UN TIMP PENTRU A INSPIRA

Tobias : Si asa este, dragilor, ne intalnim aici, la acest eveniment special. Eu Tobias, imi
acord cateva momente pentru a respire aerul, a simti miresmele, a auzi minunatele
sunete ale Pamantului. Nu se intampla prea des sa avem un eveniment ca acesta, in aer
liber, cu un grup de oameni ce sunt atat de dedicati acestui timp special pe care-l traim.
Multi dintre voi cred ca ceea ce avem noi in celelalte taramuri este atat de bun…, insa
noi nu avem corpuri fizice. Voi credeti ca putem manifesta tot ce dorim, in orice moment.
Intr-un fel putem, insa este doar o forma a imaginatiei. O foarte, foarte puternica forma,
dar in comparative cu a fi pe Pamant intr-un corp fizic, pe care voi il aveti – nu exista
nimic care sa semene cu asta! Noi nu simtim briza pe fata noastra, ca voi, in acest
moment. Nu putem mirosi mancarea si aerul, asa cum voi puteti face, prin nasul vostru
chiar acum. Este asa o bucurie, o bucurie extraordinara, sa traiesti si eu, Tobias, sunt
foarte emotionat in legatura cu asta.
Cea mai mare bucurie, in ceea ce priveste a trai ca si om este bucuria pe care o puteti
experimenta. Oh, privesc cu atentie la voi, fiind dornic sa ma reintorc, fiind dornic sa
lucrez cu voi, dornic sa aduc la suprafata mesajul catre oamenii care sunt gata sa il
auda : Puteti sa va bucurati de viata! Nu este nevoie sa va fortati si sa va straduiti pentru
fiecare lucru marunt, nu este nevoie sa fiti mentali, sau sa va definiti totul prin minte.
Energiile va vor servi, daca le permiteti sa o faca, va vor elibera, astfel incat voi sa puteti
face ceea ce doriti sa faceti.
Fiecare dintre voi a ales sa vina inapoi pentru aceasta viata. Nu a fost o gresala si in
mod cert, nu datorita karmei ati venit inapoi. Acest lucru nu s-a intamplat pentru ca ati
facut ceva gresit in alta viata. Nu s-a intamplat, nici macar pentru ca a fost vorba de o
persoana iubita cu care ati fi vrut sa va intalniti in aceasta viata. Ati venit inapoi pentru ca
acum, mai mult ca oricand in istoria Pamantului, acum este momentul in care omenirea
are nevoie de inspiratie, si aceasta inspiratie poate veni de la voi.
Chiar acum, omenirea este pe cale de a trece prin cea mai mare schimbare in cea mai
scurta perioada de timp, ca oricand. Chiar acum! Niciodata in istoria planetei Pamant nu
a fost atat de multa schimbare. Aceasta schimbare se va petrece in urmatorii 25 de ani,
sau chiar mai repede.
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NOUA ERA
Pe 18.09.2007 am prevestit era Noii Energii, Saltul Cuantic al constiintei umanitatii. Am
lasat in urma Era Cristica – Era Energiei Cristice, Era Semintei Energiei Cristice ce a
venit pe Pamant, si acum am avansat in era Noii Energii. A inceput cu doar 10 luni in
urma si din acel moment lumea voastra a trecut prin cateva schimbari, ce vor continua,
iar eu vad ca aceste schimbari au deja efect asupra voastra. Va infricosaza si
ingrijoreaza pe unii dintre voi. Va intrebati : “ Ce se intampla oare cu aceasta planeta
chiar acum? Se sparge in bucati ? Ne gasim la sfarsitul timpului ? Urmeaza sa ne
autodistrugem prin razboi sau prin degradarea mediului ? Am ajuns la capatul liniei ? “ Si
pentru multi dintre voi sunt aduse la suprafata multe amintiri dureroase din Atlantis. Voi
ati iubit Atlantis-ul , iar cand acesta s-a prabusit, si voi v-ati prabusit de asemenea,
aceasta rana, aceasta durere, fiind purtata de multi dintre voi.
Ati crezut ca puteti veni acum pentru a ajuta la crearea noului Atlantis pe Pamant. Ati
crezut ca puteti veni inapoi ca sa invatati din vechile greseli. Iata, stati aici – nu doar
acest grup, ci si alti metafizicieni si vindecatori din intreaga lume, - si va intrebati “ Doar
repetam trecutul? Urmam oare aceeasi cale pe care am urmat-o in Atlantis ? Urmeaza
sa ne distrugem Pamantul si apoi sa asteptam din nou un million de ani, sau chiar mai
mult, pentru a lua totul de la capat ?
Dati-mi voi sa va spun ceva ce voi toti intelegeti, de asemenea, la un nivel adanc, ceva
ce uneori va sperie : asa cum merg lucrurile pe Pamant, la fel fel se intampla si in
celelalte dimensiuni – in taramurile angelice, in familiile voastre angelice de “Acasa”, pe
Noul Pamant, unde se lucreaza chiar acum la atat de multe concepte ale Noii Energii, pe
alte planete – cum evolueaza Pamantul asa evolueaza orice altceva, asa evolueaza
totul.
Deci, uneori, voi deveniti foarte speriati. Va spuneti : “Ce se intampla daca ne distrugem
pe noi insine prin incalzire globala, sau razboi nuclear?” Dupa cum merg lucrurile pe
Pamant, asa merg toate celelalte, deci va intrebati : “Daca acest lucru nu da rezultate,
incotro ne indreptam? Ce se va intampla cu celelalte taramuri si dimensiuni? Vor intra in
colaps? Vor trece prin propriul lor proces de anihilare?” Este o frica foarte, foarte adanca
pe care multi dintre voi o aveti.
Toate astea vin peste voi acum, in inimile voastre, in mintile voastre. Cititi ziarele - desi
abia suportati sa va aruncati ochii pe ele - sau ascultati stirile, chiar daca cateodata sunt
lucruri care dor, si spuneti “ Ce se intampla cu planeta asta?”
Vedeti pietele financiare din America prabusindu-se foarte rapid. Vedeti problemele cu
mediul schimband intreaga ecologie a lumii. Va ganditi. In sinea voastra, spunandu-va
“Se vor trezi vreodata oamenii? Vor fi atat de destepti incat sa puna stop la toate astea?”
Va uitati la politicieni si va intrebati “Poate vreunul sa iasa din asta si sa ne duca inapoi
pe calea cea corecta?” Vedeti boli ca SIDA si cancer derulandu-se rapid, cu foarte
putine raspunsuri; chiar daca tratamentele sunt aproape la fel de rele ca si bolile insesi.
Asa ca va intoarceti in casele voastre, in camera voastra linistita, de unul singur si va
intrebati ce se intampla pe Pamant chiar acum.
Va intrebati daca mai puteti suporta mult energia pe care o carati. Dar vedeti, atat de
multe dintre problemele voastre nu sunt de fapt problemele voastre. Voi carati

2

problemele lumii. Le simtiti si ca urmare credeti ca sunt ale voastre - si nu sunt. Respirati
adanc si lasati-le sa plece. Nu sunt ale voastre.
As vrea sa ma opresc un moment si sa vorbesc despre ce se intampla in lume chiar
acum si de ce sunt atat de incantat de reintoarcerea mea intr-un corp fizic pe Pamant
exact intr-un an de acum incolo.
Oh, nu ma intorc sa fiu aici in Zilele din Urma, ci in zilele noi, sa fiu in aceste noi timpuri
care se manifesta aici pe Pamant chiar acum, si la potentialul Noii Energii si al Noii
Constiinte care acum infloreste pe planeta voastra.
LUMEA IN SCHIMBARE
Puteti spune ca America de Nord a fost viziunea noului Atlantis pe Pamant. A fost locul
in care multi dintre voi sa veniti inapoi si sa traiti pentru ca sa va asigurati ca nu vom
repeta greselile Atlantisului – daca vreti sa le priviti ca si greseli. America ar fi trebuit sa
fie locul din care sa plece chemarea catre oamenii din toata lumea, de diferite natii,
culturi si culori, care sa vina aici si sa creeze noua societate. Si este exact ceea ce s-a si
intamplat.
Oamenii au venit aici din toata lumea. Multi au fost bunicii si strabunicii vostri, nu cu
multi ani in urma. Chemarea catre America a adus unele dintre cele mai luminate minti,
unii din indivizii cei mai creativi, unii dintre cei mai buni scriitori, unii dintre cei mai buni
leaderi. Au venit aici pentru libertate, dar au ajutat de fapt la crearea noului Atlantis. Intro perioada foarte, foarte scurta de timp America a devenit cea mai bogata, cea mai
puternica, cea mai dominanta forta din toate formele de guvernamant care au existat
vreodata in istoria lumii.
Dupa al doilea razboi mondial, America a ajutat alte tari sa se reconstruiasca. A sustinut
aceste tari astfel incat ele sa poata construi drumuri, poduri si scoli. A intarit valori ca
democratia, alegerile si drepturile omului. A scos la iveala aceste lucruri pentru celelalte
tari – nu le-a impus ci le-a oferit - si acum vedeti efectele acestora in toata lumea.
Vedeti acum noi tari ridicandu-se. Este o schimbare in echilibrul economic al lumii.
Vedeti unele dintre cele mai mari schimbari petrecute vreodata pe Pamant avand loc in
fata ochilor vostri acum. Este o redistribuire a bunastarii care are loc. Oh, America nu-si
pierde banii, desi multi dintre voi cititi asta in stiri si va ganditi ca esueaza. Nu, alte tari
ies la iveala si isi iau locul in fata.
Dragonul, China, se iveste, de fapt aducand la suprafata unele din principiile care au
rezistat pentru atat de mult timp. Da, poate parea ca se intampla lent, dar.. istoric, se
intampla cu viteza luminii. China iese la lumina ca un loc al unei noi libertati pentru
oamenii ei, ca o forta economica, si in curand ca un nou centru spiritual. Va trece prin
incercarile si prin conflictele sale. Saint-Germain spune ca una din schimbarile Chinei va
cauza un tip de razboi civil, dar este parte a procesului ei de alaturare la restul lumii.
Vedeti tari ca India incepand sa iasa la lumina dupa un somn lung. A fost pentru mult
timp o minunata tara a spiritualitatii, insa spiritualitatea a fost tinuta la distanta de
aspectul sau uman. A existat o rezistenta, o opozitie de a accepta corpul, de a accepta
natura materiala a vietii, iar acum acest lucru se schimba, de asemenea.
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Peste tot in lume schimbarea se face simtita, iar acesta nu este un lucru care trebuie sa
sperie. Situatia economica pe care America si multe alte tari o experimenteaza acum
este necesara in scopul reechilibrarii si a dezvaluirii unora din sistemele vechi, ce nu au
servit cel mai inalt scop al umanitatii. Aceasta schimbare se petrece chiar acum, in
intreaga lume. Guvernele se schimba. Credeti sau nu, educatia se schimba peste tot in
lume. Asadar, cand cititi ziarele respirati adanc - este vorba doar despre schimbare.
Are loc o evolutie chiar in ceea ce priveste mediul. Oamenii devin mai constienti ca
oricand de relatia lor cu mediul inconjurator. Acum puteti citi in ziare despre problemele
cauzate de incalzirea globala – si intradevar, este un lucru real – insa, mai mult decat
orice, aceasta problema aduce constientizarea felului in care sa se interactioneze cu
Pamantul, in ce fel se poate co-exista cu el.
Gaia, energia spiritului Pamantului, se pregateste de plecare. Gaia este o entitate ca si
mine Tobias, sau ca oricare dintre voi. Gaia este entitatea angelica ce a venit pe Pamant
cu mult inaintea tuturor celorlalti ingeri pentru a da viata Pamantului, creand ape, copaci
si specii de animale. Gaia si-a indeplinit misiunea. Va trece ceva vreme pana cand
intreaga sa energie se va reintoarce la sursa, insa plecarea ei a inceput, iar
responsabilitatea Pamantului revine oamenilor, revine fiecaruia dintre voi. Oamenii nu
mai au nevoie de cineva care sa fie responsabil pentru Pamant, ei sunt acum cei
responsabili.
Deci, cand cititi stirile legate de ceea ce se intampla cu mediul, incalzirea globala,
poluarea, reamintiti-va ca acestea aduc de fapt constientizarea relatiei pe care o aveti
voi cu acest Pamant si a responsabilitatii voastre pentru el. In loc sa va panicati cand
cititi aceste stiri, sa ganditi ca la mijloc este o conspiratie, ori ca acesta este sfarsitul
Pamantului, reamintiti-va ca intradevar este vorba de fapt de o noua constiinta. Desigur
ca, uneori, socul si nelinistea provocate de astfel de stiri, sunt dificil de depasit, insa
aduceti-va aminte ca ele aduc de fapt in actualitate un mesaj foarte important pentru
omenire.
Stim ca foarte multi dintre voi v-ati ingrijorat in legatura cu economia insa ceea ce se
intampla acum este o redistribuire. In trecut au existat doar cateva tari si cateva familii
care au detinut bogatia, din diferite motive. Unele dintre aceste motive au fost
reprezentate de putere, pentru altii a fost vorba doar de EGO; altii au vrut sa vada cat de
mult pot acumula; unii au vrut sa detina puterea banilor strict pentru a controla, insa
acum, in aceasta noua constiinta, acesti indivizi nu mai pot detine aceasta enorma
cantitate de bogatie, putere sau energie. Este vremea pentru o mai buna distribuire a
acesteia. Noi nu vorbim aici despre o societate comunista, ci despre o societate
echitabila.
Asadar, veti vedea cum unele dintre aceste vechi institutii care au detinut finantele, vor
incepe sa-si schimbe caile pe care au mers pana acum, in caz contrar, se vor prabusi.
Acest lucru se va intampla nu din cauza ingerilor de dincolo da val, care le-ar dori raul,
ci datorita faptului ca in cadrul noii constiinte, ce este deja creata aici, pe Pamant, chiar
acum, acele vechi cai nu mai pot exista.
In istoria ultimelor sute de ani a existat de regula un mic grup de tari care au fost
dominatoare, care au detinut puterea lumii, iar prin intermediul razboaielor si bataliilor
prin care i-au dominat pe altii, au reusit sa acumuleze mari suprafete de pamant si o
mare bogatie. Nici una dintre acestea nu a durat prea mult. Pe parcursul intregii istorii
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puterea lor a venit si a plecat, insa cu putin peste o suta de ani in urma, aceasta tara a
Americii a iesit la lumina si in foarte scurt timp a devenit puterea lumii.
Dar acum s-a atins un punct in care lumea si constiinta umana nu mai are nevoie de o
singura putere. A fost o vreme, in special pe perioada ultimilor 50 de ani, in care a
existat necesitatea ca o natiune ca America sa aiba o asemenea influenta expansiva si
transparenta in intreaga lume, incat sa poata stabiliza alte tari, sa stabilizeze razboaiele,
sa permita toata aceasta intrare in noua era. Insa acum, acest lucru se schimba. Nu mai
exista aceasta necessitate de a avea o singura tara care sa domine lumea afacerilor.
Deci, intr-un fel, puteti spune ca ceea ce se intampla acum in America, reprezinta un
lucru sacru, un lucru binecuvantat. Are loc eliberarea acestei tari din nevoia de a fi si a
reprezenta puterea in politica lumii, in economie, sau in orice altceva. Incepe o
redistribuire in intreaga lume si exista un potential pentru fiecare tara si fiecare
persoana, de a avea aceasta libertate, de a avea capacitatea si de a fi in stare sa
lucreze cu aceasta Noua Energie. Asta vedeti in lume in acest moment.
Schimbarea poate fi dificila. Poate fi infricosator, in special atunci cand nu poti vedea
ceea ce se afla in fata ta, sau cand nu esti sigur daca este vorba despre sfarsit sau un
nou inceput. Dar exista multe, foarte multe fiinte angelice care ajuta la monitorizarea a
ceea ce se intampla in intreaga lume. Ele stiu ca este vorba doar de schimbare si
evolutie in lume. Nu este nevoie sa fiti infricosati. Cand luati aceste ziare si cititi despre
unele lucruri care va ingrijoreaza, cum ar fi situatia economica sau guvernamentala,
intelegeti ca totul face parte din acest process de aducere a Pamantului intr-o noua
constiinta – aceasta fiind ceea ce experimentati acum.
TIMPUL INSPIRARII
Ati venit aici pentru a fi pe Pamant in acest timp maret al schimbarii, pentru a face o
munca diferita fata de cea mai mare parte din populatie. Ati venit aici pentru a inspira
constiinta umanitatii. Ca indivizi, voi v-ati confruntat cu multe din problemele pe care le
au oamenii acum pe Pamant. Voi ati trecut primii prin ele.
Ati trecut prin propria criza financiara. Ati trecut prin propriile schimbari biologice si de
mediu, cu multiplele voastre probleme de abundenta si sanatate, invatand cum sa va
vindecati propriul corp, exact asa cum Pamantul invata singur sa se vindece. Ati trecut
prin multiple probleme de natura psihologica, intrebandu-va “cine sunteti voi”, indoinduva de valoarea voastra, intrebandu-va ce ar trebui sa faceti cu voi insiva.
Acestea sunt aceleasi probleme prin care trece acum restul populatiei planetei – in
propriul mod – si aceasta este ceea ce vedeti in jurul vostru.
Faptul extraordinar este acela ca voi ati trecut primii prin acestea intr-un mod foarte,
foarte personal, un mod propriu si acum asa cum Pamantul si umanitatea incep sa
treaca prin ele, voi detineti intelepciunea. Voi, deja ati rezolvat multe dintre aceste
probleme, astfel incat acum puteti fi Standarde pentru alti oameni.
Omenirea va avea nevoie, in timp ce constiinta va trece prin aceste schimbari, in mod
special in perioada urmatorilor 25 de ani, de oameni cu viziune. Va fi nevoie de oameni
care sunt capabili sa elibereze, sa lase sa plece vechile cai si modalitati de a face
lucrurile, pentru a se putea deschide catre cai noi. Va fi nevoie de oameni ca voi, care
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inteleg ca exista cai alternative pentru vindecare, pentru gestionarea finantelor, pentru
guvernare si pentru vechile cai de existenta.
Aceasta nu inseamna ca trebuie sa stati pe o scena in fata a sute de oameni. Nu
inseamna ca este nevoie ca maine sa dati buzna sa cumparati materiale de constructie
pentru a construi un centru de vindecare. Nu este necesar sa faceti o munca de
evanghelizare a nimanui. Este important ceea ce este in inima voastra – ceea ce ati
invatat pentru voi si toata aceasta noua constiinta si iluminare, pe care ati dobandit-o
pentru voi – este timpul acum sa o radiati in afara spre restul lumii.
Puteti continua sa faceti exact ceea ce faceati si pana acum, sau puteti face ceea ce
alegeti voi cu adevarat sa faceti, iar aceasta inseamna sa va deschideti inimile, sa va
extindeti constiinta si sa le lasati sa radieze in afara spre lume. Aceasta creaza un
potential care acum intra in constiinta de masa devenind disponibil pentru oricine alege
sa il acceseze.
Acest potential, chiar acum, merge catre aceia care lucreaza cu noua energie pentru
inlocuirea vechii energii a combustibilului fosil, pe care l-ati utilizat in trecut. Apropos,
raspunsurile nu sunt reprezentate de vant sau de soare, acestea fiind doar masuri
temporare. Acum sunt disponibile cateva noi energii stralucitoare. Acestea sunt libere,
nepoluante si disponibile tuturor oamenilor de pe Pamant. Exista cercetatori si oameni
de stiinta care lucreaza, chiar acum, cu noua energie si ceea ce vine din inima lor si din
sufletul lor ajuta la aducerea acestora in realitate. Nu este nevoie sa stiti formula
acestora, voi trebuie doar sa stiti ca pentru acestea exista potentialul. Este acolo si il veti
vedea in timpul vietii voastre.
Cand va deschideti inimile si le lasati sa radieze in afara spre lume, aceasta inalta
constiinta devine disponibila si altora intr-un mod in care ii inspira. Ii inspira in ceea ce
priveste tehnologia. Tehnologia urmeaza constiinta, nu alte cai, iar atunci cand
impartasiti cu lumea ceea ce sunteti voi cu adevarat, cand radiati in afara noua
constiinta, exista potentialul ca SIDA si cancerul sa fie vindecate. Raspunsurile sunt deja
aici, plutesc prin preajma, in eter, dar inca nu au fost activate. Doctorii si oamenii de
stiinta nu au avut acel moment de “aha”. Dar, pe masura ce va extindeti constiinta si
impartasiti cine sunteti cu adevarat, aceasta devine inspiratoare si se intoarce catre ei.
Si are vreo importanta pentru voi, daca numele vostru estel asociat cu vindecarea
cancerului sau ca doar ati ajutat la crearea constiintei ce a permis ca aceasta sa se
intample?
Acesta este timpul cand voi inspirati constiinta pe Pamant si de aceea sunteti aici. Nu
ati venit aici numai pentru a cresteti copii, a avea afaceri, a lucra cu karma voastra, sau
pentru alte lucruri de genul acesta. Ati venit pe Pamant pentru a fi aici ca Maestri. Ati
revenit pe Pamant pentru a radia si a inspira constiinta intr-o lume care se schimba
foarte, foarte rapid.
Extraterestrii nu vor cobori, cu navele lor pentru a va raspunde la intrebari. Ei sunteti
chiar voi, atunci cand va deschideti inimile, pline de atat de multa experienta acumulata
viata dupa viata – si acum, cu atat de multa constiinta spirituala. Atunci cand ii permiteti
constiintei voastre sa radieze in afara, in cladiri, printre turnuri si inspre ferme, ceea ce
este inspiratie, noua constiinta genereaza schimbarile. Aceasta noua constiinta poate fi
“prinsa” de catre oamenii ce simt aceasta inspiratie in ei insisi si sunt gata sa faca
aceste schimbari.
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Nu este un timp in care sa fugiti sau va ascundeti. Nu este un timp in care trebuie sa va
ingrijorati pentru conspiratii. Nu este un timp pentru a fi critici. Nu este un timp pentru a
judecata sau a genera frica sau scenarii privind sfarsitul lumii. Acesta este un timp
pentru a inspira, a fi cine sunteti cu adevarat, a impartasi aceasta cu lumea si de a
vedea schimbarile.
Voi intelegeti si simtiti energiile la un nivel profund in voi. Voi simtiti lucrurile mult mai
mult decat alti oameni si de asemenea simtiti aceste schimbari care se petrec. Unii
dintre voi luati aceste energii in trupul vostru fizic, insa cei mai multi dintre voi va luptati
cu ele in mintea voastra. Voi simtiti ceea se intampla si cateodata aceasta va creaza un
profund disconfort. Cateodata intrati in energia indoielii. Intrati in energia fricii. Ati vrea sa
fugiti si sa va ascundeti. Va intrebati ce se intampla pe Pamant.
Va voi cere sa va ridicati deasupra acestui aspect. Sau inca si mai bine, stati in spatele
gardutului scund ! Intelegeti ca Pamantul trece prin cele mai fenomenale schimbari,
transformari. De zece luni suntem deja in Noua Energie. Ati vazut ce s-a intamplat intrun timp scurt. Unii dintre voi sunteti uimiti de aceste schimbari – pe unele dintre acestea
poate nu le-ati considera a fi atat de pozitive – dar exista un motiv. Pamantul evolueaza
chiar acum si voi faceti parte din acest proces.
Am venit la aceasta intalnire pentru a va reamniti, la un nivel foarte personal, sa va
bucurati de viata. Nu este nimic altceva asemanator cu aceasta. Bucurati-va sa fiti o
fiinta umana. Si, vin aici sa-i amintesc fiecaruia dintre voi ca este timpul inspirarii.
Deschideti-va inimile, deschideti-va constiinta si lasati-o sa curga in afara, in lume.

SI ASA ESTE !
TOBIAS

Versiune condensata a mesajului original „A Time to Inspire” transmis de Tobias prin
Geoffrey Hoppe asistat de Linda Benyo Hoppe la Centrul Artei Vindecarii „Eli Ashby”,
Arvada, Colorado, 19 iulie 2008.
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