lumea aceasta
creaza Era Noii Energii. Ea se curata de vechi, de tot ce nu mai are nevoie; permite
energiei sale sa fie transformate pe calea Energiei Noi.
Ceea ce va spun acum, cand stau cu voi, ca inger langa inger, din nou, este: Veti
vedea provocari peste tot in lume. Nu intrati in panica, nu va ingrijorati! Totul va fi
foarte potrivit.
Veti vedea in acest an tipare de vreme, asa cum am vorbit recent. Sa nu credeti ca
se vor datora unui Dumenzeu furios, nici incalzirii globale: este vorba despre
purificarea si restructurarea constiintei.
Asa ca, permiteti acum, ca din nou sa respiram profund impreuna, asa cum am
facut inainte de a reveni in aceasta viata.
Sa respiram profund impreuna si sa lasam iubirea si compasiunea noastra sa
radieze in intreaga lume, in aceste timpuri de schimbare!

Sa respiram profund impreuna si sa luam un moment pentru a onora calatoria
voastra in aceasta viata; pentru a va onora ca ati revenit ca Invatatori, ca si creatori
si ca fiinte uman-divine!
Zambesc la gandul ca in viata mea, as putea sa va ating din nou; eu ca om, voi ca
om; eu ca o fiinta creatoare, voi ca o fiinta creatoare.
Privesc inainte la reintoarcerea mea, aici!
Si asa este.

