Scrisoare catre oamenii care se trezesc
TOBIAS: “Si asa este, dragi prieteni: noi am auzit chemarea voastra! Am auzit rugaciunile
voastre, v-am simtit suferinta si va cunoastem confuzia. De aceea, va aducem acest mesaj.
El si-a gasit calea spre voi, prin intermediul vantului. Si-a gasit calea spre voi prin tehnologia
voastra (o puteti numi internet), printr-un prieten care vi l-a oferit sau poate prin ceea ce pare
o intamplare, insa noi v-am auzit chemarea, rugaciunea. Am venit sa va raspundem.
Eu sunt Tobias din Consiliul Crimson, un ordin angelic care se afla aici ca sa lucreze cu
Invatatorii noii constiinte, de pe Pamant si din alte taramuri. Vin astazi cu alte fiinte angelice,
care provin dintr-un loc al iubirii si al compasiunii, ca sa va sustina si sa va ofere iubire.
De asemenea, aducem acest mesaj din partea unui grup de ingeri umani. Ei se afla in forma
umana pe Pamant, in prezent, dar ei sunt ingeri, cu siguranta. Ei au explorat constiinta,
Spiritul si pe Dumnezeu, de eoni de timp. Ei sunt in corp fizic pe Pamant, in acest moment.
Ei pot fi vecinii vostri, membri ai familiei, prieteni sau chiar oameni pe care inca nu i-ati
cunoscut. Dar, ei se afla pe Pamant in acest moment, servind ca un tip nou de Invatatori si
de indrumatori. Ei au explorat taramurile constiintei noi, ale Energiei Noi si conceptul Eu
Sunt, care inseamna Spirit, Dumnezeu, integrat cu Sinele pe Pamant, chiar acum.
Adunam impreuna energiile ingerilor, ale Spiritului si ale acestui grup de pe Pamant numit
Shaumbra, ca sa aducem acest mesaj, ca raspuns la chemarea voastra.
Voi treceti printr-un proces de trezire acum si de aceea ati primit aceasta scrisoare. Procesul
de trezire poate fi provocator, poate fi inselator, dar poate fi si minunat, in acelasi timp.
Stiti ca treceti printr-un proces de trezire atunci cand incepeti sa puneti intrebari despre unele
lucruri, precum autoritatea si structura, intrebari pe care nu le-ati pus niciodata inainte; cand
incepeti sa va intrebati de ce va aflati pe Pamant, care este semnificatia vietii, ce-ar trebui sa
faceti acum.
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Stiti ca treceti printr-un proces de trezire atunci cand calea veche de a rezolva problemele
din trecut pare sa nu mai functioneze. Treceti printr-un proces de trezire atunci cand stiti ca
exista multe alte lucruri acolo, in afara, insa nu puteti sa puneti degetul pe ele. Stiti ca exista
o cale mai grozava, insa nu stiti ce reprezinta ea. Stiti ca sunteti pregatiti sa treceti la un nivel
total nou de a trai si de a intelege, dar nu stiti cum sa ajungeti acolo.
Stiti ca treceti printr-un proces de trezire cand va simtiti atrasi in interior, cand simtiti ca
incepeti sa nu mai doriti prea multe activitati exterioare, cand nu mai aveti nevoie de stimuli
si de drama, cum ati avut in trecut.
Stiti ca treceti printr-un proces de trezire atunci cand, in momentele de liniste, poate tarziu in
noapte, il chemati pe Dumnezeu, nestiind nici daca exista Dumnezeu, cel putin in modul
vechi. Voi chemati o fiinta superioara sau o putere superioara, de altundeva, din afara. Si, voi
trimiteti un mesaj din inima voastra, din cea mai reala parte a fiintei voastre: “Draga Spirite,
draga Dumnezeule, sunt pregatit!” El provine din adevarul fiintei voastre atunci cand spuneti:
“Draga Spirite, Draga Eternule Unu, sunt dornic sa fac orice, insa nu stiu ce ar trebui sa fac”.

Stiti ca treceti printr-un proces de trezire atunci cand toate sistemele vechi de credinta par sa
nu mai fie adevarate si cand lucrurile care va erau dragi si apropiate va apar acum ca
amintiri din trecut, drept cai ale trecutului. Stiti ca treceti printr-un proces de trezire cand
lucrurile care erau visuri si teluri, dorinte ale Sinelui uman, nu mai sunt importante, cu
adevarat, insa nici nu stiti ce mai este important.
Daca ascultati acest mesaj, daca il cititi sau daca v-a atins in vreun fel, noi suntem aici, ca sa
va spunem ca nu sunteti singuri! Exista fiinte angelice langa voi, chiar acum: nu candva in
viitor, nu in trecutul pe care nici nu vi-l mai amintiti, ci chiar acum. Si, printr-o simpla
respiratie, prin simpla voastra respiratie, deschideti o usa ca noi sa putem veni langa voi, sa
va oferim iubire, sa va reamintim de originile voastre angelice, sa va spunem ca avem cea
mai mare compasiune si iubire pentru voi. Nu sunteti singuri!
Prin simpla respiratie, din acest moment, voi permiteti sa intre iubirea si compasiunea a zeci,
a mii si mii de oameni de pe Pamant, cei care au trecut prin ceea ce treceti voi, printr-un
proces foarte similar: prin trezirea Spiritului!
Ei stiu cum este sa pierdeti acele lucruri care va erau dragi. Ei stiu cum este sa fie provocate
sistemele de credinta, la fiecare nivel. Ei stiu cum este cand lucrurile ce provin din lumea
materiala si care erau candva importante, incep sa se estompeze. Ei stiu cum este sa pierzi
o relatie sau cel putin sa ai iluzia pierderii ei, ca si ei, voi acum va puteti deschide si va puteti
permite sa nu mai fiti singuri, nicicand!
Stim ca a fost dificil, provocator si stim ca multe lucruri prin care ati trecut au fost foarte
emotionante si uneori, foarte dramatice. Stim ca ati incercat sa le analizati prin mintea
voastra. Ati folosit sisteme, structuri si metode, insa nu ati gasit raspunsuri. Ati incercat sa le
analizati, dar ele sunt lucruri ce nu pot fi analizate. Ele pot fi doar simtite si experimentate.
Multi dintre voi ati ajuns la consilieri (profesionisti sau doar prieteni) si ati stiut, in inima
voastra, ca metodele si cuvintele pe care vi le spuneau nu va implineau acea dorinta
interioara de a va cunoaste, de a cunoaste Spiritul din voi.
Stim ca au fost momente in care doreati doar sa dispareti. Doreati sa nu mai fiti. Nici nu era
vorba despre a muri, ci de a iesi din existenta. Provocarile, transformarile, schimbarile pot fi
coplesitoare pentru om, pentru minte, pentru acel aspect al vostru (care este cumva orb)
care nu vede cine sunteti cu adevarat.
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Acest lucru poate fi coplesitor si va poate provoca o atat de mare presiune, incat sa alegeti
iesirea din existenta.
Dar ingerii care sunt cu voi acum si ingerii-oameni care stau langa voi, inteleg calatoria
voastra. Ei au cateva mesaje pentru voi, dar cel mai important este faptul ca nu sunteti
singuri. In al doilea rand, procesul prin care treceti este foarte natural. Poate sa para ca fiind
confuz si va puteti simti pierduti, insa ceea ce traiti este ceva foarte natural. Voi permiteti
fatadei umane vechi si iluziei a cine gandeati ca erati sa se estompeze. In timp ce se
estompeaza, ceea ce veti incepe sa cunoasteti, la cel mai profund, mai iubitor nivel, sunteti
voi ca Dumnezeu, de asemenea; voi ca Spirit; voi ca Divin, fara sa mai fiti limitati de
identitatea veche umana, ci sa intelegeti ca sunteti eterni, ca sunteti mareti si ca va puteti
alege propria realitate, chiar modul in care sa traiti pe Pamant, in acest moment.
Cei dintre noi care ne-au adunat in jurul vostru impartasim cu voi faptul ca toate intrebarile se
afla in interior. Ele nu vor fi descoperite prin vreun guru. Nu vor fi descoperite printr-o fiinta
angelica: raspunsurile se afla in interiorul vostru. Traind in lumea dualitatii in care traiti, traind
cu conceptele de lumina si intuneric, de bine si rau, de masculin si feminin, voi va prindeti si
in sistemul de credinta, care spune ca raspunsurile exista altundeva. Dar, cu siguranta, ele
exista in interiorul vostru. Ele provin din cel mai adevarat si pretios loc din interior si acesta
poate fi descoperit intr-un moment de liniste, in momentul respiratiei, in momentul acceptarii
de sine.
Impartasim cu voi si faptul ca nu exista teluri, ca nu exista scopuri, ca nu exista vreun
Dumnezeu intr-un paradis indepartat, care va plaseaza pe voi in vreun labirint sau intr-o
cursa cu obstacole. Realitatea este ca totul din viata voastra are legatura cu creatia voastra,
cu descoperirea frumusetii, cu descoperirea profunzimilor realitatii. Tot ce experimentati
acum in viata se datoreaza alegerilor voastre. Nu exista puteri sau fiinte in afara care va fac
sa traiti acele lucruri. Nimeni nu dicteaza destinul vietii voastre. Veti descoperi ca totul exista
prin alegerea voastra.
Poate ca este o parte din voi, foarte profunda sau indepartata, care a dorit sa aveti
experienta trecerii prin viata asa cum ati cunoscut-o voi pana acum, dar intelegeti: voi o
creati! Cand intelegeti asta si cand preluati dreptul de stapanire asupra voastra, veti incepe
sa intelegeti frumusetea calatoriei voastre. Veti intelege ca nu sunteti pierduti, deloc! Doar vati scufundat profund in experienta, v-ati simtit foarte plini de bogatia ei, chiar daca ea a fost
dureroasa uneori. Ea a adus insa o noua profunzime si o noua semnificatie sufletului vostru.
Asa ca, in aceasta zi, in acest moment al trezirii la adevaratul Sine, este momentul sa va
luati ramas bun de la vechiul Sine uman. Ati incercat sa va agatati de el, sa-l reparati, sa-l
reinviati si acum este momentul sa spuneti la revedere identitatii umane, credintelor limitate,
vechilor cai ale karmei, vechilor progresii ale vietilor, care v-au mentinut in vechiul carusel.
Este momentul sa va luati ramas bun de la aceste lucruri.
O parte din voi va simti tristete in aceasta privinta. Este doar o eliberare a constiintei: nu o
moarte a corpului fizic.. Cand spuneti la revedere Sinelui vechi, voi eliberati si energiile
blocate sau ranite, energiile care nu va mai servesc si nici nu v-au servit timp de multe, multe
vieti.
Cand va luati ramas bun de la vechiul Sine uman, descoperiti o noua libertate. Este ca si
cum v-ati scoate un costum sau o armura care nu va mai este necesara. Cand eliberati
vechiul aspect uman, cand ii spuneti la revedere, voi creati un spatiu in interior, pentru a-i
permite sa intre grandiosului Sine, Sinelui Divin, Sinelui vostru angelic, care a asteptat cu
rabdare, care a asteptat ca voi sa incetati sa mai participati la acest joc sau experienta
minunata, a asteptat sa faceti o alegere, ca sa-l invitati pe adevaratul Voi, Divinul Voi, acum,
in aceasta realitate.
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Cand spuneti la revedere Sinelui uman, ies la suprafata unele probleme legate de frica, de
moarte si de pierderea controlului. Dar, dragi prieteni, acelea sunt iluzii! Cand il eliberati pe
cel care credeati ca erati, voi creati un spatiu pentru a fi Tot Ceea Ce Sunteti, cu adevarat.
Exista sentimentul ca, daca veti elibera, va veti prabusi intr-un abis intunecat perpetuu, din
care nu veti mai reveni, nu veti mai fi gasiti, poate ca doar veti pribegi pierduti printre
dimensiuni si universuri. Dar cei din acest grup de ingeri care se afla cu voi acum, din grupul
de oameni care se afla cu voi, cu totii au trecut prin experienta si toti inteleg faptul ca, atunci
cand il eliberati pe cel ce credeati ca erati, cand aveti incredere in voi insiva, la un nivel
foarte intim, la un nivel profund, veti descoperi cine sunteti, cu adevarat.
Aceasta va fi alegerea voastra, desigur! Depinde de voi. Dar, voi ne-ati chemat, v-ati rugat
noua, ati cerut raspunsuri la intrebari si de aceea am venit noi, astazi.
In procesul trezirii la adevaratul Sine, voi spuneti la revedere si Pamantului, asa cum l-ati
cunoscut voi. Multi numesc Pamantul Gaia: pamantul, apa, cerul. Gaia este un spirit care a
avut grija de Pamant, a hranit Pamantul, toate elementele sale, toate animalele sale si toate
padurile, chiar de la inceputul lui. In procesul de trezire, de eliberare, adica de a va lua ramas
bun de la Gaia, intelegeti ca responsabilitatea ca sa aiba grija de aceasta planeta nu revine
altui spirit. Este responsabilitatea voastra de a fi o parte din ea.
Spiritul Gaiei pleaca incet, asa incat voi si toti ceilalti oameni sa puteti prelua
responsabilitatea fata de apa pe care o consumati, fata de pamantul pe care mergeti, fata de
cerul pe care il priviti, fata de viata plantelor si a animalelor. Ce experienta minunata si
binecuvantata este aceasta, de a multumi Gaiei pentru tot ce a facut, sa-i spuneti adio! si
acum sa acceptati responsabilitatea fata de aceasta planeta!
In procesul de trezire prin care treceti, este momentul sa va luati ramas bun de la constiinta
umana, asa cum ati cunoscut-o voi. Nu veti mai fi niciodata la fel.
Recent, Pamantul a trecut intr-o noua era si intr-un nou taram. In aceasta noua constiinta,
toate lucrurile se schimba. Pamantul, constiinta umana si oamenii evolueaza, in prezent.
Schimbarea pe care o vedeti in exteriorul vostru poate parea haotica. Poate parea ca
lucrurile se destrama, ca totul se prabuseste. Poate parea ca exista o criza de bunuri. Poate
parea ca lucrurile sunt, in mod constant, pe muchie.
Este momentul sa eliberati si aceste lucruri, deoarece omenirea trece printr-un proces de
transformare extraordinara! Oamenii trec prin schimbari importante si ceea ce pare a fi o
lipsa de combustibil, de benzina, are legatura mai mult cu noi descoperiri in tehnologie, cu
noi surse de energie. In loc de a folosi combustibilul vechi, este vorba despre descoperirea
unui noi tip de combustibil. Ceea ce pare a fi o criza de bunuri consta din a observa cum sa
aveti grija de biologie, intr-un mod nou, cum sa o hraniti intr-un mod nou, cum sa cultivati
cereale intr-un mod nou, mult mai natural si mai eficient.
Schimbarile din guverne, schimbarile din politica fac parte toate din proces. Este usor sa
patrundeti in frica, sa va faceti griji fata de ce se intampla in lume, in prezent, dar aceste
grupuri de ingeri si de oameni stiu ca este vorba doar despre evolutie. Ei stiu ca schimbarea
poate parea haotica, insa legile naturala ale evolutiei si ale expansiunii sunt in actiune acum
si voi participati la aceasta!
Este vorba despre a va lua ramas bun de la lume, asa cum ati cunoscut-o voi, chiar si in
termeni de finante, de prosperitate si bogatie. De foarte mult timp bogatia, puterea, banii de
pe Pamant au fost concentrati in doar cateva locuri, pastrati doar de cativa oameni sau
manifestati in doar cateva tari. In noua constiinta acest dezechilibru nu mai functioneaza.
Astfel, bogatia, chiar si echilibrul a ceea ce ati numi putere, va fi redistribuita. Asta nu
inseamna ca cineva va detine mai putin, ci doar ca cei care au ramas in urma ii vor ajunge.
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Lumea nu se prabuseste: lumea doar evolueaza! Lumea se reimparte. Lumea devine mai
echilibrata si mai echitabila.
In procesul de trezire, lucrurile pot parea ca sunt in intuneric. Lucrurile pot parea ca sunt
jalnice. Lucrurile pot parea ca sunt foarte confuze, insa ne aflam aici ca sa va spunem ca
este vorba doar despre evolutie. Lumea va merge inainte. Energia Noua va veni aici. Este
vorba despre noi intelegeri in stiinta, in matematica, intelegeri in tehnologie si in educatie:
toate acestea sosesc acum.

Procesul trezirii poate fi unul singuratic, deoarece este vorba despre a redescoperi cine
sunteti, fara ca altii sa va spuna, fara ca sistemele de credinta ale celorlalti sa va modeleze
sau sa va creeze viata. Noi stim ca ati trecut prin unele etape foarte intunecate, singuratice
si, uneori, foarte triste ale vietii voastre, in care v-ati simtit foarte pierduti si confuzi, simtind
ca nimeni nu va asculta. Dar, aceste fiinte angelice si acesti oameni doresc sa aflati ca noi
v-am auzit. Noi stim cine sunteti. Noi stim prin ce ati trecut. Si am dori sa stiti ca niciodata nu
sunteti singuri!
Procesul vostru de trezire va continua sa se dezvaluie si astfel veti observa frumusetea in
acesta. Veti vedea cum voi, ca fiinta divina, l-ati planificat pentru voi insiva. Veti observa ca
frica va disparea. Iluziile dualitatii vor disparea si vor fi inlocuite de cunoasterea Unimii!
Va aducem acest mesaj astazi, din partea ingerilor, a oamenilor si a tuturor celor care trec
prin procesul de trezire, caci nu sunteti singuri!

SI ASA ESTE
TOBIAS din Consiliul Crimson, transmis prin Geoffrey Hoppe asistat de Linda Benyo Hoppe.

5

