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FONTOS MEGJEGYZÉS: Ez az információ talán nem számodra készült kivéve, ha teljes felelősséget 
vállalsz az életedért és a teremtéseidért. 
 
 

* * * 
 
 

MEGJEGYZÉS: Ezek a csatornázások eredetileg a Santa Fe-ben 2019. június 15-16-án megtartott 
„10 év Adamusszal” összejövetelen hangzottak el. 
 

 
Vagyok, Aki Vagyok, A 
Szuverén Birodalom 
Adamusa. (a közönség tapsol) 
Köszönöm. Köszönöm. 
 
Nagyon örülök, hogy itt 
vagytok ezen az 
összejövetelen! Ez nem 
annyira rólam szól. Vagyis, 
nos, hát… (még több 
nevetés)…talán nagyon is 
rólam szól. De igazából ez a 
Shaumbráról, vagyis rólatok 
szól. Az elmúlt 10 évről szól. 
Kicsit körbe sétálgatok itt, 
hogy minél többeteknek a 
szemébe tudjak nézni. 
 
Tíz év! Oly gyorsan elszállt! Mintha csak megittam volna egy csésze kávét a Felemelkedett 
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Mesterek Klubjában, és közben elröppent tíz év! Biztosan ti is ugyanígy vagytok ezzel! 
(nevetések) Egy szempillantás alatt eltelt ez a tíz év, semmihez sem foghatóan. Ezalatt a tíz 
év alatt elképesztő változások zajlottak le bennetek, és tudom, hogy néha azt gondoljátok, 
mintha az égvilágon semmi sem változott volna, máskor pedig azon tűnődtök, hogy egyáltalán 
csináltok-e bármit is. 
 

Ebben a tíz évben eltávolítottuk azokat, akik 
tényleg nem álltak készen a testet öltött 
megvilágosodásukra. Erről szólt a dolog. 
Semmi másról. Valószínűleg arra már 
rájöttetek, hogy ez tényleg nem arról szól, 
hogy jobb emberi életetek legyen. 
(nevetések) Hanem teljes egészében arról 
szól, hogy realizált Mesterek legyetek ezen a 
bolygón. 
 
Ezalatt a tíz év alatt rengeteg elterelés 
történt. Ó, és nekem ezeken az 
eltereléseken tényleg dolgoznom kellett. Ott 
kellett ülnöm a táblám mellett a 
Felemelkedett Mesterek Klubjában, és azon 
dolgoztam, hogy „Ebben a hónapban, ezen a 
Shoud-on, ezen a tanfolyamon hogyan 
tereljem el őket?” – Tehát tíz éven át tartó 
tiszta szórakoztatásban volt részetek a létező 

legnagyobb szórakoztatótól – Kuthumitól. (nevetés és taps) 
 
Tíz év mélyreható információ. Ez nem az én információm. Nem, én csak összegyűjtöm azt. 
Én csak eljövök hozzátok, beleérzek kivétel nélkül mindannyiótok energiájába, abba, hogy hol 
tartotok, és hogy mi az, amire készen álltok. Én ezt csak fogom, összegyűjtöm és tisztára 
desztillálom, mert bizony sok szar is van benne időnként. Tehát ledesztillálom, majd visszaadom 
azt nektek. Visszahozom a számotokra. Visszaokádom rátok mindazt, amit gondoltok, éreztek, 
amin éppen keresztülmentek. 
 

 
Ez nem rólad szól 
 
Tíz éven át összegyűjtöttem ezt a temérdek sok információt, és a bámulatos ebben az – és kérlek, 
ezt soha ne hagyjátok figyelmen kívül, mert gyakran azt hiszitek, hogy ezt magatok miatt 
csináljátok, és hogy ez az egész rólatok szól, hogy ez a magányos utazás teljes egészében rólatok 
szól, és el kell viselnetek, ki kell állnotok mindenféle vad és kegyetlen viharokat, sárkányokat, 
meg sokféle nehézséget az életben – pedig ez valójában tényleg nem igazán rólatok szól. Mindezt 
azokért teszitek, akik majd utánatok jönnek. 
 
Csak érezzetek bele ebbe egy pillanatra! Ezt tényleg nem magadért teszed! Persze olyan érzésed 
van, mintha magadért tennéd, pedig tudjátok, már az elejétől fogva azt mondtam, hogy már 
egy, két  vagy talán három élettel ezelőtt megtörténhetett  volna a Realizációtok, de ti azt 
mondtátok, hogy „Nem, várok még vele!” – Pedig már a határán voltatok, mégis azt mondtátok, 
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hogy „Nem, még várok vele!” Ebben az elképesztő időszakban fogom majd megcsinálni a 
bolygón, a Gépek  Korszakában, mégpedig csoportosan, másokkal együtt. Persze mindannyian 
egyediek vagyunk, de félig-meddig mégis  közösen tesszük ezt meg. Azért fogom ezt 
végigcsinálni, hogy legyen erről egy feljegyzett történet vagy krónika, hogy mit is jelent eljutni 
a Realizációba – és pontosan ezt is teszitek. 
 
Tudom, hogy úgy érzitek, mintha ez rólatok szólna, és vannak olyan napok amikor rengeteg 
kétség gyötör titeket és azon tűnődtök, hogy vajon jól csináljátok-e. Ha megkérhetlek, akkor ezt 
most tegyétek félre, legalább a következő pár napban, és ismerjétek fel, hogy mit is tesztek 
valójában. 
 
Tudjátok ezen a temérdek sok kétségen, nehézségen és minden máson már keresztülmentetek 
az elmúlt életekben. Nem kellett volna ezeken újra átmennetek, egyiken sem. A bőséggel vagy 
az egészséggel kapcsolatos gondokon, problémákon már nem kellett volna újra átmennetek. 
És nem arról van  szó, hogy hibát  követtetek volna el, és ismét ezeknek a közepén találtátok 
magatokat, hanem az a helyzet, hogy azért teszitek meg mindezt, hogy segítsetek létrehozni ezt 
az írásos, dokumentált feljegyzést arról, hogy milyen eljutni a Realizációba ezen a bolygón. 
 
Érezzetek ebbe bele egy pillanatra! Ez tényleg nem rólad szól. Nem rólad szól. 
 
(szünet) 
 
Tudom, hogy vannak olyan 
időszakaitok, amikor megélitek a 
lélek sötét éjszakáját. Megélitek 
a létező legrosszabb dolgokat – 
egészségügyi és mentális 
gondokat – de ez az a pont, ahol 
állj meg egy pillanatra és mondd 
azt, hogy „Mindezt azért 
csinálom, mert be tudom hozni 
ezeket a régi emberi 
programokat és problémákat, és 
most már a bölcsességgel át 
tudom ezeket alakítani és ezt 
hagyom itt magam után 
mindazok számára, aki szintén 
ezt az utat fogják bejárni. Ezt 
hagyom magam után” – és 
pontosan ezt is teszitek. 
 
 
Tíz év 
 
Ebben a tíz évben, amit együtt töltöttünk felépítettetek egy információs könyvtárat mások 
számára – a történeteiteket, a mélységeteket, az aggodalmaitokat és a szorongásaitokat. De 
itt most érezzetek bele a Mesterbe, mert az a Mester, aki Vagy, pontosan érti, hogy miről is 
beszélek. Visszatértetek, hogy ismételten keresztülmenjetek bizonyos tapasztalásokon annak 
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érdekében, hogy bölcsességé alakítsátok azokat, és hogy ajándékként magatok mögött 
hagyjátok mindezt a bolygó és mindazon emberek számára, akik majd utánatok fogják ezt 
végigcsinálni. Nem mindenki fogja ezt az utat bejárni, de mégis elegen megteszik majd, és bele 
tudnak majd érezni mind abba, amit ebben az életetekben végig csináltatok. 
 
Most érezzetek ebbe bele! 
 
Tudom, hogy néha azt mondjátok, hogy „ Nem, nem! Ez rólam szól Adamus! Biztos valaki 
máshoz beszélsz, mert én tényleg keresztülmegyek ezeken a dolgokon, és ez nagyon is 
valóságos.” – Igen, az, de nézd csak meg, hogy miért is teszed ezt! 
 
Tíz év! Tíz év! Nézd csak meg mennyi változáson mentél keresztül! És ismételten szólva, tudom, 
néha azt érzitek, mintha ez az egész nagyon lassan haladna. Pedig igazából ez nem így van! Nézd 
csak meg micsoda bölcsességet hoztál be a saját életedbe! Még mindig azt tanuljátok, hogyan 
is használjátok ezt a bölcsességet, még mindig azt tanuljátok, hogy valójában mi is a 
bölcsesség, de lássátok meg, hogy ebben az elmúlt tíz évben mennyi bölcsesség jött be az 
életetekbe! 
 
Nézzétek meg mennyi mindent 
elengedtetek. Elengedtétek az ősi 
vérvonal karmát, az őseiteket, és 
vannak, akik ezt tényleg félreértik. 
Azt hiszik, hogy ez azt jelenti, hogy 
meg kell tagadni az ősöket, és azt 
kell mondanod a családodnak, hogy 
menjenek el a francba! Nem, 
valójában ez azt jelenti, hogy 
„Vagyok, Aki Vagyok. A saját testem, 
elmém és szellemem vagyok. Igen, 
létezik ez a családi kötelék, mert ezen 
a bolygón az emberek még mindig 
biológiába születnek bele, de még ez 
is meg fog változni.” Azzal, hogy 
elengeded a családot, saját magadat és őket is felszabadítod. 
 
Tudjátok a bolygón a legtöbb gond és probléma a családi vérvonalon keresztül kerül átadásra, 
ez öröklődik generációról generációra. Az egészségügyi problémák, a mentális problémák, a 
függőségek- pedig a test és az elme összetételében nincs semmi, ami ezt indokolná, hogy ennek 
így kellene lennie. De ez egy energia, ami átadásra kerül az egyik családi vérvonalból, az egyik 
létidőből a másik létidőbe, és ti megtanultátok ezt elengedni. És ez egy óriási, hatalmas lépés. Ó, 
és tudom, hogy még mindig van egy kis családi gondotok, de elengeditek azt a családot. 
 
Tíz év alatt az egyik legfontosabb dolog, amit  közösen tettünk az az ÉS, aminek segítségével 
megtanultátok, hogy multi-dimenzionálisak vagytok, és azt is, hogy nem pusztán ez a fizikai 
személy vagytok ezzel az elmével ebben a meghatározott időben egy meghatározott korral. 
Hanem multidimenzionális vagy, és az előttünk  álló munkában ebben  tényleg ki fogunk terjedni. 
 
Aztán ott van a Megengedés. A Megengedés. Nagyon szeretem a Megengedést, mert az olyan 
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nagyon egyszerű. Ez a Mester esszenciája – a Megengedés. És ez nem azt jelenti, hogy 
megengeded, hogy a külvilág eltaposson téged, átgázoljon rajtad. Ez egyáltalán nem erről szól. 
Hanem azt jelenti, hogy Megengeded azt, Aki Vagy. Azt jelenti, hogy beengeded a Mestert az 
ember házába. Megengeded mindazt, Aki Vagy, aminek az ember talán jelenleg nincs is 
tudatában. De a Megengedéssel, a megnyílással azt mondod, hogy „ Megengedem!” – akkor az 
bejön és akkor felismered, hogy mi is az. Akkor megtestesíted azt. Megengeded, hogy a 
legnagyszerűbb részeid csatlakozzanak az emberhez itt, ezen a bolygón. 
 
Tíz lenyűgöző évet töltöttünk együtt. 
 
Amikor Tóbiás eljött hozzám és azt kérdezte tőlem, hogy „Megtennéd, hogy átveszed tőlem a 
Bíbor Kört?” – meséltem már nektek, hogy volt egy kis ellenállásom ezzel, részben azért, mert  
ismertem azt  a csoportot, amelyikkel együtt dolgozott. Ismertem a ti kalóz, lázadó 
természeteteket. Tudtam, hogy nem csináljátok meg a házi feladatot. Tudtam, hogy nem igazán 
a fületekkel hallgatjátok az anyagokat, hanem sokkal inkább a szívetekkel. És azt is tudtam, hogy 
akkoriban még elég sok volt a makyó bennetek. És még nagyon sok olyan ember volt itt, akik 
igazából csak az energiából táplálkoztak. De most már van erre egy új szó – csak játszmázók 
voltak. Mindössze energia játszmákat játszottak. Igazából nem érdekelte őket ebben az életben 
a Realizáció. 
 
És mondhatni megritkítottuk őket. Én azzal, hogy ellenszenves voltam, szinte már a spiritualitás 
teljes ellentéte voltam, de, ahogy már említettem, én csak titeket tükröztelek. Ez a ti 
tiszteletlenségetek volt, és nem annyira az enyém. (nevetések) 
 
Amikor bejöttem és átvettem Tóbiás helyét, rájöttem, hogy nem jöhetek be hozzátok pusztán 
csak Saint-Germainként. Másmilyennek kellett lennem. Igazodnom kellett hozzátok. Ó, hát 
Saint-Germain, az esszenciám egy csodálatos, bámulatos létező, de nagyon sokat kellett 
igazodnom hozzátok, ezért aztán magamra öltöttem ezt az Adamus személyiséget. Mert titeket 
kellett tükrözzelek. 
 
És ez belekerült némi munkámba. Kellett hozzá egy kis gyakorlás a Felemelkedett Mesterek 
Klubjában. Sokat kellett próbálnom, mire jól tudtam hozni ezt az Adamus karaktert. Mert 
valójában csak egy megszemélyesítő vagyok. Titeket alakítalak vagy személyesítelek meg itt 
fent a színpadon, és meg kellett lennie a színpadiasság és a viccek, a nagyon jó viccek 

egyensúlyának (nevetés). Ezek a ti vicceitek. Úgy értem, ha nem nevettek rajta, az azért van, 
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mert nincs humorérzéketek. Tehát meg kellett lennie a humor és a mélyenszántó üzenetek, a 
nagyon mélyenszántó üzenetek egyensúlyának. És ezeket nem én mondom, hanem ti. Nincs 
ehhez fogható az egész bolygón. 
 
Tanulmányozhatjátok az ősi szentírásokat, nincs párja annak, amit tesztek. 
Tanulmányozhatjátok a mai, modern spirituális munkákat, üzeneteket, könyveket és 
tanfolyamokat, de sehol sem találtok ehhez hasonlót, az égvilágon sehol – aminek az az oka, 
hogy hajlandóak vagytok a következő lépés megtételére. Hajlandóak vagytok az élvonalban 
lenni. Hajlandóak vagytok ezt valóban megtenni – nem csak beszélni róla, hanem ténylegesen 
meg is tenni – ebben az életben. Erről szólt ez az elmúlt tíz év. 
 
Úgy tűnik, hogy tíz éves periódusokban dolgozunk. Ott volt az első tíz év Tóbiással. Mennyien 
voltatok itt Tóbiás idejében? Óh! És hányan nem voltatok akkor jelen? Hányan vagytok, akik 
miattam… (nevetés) jöttetek a Bíbor Körbe? (Adamus nevet) Tehát tíz éves periódusokban 
dolgozunk, és alig egy pár hónap múlva belekezdünk a következő tíz éves periódusunkba. És 
sok szakasz lesz ezen a perióduson belül. Elkezdjük a következő tíz éves periódusunkat egy-
két hónap múlva, amikor belekezdünk az új sorozatunkba. Addig pedig elrendezitek… 
 
LINDA: Velünk maradsz? 
 
ADAMUS: Nem kötelezem el magam ezen a ponton. (nevetés) Ez attól függ, hogyan viselkedtek 
ezen a hétévégén. (még több nevetés) 
 
A következő pár hónapban el fogjuk varrni az elvarratlan szálakat. Emlékeztek, hogy a májusi 
Shoud-ban azt mondtam, hogy keresztül fogtok menni egy 45-60 napig tartó tapasztaláson? 
Biztos vagyok benne, hogy ez még egyikőtökkel sem következett be. (nevetés) Ezeket el 
fogjuk rendezni. Most úgy a 45. napnál járunk, vagy egy kicsit kevesebbnél. Maradt még egy 
kis idő arra, hogy tényleg megoldjuk, sínre tegyük azokat az energiákat, és hogy azok 
leülepedjenek mielőtt még elkezdenénk a következő sorozatunkat, ami hamarosan indul, pont 
a születésnapomon, augusztus 3-án. Ezt csak azért mondom, ha esetleg szeretnétek nekem 
ajándékot adni. Augusztus 3! Augusztus harmadika! 
 
LINDA: Egy újabb ünneplés?! 
 
ADAMUS: Igen, egy újabb ünneplés! 
 
Tehát amit most itt, ezen az összejövetelen  teszünk, az az, hogy  elrendezzük, befejezzük ezt az 
elmúlt tíz évet azok számára, akik most itt vagytok, és mindannyiótok számára, akik ezt 
majd később fogjátok megnézni – ami alatt általánosságban a Shaumbrát értem. 
 
És közben pedig azt is megnézzük, hogy mi vár ránk, mi áll előttünk. És akkor most minden 
további késlekedés nélkül behívom a legelső vendégünket a most következő csatornázásra. 
Kérnék egy kis zenét, ami segít Cauldre-nek az átváltásra, és arra kérném drága Lindát, hogy 
lélegeztessen benneteket. Aztán pedig meglátjuk, mi következik ezután. 
 
LINDA: Akkor mindenkit arra kérek, hogy vegyen egy jó mély lélegzetet! Vegyél egy jó mély 
lélegzetet, (megszólal a zene), amíg Geoff átvált a következő csatornázásra. 
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Vegyél egy jó mély lélegzetet és érezz ebbe bele! Érezd, ahogy az összes energia megmozdul 
és megváltozik. 
 
Lélegezz magadért! 
 
Ahogy már mondtam, lélegezz Megengedéssel! Lélegezz emberként és Mesterként, lélegezd 
magadba azt, hogy Vagyok, Aki Vagyok. 
 
Lélegezz jelenléttel! Lélegezz bele a szívedbe! 
 
Vegyél egy jó mély lélegzetet! 
 
Lélegezz… lélegezz és hagyd, hogy az energiák 
áramoljanak! 
 
Lélegezd magadba az élet leheletét, ami azt mondja 
a testednek, hogy az életet választod. 
 
Érezz bele az ünneplés energiájába! 
 
Lélegezz… 
 
(szünet) 
 
 
MERLIN: Üdvözöllek innen és az innen túlról. Merlin Vagyok. 

 
Kicsit másmilyen Merlin Vagyok, mint amit 
korábban megtapasztaltatok. Mert most, ezen 
a Shaumbra összejövetelen a Merlin 
kollektívaként jövök el hozzátok. A Merlin 
kollektíva alatt azt értem, hogy az összes 
Merlinként jövök el hozzátok, akik valaha 
Merlinek voltak. Együttesen jövünk el 
hozzátok, bár kivétel nélkül mindannyian 
egyediek és szuverének vagyunk, most a 
Merlinek csoportjaként jöttünk el hozzátok. 
 
Akkor beszéljünk egy kicsit Merlinről, arról, 
hogy mit is jelent Merlinnek lenni. Ez egy 
titulus. 
 

Merlin egy titulus, amit bizonyos egyéneknek adományoznak a történelem folyamán, akik 
képesek nagyon messzire visszamenni a múltba, és ugyanúgy képesek a jövőbe is elmenni. 
 
Merlin az időutazó és az alakváltó. 
 
Merlin a mágus, a varázsló, és Merlin egy energia. 
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És most a Merlin kollektívaként vagy csoportként vagyunk itt, mert ahogy ezt a drága Saint-
Germain megemlítette, a Shaumbra számára elérkezett egy új korszak, ami egyben a Merlin 
korszak, ahol ti is mindannyian Merlinné váltok. Csatlakoztok hozzánk, a Merlinek 
csoportjához, hiszen mi mindannyian a korábbi Merlinek vagyunk, miközben egyediek és 
szuverének vagytok. 
 
Akkor beszéljünk egy kicsit a Merlinek történetéről! Biztos vagyok benne, hogy sokan Artúr 
Király és Camelot idejéből ismeritek a Merlin történeteket. Ezeket a történeteket Geoffrey 
Monmouth írta a tizenkettedik században. Ezek részben igazak, részben legendák, egy részük 
pedig megváltozott az idők során, de a legtöbb embernek mégis ez jut eszébe Merlinről. 
 
 

Akkor most nézzük meg, érezzünk bele abba, hogyan is keletkezett a legelső Merlin. És ne 
feledjétek, hogy bár az időpontok és az időszakok kicsit zavarosak lehetnek, ennek az az oka, 
hogy Merlin az időutazó, vagyis ami a múltban történt, az egyben a jövő is. A Merlin tényleg 
időtlen. 
 

 
Jeshua és Merlin születése 
 
Nagyon sokan itt voltatok a bolygón Jeshua idejében. Néhányan együtt sétáltatok Jeshuával. 
Páran pedig római katonákként szó szerint kövekkel  dobáltátok  Jeshuát. Néhányan nem 
palesztin földön életetek akkoriban, amit ma Izraelnek hívnak. Hanem más helyeken éltetek – 
Afrikában, Európában és Indiában – mégis sokan a modernebb, jelenkoribb származásotokat 
Jeshua idejéhez tudjátok kötni. 

 
Ez volt annak az ideje, hogy a Krisztus Tudat 
magvai elültetésre kerültek a Föld bolygón. 
Pontosan ez volt az oka annak, hogy 
megszülettél abban az életedben, hogy elvesd a 
Krisztus Tudat magvait – hogy elhozzátok azt a 
Földre, hogy integrálódni tudjon Gaia-val, és 
minden mással is a Földön. Hogy a magok 
elültetésre kerüljenek, és egészen addig ott 
legyenek, amíg a megfelelő idő el nem érkezik. 
 
Jeshua, akit Jeshua Ben Joseph-ként vagy 
egyesek Jézusként ismertek – tehát Jeshua a 
Shaumbra kollektívája, kollektív entitása volt. 
Ez egy csoport energia volt, ahol kivétel nélkül 
mindannyian a kristályos energiátok egy részét 
belehelyeztétek ebbe a Jeshua nevű létezőbe. 
És Jeshua az emberi állapot legbámulatosabb, 
valamint a legnehezebb, leginkább kihívásokkal 

teli dolgait fejezte ki, jelenítette meg. 
 
Jeshua, mondhatni a ti emberi alakot öltött isteniségetek volt. És ahogy ezt ti is tudjátok, 
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rengeteget szenvedett. Nagyon fiatalon – egyébként rengeteg sok történet, mítosz kering 
Jeshuáról, és ha ez a történet rezonál veled, akkor engedd meg, ha nem, akkor pedig engedd 
el. 
 
Jeshua nem egy szegény családba született, és a születése egyáltalán nem egy jászolban 
történt. Jeshua egy elég gazdag család gyermeként látta meg a napvilágot, ahol jó nevelést 
kapott, jó oktatásban részesült. Soha nem volt ács, soha nem  dolgozott  fával, semmi ilyesmivel 
nem foglalkozott. Az nem lett volna méltó a szerepéhez. 
 
Jeshua nagyon fiatalon megházasodott, és bár a házasság elrendezett volt, mégis igazán nagyon 
szerelmes volt abba a lányba, akit a feleségéül szántak. Egy gyönyörű nőt vett feleségül, és 
boldogan, bőségben kezdték a közös életüket, hiszen mind a ketten jó családból származtak és 
jó neveltetésben, oktatásban volt részük. De még két év sem telt a közös életükből, amikor 
a felesége megbetegedett és meghalt. Ez teljesen összezúzta, összetörte Jeshuát. Hogyan 
történhetett ilyesmi? Hogyan lehetséges az, hogy valaki, akit teljes szívedből szeretsz és igazán 
fontos neked, egyszerűen meghal a saját szemed láttára? Hiába imádkozott éjt nappallá téve, 
hiába hívta a rabbikat és a gyógyítókat, semmi sem segített a felesége állapotán, aki Jeshua 
szeme előtt halt meg. 
 
Ez volt az, ami elindította őt a spirituális útján, és ez a történet nagyon hasonlít a tiétekre – 
hiszen ez a ti történetetek. A felesége halálát megelőzően nem sok érdeklődést mutatott a 
spiritualitás iránt, de akkor, abban a nagy sötétségben, abban a rettenetes elhagyatottság 
érzésében és kétségbeesésében elindult, hogy megkeresse a válaszokat. Azt nem tudta, hogy 
merre fog menni, vagy, hogy hol fog kikötni, de útnak indult, hogy megtalálja a válaszokat.  

 
Beutazta egész Európát – Angliát, 
Franciaországot, Spanyolországot, 
Portugáliát, Németországot – a 
válaszok után, de mivel nem találta 
meg azt, amit keresett, elment 
Egyiptomba. Ott üldögélt a Nagy 
Piramis Király Kamrájában, ahova egy 
páran szintén eljutottatok. Majd 
továbbment Indiába. Keresztül utazta 
az egész Keletet a válasz után, majd 
végül rábukkant arra a válaszra, ami 
teljesen ugyanaz a bölcsesség, amit ti 
is éppen most hoztok be az 
életetekbe. Ami egyszerű. Könnyű. A 
válasz az, hogy „ Vagyok, Aki Vagyok. 
Megengedem azt, Aki Vagyok.” 
 
És miután meglelte a választ, és 

tényleg kommunikált az elhunyt feleségével – aki a más birodalmakban tartózkodott, miközben 
Jeshua fizikai testben élt – visszatért Jeruzsálembe, és a következő három évet ott töltötte 
tanítással és a szeretete megosztásával. És a szenvedéssel. Azért szenvedett, mert az emberi 
utazás nagy része akkor is, és még most is a szenvedésről szól. Majd ezt követően az összes 
szenvedése betetőzéseként megtörtént a kivégzése, a keresztre feszítése. És ez mintha az 
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emberi szenvedés feliáltójele lett volna! 
 
Halálakor, amikor átkelt a túloldalra, ő, és ti is kivétel nélkül mindannyian, megszültétek 
Merlint. 
 
Ez nem az élete során történt meg, hanem a halála időpontjában. Megszülte Merlint. És így azt 
is lehet mondani, hogy kivétel nélkül mindannyian a részesei voltatok ennek. 
 
Megszülte Merlint, és azt mondta, hogy „ Életben kell tartanunk a varázslatot ezen a bolygón!” 
– Mert előre látta, ahogy ti is előre láttátok, hogy el fog jönni az az idő, amikor a varázslatot 
az egyház, a szónokolás, és a mentális állapotban történő létezés száműzi a bolygóról. Tehát 
Merlin azért került megteremtésre, hogy a varázslatot itt tartsa a levegőben. Merlin azért 
került megteremtésre, hogy a fantáziát és a képzeletet életben tartsa a levegőben, mert ez 
az, amit a Merlin tesz. 
 
Jeshua megjelent a tanítványai előtt, néha többek előtt, máskor pedig egyénileg látogatta meg 
őket, és azt mondta, hogy „Létezem. Még mindig itt vagyok.” – Ó, és persze ezt a tanítványok 
kétségbe vonták még akkor is, amikor a saját szemükkel látták Jeshuát és ezt a Merlin energiát. 
Kétségbe vonták ezt, és azon elmélkedtek, egyáltalán hogyan lehetséges ez. Jeshua pedig ott 
állt előttük és azt mondta, hogy „ A Merlin Vagyok. Még most is ugyanúgy itt vagyok. A halál 
nem létezik!” 
 
Ott állt a csoportok előtt, előfordult, hogy 500 ember előtt Merlinként és Jeshuaként, és azt 
mondta, hogy „ Tartsátok életben a varázslatot ezen a bolygón!” – És azóta sokan mások is 
voltak, akik magukra vették a Merlin titulust. Egyszerre mindig csak egy Merlin volt jelen a 
bolygón, beleértve ebbe Saint-Germaint is, aki szintén volt Merlin egy időben. 

 
És mivel Merlin egy időutazó, 
visszautazott a Jeshua előtti időkbe, 
Egyiptom idejében, és abba az időszakba 
is, amikor Atlantisz bukását követően a 
Föld mélyében lévő barlang okban 
életetek, mert a Merlinek képesek 
visszautazni az időben. Minden egyes 
Merlin felelőssége a saját történet 
mesélő képessége. Ez nagy részét képezi 
annak, ha valaki Merlin – hogy 
történeteket mesél, oszt meg – akár 
szájon át, akár írásban, vagy, ahogy most 
teszitek ezt a médián keresztül – tehát a 
Merlin nagyon fontos dolga és felelőssége 
a történetek mesélése. 
 
Merlin az időutazó, akit nem korlátoz 
sem a tér, sem az idő. A Merlin 
alakváltó. Emlékeztek a Pakuátokra? Ez 
volt a legelső dolog, amiről Adamus 

beszélt nektek, amikor elkezdett veletek dolgozni. És ez nem csak egy játék volt. Nem csupán 
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csak egy elterelés volt. Hanem ezzel azt mondta, hogy „Most már rendelkezel azzal a 
képességgel, hogy alakváltó legyél, hogy átváltozz a saját Pakuáddá.” 
 
És ez egy érdekes dolog. Annak ellenére, hogy a biológiád nem változik át – hanem ugyanúgy ott 
van – az a személy, vagy azok a személyek, akik előtt ott vagy, másképpen fognak téged 
érzékelni. Miközben talán azt mondod, hogy „De nem, én még mindig a testemben vagyok.” –  
Hirtelen egy leopárd, egy sas vagy egy bagoly vagy. Ezt teszi a Merlin, mivel alakváltó. Nem 
kell ehhez átalakítania a biológiáját azzá, akivé át akar változni. Egy fává, egy állattá, vagy 
semmivé, csak a tiszta levegővé. Erre képes egy Merlin. 
 
A Merlin azért van itt, hogy biztosítsa azt, hogy a varázslat itt legyen a bolygón, kifejezetten 
azokban az időkben, amikor a varázslat száműzve lett az összes mentális aktivitás 
következtében, a bolygó intelligenciája és az elme logikája eredményeképpen. Merlin azért van 
itt, hogy biztosítsa, hogy a fantázia, a képzelet és a varázslat továbbra is létezzen a bolygón. 
 
És ami még ennél is fontosabb, Merlin az energia varázslója. A varázslat energiája. 
 
A Merlin energia, a varázslatos energia. 
 
Már úgy 300 éve nem élt Merlin ezen a bolygón. Miután a Misztérium Iskolák bezárták a 
kapuikat, azzal együtt Merlin is be lett zárva, aki azóta egyre csak várt és várt – nem egy 
egyénre, hanem egy csoportra – és ezért gyűltünk ma itt össze. 
 
Drága barátaim, ti vagytok az új Merlinek, a varázslók. Ti vagytok a varázslat. Ti vagytok az 
alakváltók, az időutazók. Ti vagytok azok, akik varázslatot adtok az energiához. 
 
A Merlin a Shaumbra következő korszaka az elkövetkezendő tíz évben, ami azt jelenti, hogy 
energia varázslók vagytok. 
 
Akkor ezt az egészet hozzuk egybe egy kis varázslatos zenével Yohamtól. 
 
És most vegyünk egy mély lélegzetet Merlin varázslatos energiáira egy merabh-bal! 
 
 
Merlin merabh 
 
Néhányan talán most azon tűnődtök, hogy „ Tényleg készen állunk?” – Ó, hát igen, és ahogy 
megtörténik a testet öltött Realizációtok, elkezditek ezt igazán megérteni. 
 
(megszólal a zene) 
 
Elkezditek igazán megérteni az elmúlt tíz éveteket, azt, hogy miért mentetek keresztül azokon 
a lépéseken, amiken keresztülmentetek, és miért van az, hogy most már készen álltok arra, 
hogy az Új Merlinek legyetek ezen a bolygón. 
 
Többé egyszerre már nem csak egy Merlin lesz itt, aki hordozza ezt a titulust és ezt az energiát. 
Most már több ezer és ezer Merlin lesz itt. 
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Úgy is mondhatjuk, hogy az új Merlin talán egy fazettád, csiszolatod. Vagy, hogy az új Merlin az 
egybeintegrálódott, egymással összeolvadt ember és Mester. 
 
A varázslat egyszerűen azt jelenti, hogy túl 
van azon a korlátozott spektrumon, amiben 
a legtöbb ember él. Ennyi. A varázslat 
pusztán azt jelenti, hogy sokkal több minden 
létezik, mint aminek a legtöbben egyáltalán 
a tudatában vannak, és ez mind pontosan 
itt van. 
 
És nem kell semmilyen erőfeszítés vagy 
munka, hogy az a Merlin legyél. És pontosan 
ezt fogjuk tenni, mert drága barátaim, fel 
fogjátok ismerni, hogy igazából mindössze 
energiák vagytok – varázslatos energiák 
vagytok. Varázslatos energiák. 
 
Vegyetek egy mély lélegzetet, és ebben a 
pillanatban a múlt Merlinjeinek 
csoportjaként most csatlakozunk kivétel nélkül mindannyiótokhoz, és engedd meg, hogy a 
részévé válj ennek a csoportnak! 
 
Engedd meg magadnak, hogy Merlinné, varázslóvá, időutazóvá és alakváltóvá válj! 
 
Azt választottátok, hogy emberi alakban itt maradtok ezen a bolygón, és az egészen biztos, 
hogy nem akarjátok ezt ugyanazon a módon megtapasztalni, ahogy ezt a múltban tettétek. 
 
A szabadságot akarjátok. Meg akarjátok érteni az energiát, és egy olyan módon akarjátok azt 
használni, ahogy korábban még soha nem tettétek. 
 
Ki akartok szabadulni a régi korlátok börtönéből, és pontosan ezt fogjuk tenni innentől 
kezdve. 
 
Vegyetek egy mély lélegzetet és érezzetek bele magatokba!  – „Merlin Vagyok.” 
 
„Merlin Vagyok. Ember vagyok, Mester Vagyok, Isteniség Vagyok és Merlin is Vagyok.” 
 
Merlin az energia Mestere. 
 
Merlin az, aki megérti, hogy minden energia, és minden energia, amit észlel, érzékel, az a sajátja. 
 
Merlin megérti, hogy ő az energia tánca ezen a bolygón, és nem tartozik senkinek semmivel. 
 
Vegyél egy mély lélegzetet – „ Merlin Vagyok” – és engedd meg magadnak, hogy csatlakozz 
ezekhez a nagyrabecsült egyéneknek a csoportjához, akiknek a nevét soha nem fogod 
megtudni, de ők voltak a múlt Merlinjei. És most arra kérnek, hogy csatlakozz hozzájuk. 
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„Merlin Vagyok, az energia mágusa.” 
 
Most oda tartunk, hogy az energia varázslójává akarsz válni, ahol is kifejleszted ezt a teljesen új 
kapcsolatot az energiával. 
 

„Merlin Vagyok.” 
 
Igen, a legelső Merlin Jeshua halálakor 
született meg, hogy biztosítsa azt, hogy a 
történetek el legyenek mesélve, hogy a 
fantázia világa ugyanúgy itt legyen, és hogy 
a képzelet ugyanúgy nyitott maradjon. 
 
A legelső Merlin azért született meg, hogy 
biztosítsa azt, hogy bármi is érje ezt a 
bolygót, mindig itt legyen a varázslat – ami 
túl van a szokásos, átlagos emberi életen, 
ami meghaladja, túlszárnyalja azt. 
 
Merlin a bolygón lévő óriási szenvedés 
következtében született meg – Jeshua 
szenvedése folytán – hiszen az egész 

emberi utazást nagyon megterheli a szenvedés, a mélységesen mély szenvedés. 
 
És most mi, a múlt Merlinjei eljövünk hozzátok az új Merlinekhez, akik most csatlakoztok hozzánk 
és azt mondjátok, hogy „Akkor most már mindannyian lépjünk túl a szenvedésen, engedjük azt 
el! Lépjünk túl a szenvedésen ezen a bolygón, ami veled, a te életben veszi kezdetét! Lépjünk 
túl a fizikai szenvedésen, az elme és a lélek szenvedésén itt, ezen a bolygón!” 
 
Ezért is vártunk ezzel egészen mostanáig, ezért vártuk meg az elmúlt tíz év korszakának a 
leteltét, végét a bejövetelünkkel. Azért vártunk ezzel, mert fontos volt, hogy megértsétek az 
energiát. Fontos volt, hogy ne csak egy, de legalább három elkötelezettséget is magadra vállalj 
azzal, hogy itt maradsz ezen a bolygón testet öltött létezőként, és most még egy 
kötelezettséget hozzáadunk ehhez. 
 
Az új Merlin túllép a szenvedésen. 
 
Igen, attól még mások továbbra is ugyanúgy szenvedhetnek, és a szíveddel ugyanúgy érezheted 
a fájdalmukat, de most már azok a Szabványok lesztek, akik megmutatjátok nekik, hogy nem kell 
szenvedniük. Az emberi állapotnak nem a szenvedésről kellene szólnia. 
 
Ami megszületett Jeshua halálakor, a keresztre feszítésekor, az összes ezzel járó szenvedésből 
– most ezt itt újra megszüljük azzal, hogy túllépünk az emberi állapot szenvedésén. És ez az új 
Merlin. Ez az energia Mestere. 
 
Vegyél egy mély lélegzetet és engedd meg, hogy ez a Merlin, aki Vagy, túllépjen az emberi állapot 
szenvedésén! Elég volt belőle! 
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Ez nagyon mélyen beleivódott az emberi elmébe és testbe, rendkívül mélyen beleágyazódott, 
hogy egy emberi élet általában rengeteg sok szenvedéssel jár. De mi most fogjuk a 
varázslatunkat, és túllépünk rajta! 
 
Néhányan továbbra is ragaszkodni fogtok a szenvedéshez, ahogy az őseitekhez is, és az anyagi 
problémáitokhoz, valamint az értéktelenségetekhez is ragaszkodtatok, de ez fel fogja ezt oldani. 
 
Akkor most csak engedd meg, hogy te, mint Merlin elengedd az emberi állapot szenvedését! 
 
Érezd azt magadban, hogy „Merlin Vagyok. Az energia varázslója vagyok. A szenvedés többé 
nem része a tapasztalásomnak, az életemnek, az életben betöltött szerepemnek!” 
 
(szünet) 
 
Az összes Merlin összegyűlt ma itt, mindannyian, akik valaha is jogot formáltunk erre a titulusra 
a múltban most mind összegyűltünk itt veletek, az új Merlinekkel. És ahogy Adamus, mi is ott 
leszünk veletek az út minden egyes lépésénél. 
 
(szünet) 
 
Továbbra is hallani fogjátok Adamus szavait és üzeneteit, de most már hozzá is csatlakozunk 
minden egyes Shoud-kor, minden egyes összejöveteletek alkalmával, és hozzátok, mint az új 
Merlinekhez is csatlakozunk. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet, egy jó mély lélegzetet! 
 
Merlin megérkezett. 
 
Üdvözöllek benneteket innen és az innen túlról. Merlin Vagyunk. 
 

 
GEOFF: Ez volt a konferencia első része. 
 
LINDA: Képes vagy ezt egyszerűen csak belélegezni magadba, és elfogadni ezt a hatalmas 
felkérést, amit kaptunk, Merlin és az energia óriási kinyilatkoztatását? 
 
GEOFF: Ez rendkívül erős volt. Emlékszem, hogy az első ülés végén egy nagyon másmilyen 
jelenlétet éreztem a teremben, valami tényleg átváltott, megváltozott. Érdekes volt ezt most 
újra megnéznem, és csak érezni ezt. Nahát! 
 
Most akkor megnézzük a második részt is. A Kiemelkedés Sorozat 11-ik Shoud- jának a 
második része a konferencia legvégén hangzott el. Ez volt a legutolsó dolog, ami történt, és 
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akkor most nézzük is meg! 
 
Lélegeztetnél minket? 
 
LINDA: Éppen most kérem meg mindannyiunkat arra, hogy engedjük meg a folytatást! 
 
Lélegezz jó mélyen! Már ott vagy, meg tudod ezt tenni. Csak lélegezd magadba, és engedd, hogy 
az energiák mozogjanak! 
 
Lélegezz és érezd ezt a rendkívüli Merlint! 
 
Vegyél egy jó mély lélegzetet, ahogy elkezdjük a következő csatornázást, ami még több 
befogadni valót kínál számunkra, amennyiben ezt választod. Lélegezz jó mélyen! 
 

 
ADAMUS: Vagyok, Aki Vagyok, a Szuverén Birodalom Adamusa. 
 
Belelélegzem ebbe a terembe, az összejövetelünkbe, és mind azokba, akik majd később 
csatlakoznak ehhez, hiszen ez egy újabb fordulópontot jelent számunkra, amit Tóbiás Szeparációs 
Pontnak nevezett. Ma, és a következő napokban sok mindent fogsz ebből érezni, de igazából 
majd a következő években fogod tényleg megérteni, hogy mi is történt ma itt. 
 

 
Adamus kiparodizálása, kifigurázása 
 
És egyébként, még mielőtt tovább mennénk, 
szeretnék beszélni azokról a hozzászólásokról, amik 
a kifigurázásom  alatt történtek. (nevetés) Cauldre 
múlt éjjel megkérdezte tőlem, hogy mi a 
véleményem erről? Mit éreztem közben? Egyáltalán 
itt voltam? Vagy a kristályomban voltam? Soha 
többé nem megyek vissza abba a kristályba! 
(nevetések) De itt voltam. Jelen voltam minden 
egyes paródia előadójával, aki a színpadon volt. Jelen 
voltam az egész színpadon. És imádtam! Nagyon 
imádtam! (a közönség tapsol) 
 
Tudjátok, egy Felemelkedett Mesternek mindene 
meg van, amire csak szüksége van, vagy amit csak 
akar. Egy Felemelkedett Mesternek éppen ezért 
nincs szüksége semmi másra. Milyen ajándékot 
adhatnátok egy Felemelkedett Mesternek a nevetéseteken kívül? A nevetéseteket. Ami színültig 
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töltötte a szívemet. Betöltötte a teljes lényemet, mert tudom én, hogy ez mennyire nehéz 
nektek. Hiszen ez talán úgy 5 életbe kellene kerüljön, és ti egyetlen egy élet alatt 
megcsináljátok. Tudom, hogy azt gondoljátok, hogy 20 év az nagyon sok idő – pedig az semmi 
figyelembe véve azt, amin keresztülmentek. Tehát az, hogy képesek vagytok nevetni, a létező 
legnagyobb ajándék, ami nagyon nagy örömmel tölt el. És hogy rajtam nevettek? Hát, az talán 
már nem annyira nagy öröm számomra. (nevetés) De a nevetés az nevetés. Örülök neki, 
bármilyen okból is történik. 
 
Keresztülmenni mindazon, amin keresztülmentek, ott van ez a sok változás a testetekben, és az 
a változás, amin keresztülmentek ezen a hétvégén. És máris beszélni fogunk a változásról. 
Az, ahogy képesek vagytok mindezeken a dolgokon keresztülmenni, majd felállni a padlóról, 
kitörölni a könnyeket a szemetekből 
és lemosni a vért a testetekről, 
majd nevetni az egészen és azt 
mondani, hogy „A francba is! Kérek 
még!” (nevetés) – Még nem volt 
elég! Bírom még! – Ez tényleg a 
létező legnagyobb ajándék. 
 
És ahogy ezt el tudjátok képzelni, 
tegnap éjjel visszamentem a 
Felemelkedett Mesterek Klubjába 
(még nagyobb nevetés), aminek én 
vagyok a vezérigazgatója és az 
elnöke, sőt, lényegében én vagyok 
az alapítója is, valamint a szociális 
rendezője és a fő előadója. És Linda most, ahogy ezt a kezemben tartott vízzel teli poharat 
nézegeti, visszaemlékszik arra az időre, amikor vízzel lespriccelt engem (itt egy korábban 
bemutatott videóra hivatkozik a Felfedezés Sorozat 8-ik Shoud-jából – a közönség erre felkiált, 
majd nagy nevetésben tör ki) Ó, és most olyan erős kisértést érzek. (még több nevetés) 
Hiszen ez itt most a tökéletes alkalom. Itt az összes kamera, ami rámutat, és mindenki ezt várja. 
 
LINDA: Rendben, jöhet. 
 
ADAMUS: De hogyan is tehetném ezt veled? (még több 
nevetés) Mikor még várhatok ezzel, megvárhatom, 
hogy Lindában évről-évre egyre csak halmozódjon az 
ezzel kapcsolatos szorongás! „Szeretlek, ahogy a férjed 
is szeret, de az nem annyira számít. Szeretlek.” 
 
Drága Shaumbra, a nevetésre való képességetek! Múlt 
éjjel visszamentem a Felemelkedett Mesterek 
Klubjába, és mind körém gyűltek. – Na milyen érzés 
volt az, hogy téged kritizáltak, rajtad nevettek, 
kifiguráztak és nevetségessé tettek? Volt, ami 
közönséges, durva, útszéli volt. Aztán volt, ami teljesen 
igaz volt! (nevetés) Mindegyikőjüknek mondtam, hogy üljenek le! Mind a kilencezernek – szinte 
már majdnem tízezren vagyunk manapság! Tehát mondtam, hogy üljenek le, és megosztottam 
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velük a pillanat szépségét, azt a kiparodizálást és karikatúrát, ami történt, és azt, hogy képesek 
voltatok nevetni. Ahelyett, hogy térden csúszva másztatok, hasaltatok volna, és imádkoztatok, 
esdekeltetek volna és tisztelettudók lettetek volna, azok a kalózok voltatok, akik vagytok! És 
azt mondtam kivétel nélkül mindannyiuknak, hogy „ Nincs a bolygón a Shaumbrához fogható 
csoport! Nincs hozzájuk hasonló!” – A ti csoportjaitok még mindig csak meditálnak meg hókusz-
pókuszolnak. Ők pedig parodizálnak, kifiguráznak egy Felemelkedett Mestert! (még több 
nevetés) Na ez haladás! Ez haladás! (a közönség tapsol) 
 
És tényleg az, mert a nevetés energia hegyeket képes megmozgatni. Nagyon sok mindent ki 
tud tisztítani a testetekből, amire most szükségetek van. Szeretném, ha ez egy minden évben 
megrendezett esemény lenne – na nem az én kifigurázásom céljából! (nevetések) Legközelebb 
próbálkozzatok Kuthumival! Ja, egyébként jut eszembe Kuthumi! (nevetés) Szerintetek most 
hol van Kuthumi? (még több nevetés) Egy kristályba ragadva! (nevetés) Éppen onnan próbál 
kiszabadulni, és emlékszik az én 100.000 éves kristály történetemre, és kezdi azt hinni, hogy 
valamit bűbájt vagy boszorkányságot raktam rá, ami így is van, (nevetés), mert szeretném, ha 
kapna ebből egy aprócska kis ízelítőt. 
 
Kuthumi, az én barátom, ellenem fordult! Mi az, hogy „seggfej”-nek nevezett? Hát ez még csak 
nem is vicces. És nem túl okos dolog. (nevetés) És igazából nem is az történt, amit mondott, 
és nem álltam én elő semmiféle őrült névvel, valami Lord… akárkivel. Nem, nem és nem! Nem! 
Az egészet csak ő találta ki. Ez az egész egy vicc volt. Semmi köze sincs az igazsághoz vagy a 
valósághoz. – Kussoljál Kuthumi! (nevetés) 

 
Habár két dolgot el kell, hogy ismerjek. Adott 
számomra pár útmutatót. Adott egy- két 
útmutatót arra vonatkozóan, hogyan 
kapcsolódjak jobban a Shaumbrával, és 
néhány dologra figyelmeztetett is veletek 
kapcsolatban. Nem csak útmutatók voltak 
ezek, hanem egyben figyelmeztetések is 
veletek kapcsolatban, és mondta, hogy 
kemény csoport vagytok. Azt mondta, hogy 
nem csináljátok meg a házi feladatokat, meg 
szerettek köpködni, káromkodni, fingani, meg 
mindenféléket csinálni. És azt is mondta, hogy 
néha nagyon büdösek vagytok, ezért távol kell 
maradni tőletek, de – ez így igaz. Volt ebben 
némi igazság. Adott egy-két útmutatót rátok 
vonatkozóan. Kuthumi azt mondta, hogy 
szívesen lenne a személyi edzőtök, 

oktatótok, és amennyiben ezt megengeditek ezt neki, akkor megteszi. Ez egy nagyon igaz állítás. 
Akartok egy kis változást az energiátokban? És itt most nem csak a fizikai dolgokról van szó. 
Akartok egy kis változást az energiához való nyavalyás hozzáállásotokban? Hívjátok be Kuthumit 
és ő ott lesz. És ezt jobban meg fogjátok érteni a mai ülésünk után. 
 
De Kuthumi, tényleg, igazán mindig ott van körülöttetek. Pontosan ugyanúgy ott van veletek, 
mint én. Mondhatni ő játssza a jó zsarut, én meg a rossz zsarut. Tehát mindig ott van veletek, 
hívjátok nyugodtan. Elérhető. 
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Az, amit tegnap délelőtt csináltunk és amit most ma délután teszünk, ez valójában a Kiemelkedés 
Sorozat 11-ik Shoud-ja. A júliusi összejöveteletek…(Adamus nevet) Mi van, örültök, hogy már 
meg is volt a Shoud? Ez a ti júliusi összejöveteletek. És az már nem számít, hogy akkor majd ezt 
fogjátok levetíteni vagy nem csináltok semmit, nem lesz összejövetel, de amit most itt csinálunk, 
az rendkívüli jelentőséggel bír. Tehát a 11-ik, júliusi Shoud a tegnapi és a mostani ülésünkből áll. 
Ez teszi ki a Kiemelkedés Sorozat 11-ik Shoudját. 
 
LINDA: Hű! 
 
ADAMUS: Igen. (a közönség tapsol) Amit meg fogunk ma tenni, amit itt ma be fogunk fejezni, 
az rendkívül fontos. Majd később elmagyarázom. (nevetés) 
 
Ez tényleg egy hatalmas fordulópont. Egy óriási váltás, egy jókora nagy váltás, és az könnyen 
meglehet, hogy még csak  fel sem ismeritek ezt azonnal. De attól ez még egy hatalmas nagy 
váltás. Olyan óriási, hogy innentől kezdve ez lesz az összes eljövendő Keahak ülésünk, 
összejövetelünk, tanfolyamunk és persze a Shoudok alapja, kiindulási pontja, és tényleg arra 
fogunk fókuszálni, amit most itt csinálunk. 
 
LINDA: Hűha! 
 
ADAMUS: És további bejelentések nélkül most már akkor arra kérjük Yoham-ot, hogy egy 
pillanatra jöjjön fel ide a színpadra! Visszahozzuk Merlint, hogy folytassa a tegnapi ülését! 
 
Linda, kérnénk egy kis lélegeztetést! 
 
LINDA: Akkor ismételten arra kérem mindannyiunkat, hogy vegyünk egy jó mély lélegzetet, 
ahogy támogatjuk Geoff-et abban, hogy Adamusról átváltson Kuthumira – Merlinre! 
(nevetések) Vegyél egy jó mély lélegzetet és lélegezd magadba a Merlin energiákat! 

 
(megszólal a zene) 
 
Lélegezd magadba, engedd, hogy 
áramoljon! 
 
Ó, és érezd! Érezd! Lélegezd magadba azt, 
hogy „ Itt Vagyok. Jelen Vagyok.” – Az 
energiáid itt vannak, és támogatják ezt az 
üzenetet. 
 
Lélegezz mélyen, áramlással, 
megengedéssel és érzéssel. Vegyél egy jó 
mély lélegzetet, szívd magadba az élet 
leheletét. 

 
Lélegezz… lélegezz magadért. 
 
Lélegezz és legyél megengedő, hívd be Merlint! Tényleg érezz! 
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Lélegezz jó mélyen, hiszen Merlin itt van számunkra. 
 
 
MERLIN: Köszöntelek benneteket! Üdvözöllek titeket innen és az innen túlról. 
 
Merlin Vagyok. 
 
(leáll a zene) 
 
Merlin az összes Merlin kollektívája, közös csoportja, akik valaha is éltek korábban Merlinként 
ezen a Földön. És most, ebben a második részben Merlin egyben kivétek nélkül mindannyiótok 
kollektív energiáját is magába foglalja, akik Shaumbrának hívjátok magatokat. A kollektív alatt 
azt értjük, hogy egységben, együtt vagyunk itt, de nem függünk egymástól. Összejövünk 
egymással a közös jó érdekében, de nem függünk egymástól, mert minden egyes Merlin egy 
szuverén létező. 
 

 
Merlin 
 
Merlin és az a Merlin, aki Vagy, egy időutazó, mert Merlin felismeri, hogy a saját múltjából és 
a saját jövőjéből jön. Nem léteznek falak, sorompók, gátak vagy ajtók, amik elkülönítenék őt 
a múlttól vagy a jövőtől, így aztán Merlin könnyedén utazgathat az időben. 
 
Merlin az idő kapujának az őre, az idő őrzője, az idő parancsolója és az idő használója, így aztán 
most Merlinekként ez tényleg egy olyan dolog, amit be tudsz hozni a saját életedbe. Hogy 
időutazóvá válj, hogy itt legyél, és közben ezzel egyszerre, egy időben ezen túl is lehess. 
 
Merlin alakváltó, mert Merlin felismeri, hogy nem létezik egyetlen egy valóság. Hanem sok-
sok valóság létezik. És ez mind a megfigyelő észlelésén, érzékelésén és a teremtő szándékán 
alapszik. Ezért aztán Merlin megjelenhet nyúlként, sasként, egy faként, egy vízcseppként, vagy 
akár a levegőként. 
 
És most, hogy Merlinek vagytok, ti is használni fogjátok ezt a képességet. Használni, alkalmazni 
fogjátok ezt a képességet annak érdekében, hogy megtapasztaljátok azokat a dolgokat, 
amiknek a megtapasztalását választjátok. És persze soha nem mások manipulálása céljából. 
Soha nem fogtok elvenni energiát magatokon kívülről, mert nem létezik rajtatok kívül lévő 
energia. De mostantól rendelkeztek azzal a képességgel, hogy megformáljátok és 
megváltoztassátok a valóságotokat. 
 
És lesznek olyan időszakok, amikor sok valóság fog működni egyszerre, de ez többé már nem 
fogja összezavarni az emberi elmét, mert fel fogod ismerni, hogy az összes valóság, az összes 
potenciál mind egyszerre létezik az időben és az időn túl. 
 
És ha erről évekkel ezelőtt beszéltünk volna, akkor az nagyon összezavarta és maga alá 
gyűrte volna az emberi elmét. De most már azon a ponton vagytok, ahol megértitek az ÉS-t, 
és az összes lehetségességet. 
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Az a Merlin, aki Vagy, egy igazi varázsló. A varázsló egyszerűen azt jelenti, megértéssel bírsz 
az összes 
birodalomról, az 
összes 
lehetségességről, és 
amiket nem értesz 
meg azonnal, tudod, 
hogy képes vagy 
azokat félelem 
nélkül felfedezni, 
feltárni. 
 
És a mai, modern 
Merlin, aki Vagy – 
az, aki apró 
darabokra töri az 
emberi állapot szenvedésének összes illúzióját, saját magaddal kezdve. És miközben Merlin 
többi tulajdonsága, amiket említettem, ennél régebbiek, de Merlin új jellemzője az, hogy túllép 
a szenvedésen, túllép a szenvedés szükségességén az emberi állapotban annak érdekében, 
hogy képes legyél megélni és megtapasztalni az életet örömben, érzékiségben, további 
szenvedés nélkül. 
 
Az előttünk álló üléseken Adamusszal, az összes Merlinnel és a többiekkel, akik majd 
csatlakoznak hozzánk, intenzív fókusz kerül arra, hogy kitörjünk abból a szenvedésből. És amikor 
előtérbe kerülsz, amikor megkapod a mikrofont, amikor abba a helyzetbe kerülsz, hogy kiengedd 
a saját hangodat, amennyiben ott van a szenvedés az energiádban, amennyiben továbbra is 
magaddal hurcolod a szenvedést, akkor ez szóvá lesz téve, mert ennek már nincs helye abban, 
ahova tartunk. Elég volt a szenvedésből az életedben! Pont! 
 
(szünet) 
 
A Merlin a bölcsesség, amiről már olyan nagyon régen beszélünk nektek. A Merlin talán a 
„Mester” szó helyébe lép. Mert most már igazi Merlinekké váltok. Ami a bölcsességet jelenti, és 
Merlinben nincs energia. Nincs szüksége energiára. 
 
Merlinben a bölcsesség nem a gondolatokban van ott – mert még a gondolatok is, ahogy azokat 
megszoktad és ismerted – elkezdenek eltávozni – amit majd fel fogsz ismerni – és a helyét 
átveszi a Gnoszt és a bölcsesség. Vagyis a Merlinben nincsenek gondolatok. Mindössze a 
bölcsesség, a tudás és a Gnoszt van benne. 
 
A Merlin soha nem jön be abból a célból, hogy megmentse az embert. A Merlin azért van itt, 
hogy emlékeztesse az embert arra, hogy nincs egyedül, és hogy az ember maga is a Merlin. 
Úgyszintén az Én Vagyok. 
 
Ne hívd be a Merlint azért, hogy megtegyen helyetted dolgokat. Sokkal inkább arról van szó, 
hogy válj te magad a Merlinné és tedd meg te! 
 
Ne merészeld azért behívni a Merlint, hogy megtegyen helyetted dolgokat, hogy meggyógyítsa 
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a testedet, hogy helyrehozza az anyagi helyzetedet, vagy, hogy behozzon neked egy új 
párkapcsolatot, hogy boldoggá tegyen téged, mert nem ez a Merlin szerepe! Az a felelősséged 
ezen a ponton, hogy te magad válj, lényegülj át Merlinné! 
 
Tehát ne hívd azért Merlint, hogy jobbá tegye az emberi életedet, mert a következő pár évben 
az „ember” szó teljesen ki fog törlődni a szótáradból. Emlékezni fogsz az emberként élt 
napjaidra, de többé már nem az a korlátolt ember leszel, aminek most ismered magad. 
 
Ne hívd be Merlint, hanem te magad válj Merlinné! 
 
 
A Sárkány 
 
Merlin legnagyszerűbb társa a sárkány. Merlin és a sárkány – érezz ebbe most bele 
– tényleg egymás igaz társai, és végsősoron a te társad is. 
 
A sárkánynak nincs energiája. A sárkánynak nincs teste. A sárkánynak nincs rendeltetési helye 
vagy végcélja. A sárkány mindössze egyetlen egy dolog, mégpedig a tisztaság, a tisztánlátás.  

 
A sárkány behozza a tisztánlátást, és pont ez a 
tisztánlátás az, aminek a legtöbb ember ellenáll. 
Nem akarnak ennyire tisztán látni. El akarnak 
rejtőzni. El akarják  fedni, takarni a dolgokat. 
Rengeteg sok illúzióban akarnak élni, ezért aztán 
a legtöbben ellenállnak a sárkánynak. 
 
Sokan a sárkányt és Merlint is magának a 
gonosznak, a Sátán fiának és lányának kiáltották 
ki, mert temérdek sok ember él félelemben ezen 
a bolygón, akik ragaszkodnak a félelmükhöz, 
akik ellenállnak annak tisztán látásának, hogy 
kik is ők valójában. Tehát mit tesznek a 
tisztaság, a tisztánlátás megengedése helyett? 
Magának az ördögnek kiáltják azt ki, és talán 
időnként ez tényleg ilyen érzéssel jár, mert a 

tisztaság, a tisztánlátás időnként nagyon kemény és maga alá gyűrő lehet. De ti készen álltok 
arra a tisztaságra, arra a tisztánlátásra, ami a sárkánnyal, Merlin társával érkezik be az életetekbe. 
 
Hiszen most már elérkezett annak az ideje, hogy új látásmódotok, új látásotok legyen. 
Ahelyett, hogy csak a szemetekkel látnátok, és néha csak a gondolataitokkal és a képzeletekkel 
látnátok, most már itt az ideje annak, hogy a sárkány látásával rendelkezzetek. Ez pedig egy 
befelé néző tekintet vagy látás. Előbb-utóbb majd kifelé is látni fogtok, de kezdetben ez a 
látás teljes egészében a befelé, vagyis a magadba tekintést jelenti. 
 
Ennek az a célja, hogy meglásd magad a legnagyszerűbb, a legtisztább módon, és időnként ez 
zavaró lesz. Időnként olyan dolgokat fogsz meglátni magadról, minthogy meg fogod látni a 
félelmeidet, és látni fogod a múltad részeit. Olyan dolgokat fogsz meglátni, amiket kezdetben 
csúnyának vagy félelmetesnek, gusztustalannak, ellenszenvesnek, undorítónak fogsz tartani, de 
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a sárkány szemével, a sárkány új látásával, aminek a birtokába kerülsz, megengeded magadnak, 
hogy túllépj azokon. Ne menekülj előlük! 
 
Engedd meg, hogy a látásod keresztül lásson, át lásson és túl lásson mindenen, mert azon az 
észlelésen túlmenően, ami esetleg kellemetlen lehet az ember számára, tehát ezen az észlelésen 
túlmenően ott rejtőzik a létező legnagyobb ajándék – annak megértése, aki valójában vagy. 
 
A sárkány látásoddal át fogsz látni a felszínen, a szenvedésen, az aggodalmakon és a 
szívfájdalmakon. Túl fogsz látni mindezeken a dolgokon, sőt, még azokon a dolgokon is, 
amikért megveted vagy gyűlölöd magad. A sárkány látásával túl fogsz mindezen látni és meg 
fogod látni azt, aki valójában vagy. 
 
Akkor most fogadd be és engedd be a sárkány látását a saját szemedbe! 
 
Vegyél egy mély lélegzetet, mert most beérkezik a sárkány látása, amit nem kívülre fogsz 
használni, nem más emberek életébe próbálsz ezzel behatolni, nem ott próbálsz kutakodni és 
kukucskálni, hanem arra használod, hogy magadba nézz! Hogy egy új módon észleld, érzékeld 
magad, azt, aki vagy – a sárkány szemével. 
 
(szünet) 
 
Ezen az összejövetelen behozzuk Merlin szépségét annak összes bölcsességével, a társa, a 
sárkány tisztaságával, tisztánlátásával, és a sárkány tisztánlátását most behozzuk a saját 
szemedbe, a saját elmédbe, a szívedbe, azért, hogy megláthasd azt, aki valójában vagy. 
 
Ne félj semmitől, amit 
látsz. 
 
Semmitől ne félj, amit 
látsz, mert amit eleinte 
érzékelsz, az valószínűleg 
nem a valódi igazság. 
Tekints mélyebbre és még 
mélyebbre, ahelyett, hogy 
elmenekülnél, elszaladnál, 
kereket oldanál. Láss 
egyre mélyebbre és 
mélyebbre, és akkor meg 
fogod látni azt, aki vagy. 
 
Akkor most hozd be magadba a Merlint, a bölcsességet, amit egészen idáig a Mesternek 
hívtunk. Hozd ezt be magadba és hozd be magadba a sárkány tisztánlátását! 
 
A sárkány nem energia, és nem fogja ezt helyetted megtenni. A sárkánynak nincs alakja, 
formája. A sárkány nem a háziállatod. A sárkány a tisztaságod, a tisztánlátásod. 
 
A sárkány nem fogja helyetted megtenni és megtörténtté tenni a dolgokat, csak engedd meg 
a tisztánlátást! Válj a tisztánlátássá! Amikor a dolgok ködösek és homályosak, amikor nem 
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látod tisztán a képet, amikor a régi emberi én fél, akkor engedd meg magadnak a sárkány 
tisztánlátását az életedben, a saját Realizációdban és felébredésedben. 
 

 
Az ember 
 
És a mai harmadik pontunk az, ami sok beszélgetésünk témája lesz, és biztos vagyok benne, 
hogy ti is sokat fogtok majd erről egymás közt beszélgetni. 
 
Eddig arról beszéltünk, hogy az emberi létező a hármasság tapasztaló része. Ott van az Én 
Vagyok, aki a színtiszta tudat. Ott van a Mester, a Merlin, aki a valódi, igaz bölcsesség, és 
ott van az ember, aki tapasztal. 
 
Az ember tapasztalását az esetek nagy részében a múlt, a karma, valamint a hiedelmek és a 
korlátok irányítják, uralják. Az ember tapasztalása aztán behozta az energiát, ami biztosította 
az ember számára ezt a tapasztalati játszóteret. De itt és most, ezen az összejövetelen, a 
Kiemelkedés sorozat végén, ez megváltozik. 
 
Az ember most már az energia, és ezt követi a tapasztalás. 
 
Te, az ember energiává válsz. Erre most azt 
kérdezheted? „Hát nem a gondolataim vagyok?” 
– Nem, a gondolatok most energiává változnak. 
 
És talán azt kérdezed, hogy „Nem tudat vagyok?” 
– A válasz erre pedig az, hogy igazából soha nem 
is voltál az. Igazából soha nem is voltál az. Ott van 
a tudat az Én Hármasságában, de magában az 
emberben, nem, ott nincs tudat. Az emberben 
érzelmek és gondolatok, meg emlékek és érzések 
vannak, de az emberben soha nem létezett igazi 
tudat. 
 
De ez most megváltozik. Eddig ugye az volt, hogy 
te tapasztaltál, és ez hozta be az energiát, most 
pedig átváltozol energiává, ami lehetővé teszi a 
saját választásod megtapasztalását. És a kettő 
között óriási a különbség. Ez egy hatalmas váltás. 
 
Az Én Vagyok drága emberi csiszolata most egy pillanatra érezz ebbe bele, hogy milyen is 
lehet ez, milyen lehet energiának lenni… 
 
(szünet) 
 
…és ekkor te választod meg a saját tapasztalásodat, ahelyett, hogy ez fordítva történne. 
 
Az  embernek egy része lázad ez ellen és azt mondja, hogy „De hiszen mindez Én Vagyok! Én 
vagyok az intelligencia. Én Vagyok a tudat. Mindez én vagyok.”  – Mégis arra kérlek, hogy 
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egy kicsit érezd magad energiaként kedves emberi csiszolat! 
 
(szünet) 
 
Hogy ez most mitől más? Miért más? Azért, mert a múltban te voltál az a rész, aki tapasztaltál, 
lényegében te voltál az egyetlen rész, aki képes voltál a tapasztalásra. Te voltál az egyetlen rész, 
aki jó mélyen bele tudtál merülni a teremtőd teremtéseibe. Csak te voltál erre képes. És 
eközben végig önmagadon kívül folyamodtál energiához. Amióta csak ember vagy, mindig is 
az volt az észlelésed, hogy az energia rajtad kívül található, és te ezt a hiedelmet követted. 
Önmagadon kívülre folyamodtál az energiáért, hogy az támogassa és megerősítse a 
tapasztalásodat. De ez itt és most, ezen a napon megváltozik. 
 
Elsősorban energia vagy. Vegyél egy mély lélegzetet és érezz ebbe bele! 
 
(szünet) 
 
És amikor energiát mondok, akkor arra kérlek, hogy az energiára ne az elektromosság, az 
üzemanyag, a benzin, nukleáris, napenergia, illetve egyéb más dolgok értelmében gondolj. 
Ez a te energiád. Ez a te személyes energiád. 
 
Az előttetek álló időszakban fel fogjátok fedezni, hogy igazából mi is az energia, és még akkor is 
azt fogjátok hinni, hogy többek vagytok, mint energia, hiszen ott az elme az ő gondolataival. 
De aztán rá fogtok jönni, hogy nem, ez mind energia benned. 
 
Gondolkodsz majd a múltadon, az emlékeiden, és azt gondolod, hogy „ Hát ezek nem energiák.” 
– De fel fogod ismerni, hogy azok energiák. 
 
Megvizsgálod majd a félelmeidet, a szorongásaidat, aggodalmaidat és azt mondod, hogy „Azok 
nem energiák. Azok vonzzák az energiát.” – De meg fogod érteni, hogy azok energiák. 

 
El fogod képzelni a legnagyszerűbb potenciáljaidat és 
teljesítményeidet, és azt gondolod majd, hogy „Azok 
nem energiák. Az energiák ezek támogatására érkeznek 
be.” – Majd fel fogod ismerni, hogy azok igenis energiák. 
És most integrálódnak. 
 
„Ember vagyok. Energia vagyok. Ember vagyok. Energia 
vagyok. – és nagyon hamar eljön annak a napja, amikor 
elengedjük az „ember” szót. 
 
„Energia vagyok. Merlin Vagyok. Vagyok, Aki Vagyok.” – 
De jelenleg emberi csiszolatként most az a szereped, 
hogy az energia legyél – de közben persze bármikor 
ráhangolódhatsz Merlinre, az Én Vagyok-ra, és 
összekapcsolódhatsz velük. Most az a szereped, hogy az 

energia legyél. És ez monumentális! 
 
Ez még soha nem történt meg az emberi történelemben! És tudom, hogy ez egy kissé most 
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összezavar benneteket, de érezz most bele a Merlinbe, a bölcsességedbe, hogy megértsd, hogy 
ennek miért ekkora nagy a jelentősége, és hogy ez mitől akkora nagy óriási változás. Ne kérd 
arra Merlint, hogy ezt tegye meg helyetted! Ne kérd arra Merlint, hogy magyarázza ezt el 
neked, hanem engedd meg magadnak, hogy te magad válj a Merlinné, a bölcsességgé egy 
pillanatra! 
 
(szünet) 
 
És a Merlin megérti ezt a váltást, hogy eddig az ember volt a tapasztaló, most pedig az 
ember az energia. És most, hogy energia vagy, megválaszthatod a tapasztalásodat. A része vagy 
a Hármasságnak, a valódi teremtői mivoltodnak, itt, a fizikai valóságban. 
 
Ember, energia – ó, az elméd most nagy száguldásban van. Ez az, amikor veszel egy mély 
lélegzetet és a Merlinné válsz a bölcsesség érdekében, hogy megértsd ezt, hogy az ember 
miért is válik energiává. 
 
(szünet) 
 
És akkor a Merlin kollektíva vagyunk, a múlt Merlinjei vagyunk, akik mind rendelkeztünk ezzel 
a titulussal, és akik szabadon utazgatunk az időben és a térben, és mind megparancsoljuk az 
időnek, hogy minket szolgáljon. Mi vagyunk azok a Merlinek, akik alakváltók vagyunk, és akik 
bármivé válhatunk a választásunk szerint, egyszerűen a Megengedéssel. 
 
Azok a Merlinek vagyunk, aki most már magunk közé fogadjuk azokat, akik innen tovább menve 
belemennek a valódi testet öltött Realizációba – akik ti vagytok – akik Shaumbrának hívjátok 
magatokat. 
 
Üdvözlünk titeket innen és az innen túlról. 
 
A Merlinek Vagyunk. 
 
És most visszaadjuk a szót Adamusnak. 

 
LINDA: Akkor lélegezzünk 
mélyen, amíg megtörténik 
a váltás. Vegyünk néhány 
jó mély lélegzetet! 
 
(a zene újra megszólal) 
 
Érezz bele Merlin 
üzenetébe! Engedd, hogy 
integrálódjon! 
 
Lélegezz tovább! 
 

Nincs szükség szavakra. Csak lélegezz tovább! Lélegezz jó mélyen! 
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Lélegezz… 
 
(szünet, ahogy tovább szól, majd elhalkul a zene) 
 
 
ADAMUS: Vagyok, Aki Vagyok, a Szuverén Birodalom Adamusa. 
 
Hm. Akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet drága energiák! (nevetések) 
 
Arra kértem Merlint, hogy jöjjön be és adja át ezt az üzenetet! Merlin és a sárkány, egymás társai. 
Együtt, egymás mellett vannak. 
 
Most beérkezik a sárkány. Ami megadja számodra a tisztánlátást. És nem csak úgy, mint a 
múltban, a szemed látását, hanem behozod a valódi tisztánlátást, ami befele tekintő. Előbb-
utóbb majd kifelé is fog nézni, de jelenleg csakis befelé néz. És ez elképesztő tisztaságot, 
tisztánlátást ad majd neked. Ami néha kissé ijesztő is lehet, máskor pedig magad alá gyűrhet. 
De menj rajta keresztül és ne menekülj el előle! Engedd meg a sárkány látásodat, a 
tisztánlátásodat, hogy keresztülmenj a belső félelmeiden, a szorongásaidon, aggodalmaidon, 
sorompóidon, gátjaidon – mindenen, ami csak ott van benned. Engedd meg, hogy ez a 
tisztánlátás áthatoljon ezeken és egyenesen kijuttasson téged ezek túloldalára. És közben olyan 
dolgokat fogsz látni magadról, amit soha el se tudtál volna képzelni pusztán csak az emberi 
elméddel. 
 
Merlin a bölcsesség, és ahogy ezt Merlin mondta, ne kérd meg a Merlint, hogy ezt megtegye 
helyetted, hanem válj te a Merlinné! Legyél a Merlin! 
 
És végezetül a legfontosabb dolog ebben az egészben, és biztos vagyok benne, hogy ez egy 
jó darabig össze fog zavarni titeket, hogy az ember válik az energiává. Mert ti azt akarjátok, hogy 
az ember legyen az egész csomag! Mert az ember a teljes tortilla akar lenni, egybe csomagolva, 
amiben minden finomság benne van és le van öntve egy isteni szósszal –de az ember a 
Hármasságnak egy fazettája, csiszolata, ami az Én Vagyok-ból, a Merlinből és az emberből áll. 
Szóvak egy darabig most engedd meg magadnak, hogy az energia legyél! 
 
Egészen eddig te voltál a tapasztaló, és azt a tapasztalást időnként – a legtöbbször és még csak 
nem is te választottad, nem a tudatos választásod eredményeképpen jött létre. Hanem 
mindössze csak megtörtént veled sok dinamika következtében, de most energiává válsz, és 
így te határozod meg, hogy mit akarsz megtapasztalni. 
 
Játsszatok ezzel! Játsszatok magatokkal energiaként! És ahogy ezt Merlin elmondta, a 
gondolataid mostantól energiák, a hiedelmeid energiák. Az érzéseid energiák. Minden – a 
vágyaid most energiává alakulnak. Érezz ebbe bele egy pillanatra. 
 
És aztán pedig menj és tapasztalj a saját választásod szerint, amit egyensúlyban tart Merlin 
és a sárkány elképesztő tisztasága, tisztánlátása. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet, és csináljunk erre egy merab-ot! A merabh egy 
tudatváltást jelenti, de ezen a mai napon egy hatalmas, óriási váltás történik! 
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Vegyünk egy mély lélegzetet és kérnék egy kis zenét! 
 
(megszólal a zene) 
 
 
Merabh az energiára 
 
Sok lépést kellett megtennünk, hogy 
eljussunk ide. Voltak köztük tyúklépések és 
óriás lépések is. Sok Szeparációs Ponton 
mentünk keresztül, és most megérkeztünk 
ide, erre a helyre. És tudom, hogy 
megpróbáltok erre az egészre rájönni, és ez 
rendben van. De, ami mindennél fontosabb, 
egyszerűen csak engedjétek ezt meg. 
 
Megpróbáltok rájönni arra, hogy ez az egész 
mit is jelent, „hogy csak energia vagyok.” Az 
ember az, aki energiává alakul át. Attól még 
mindig ott van nektek a Merlin és az Én 
Vagyok. Az ember az, aki megváltoztatja a 
szerepét a Hármasságon belül. 
 
Igen, ettől még ugyanúgy tapasztalni fogtok, 
de ehhez most a hátsó ülésre fogtok ülni 
energia létezőkként, és ez az egész 
végsősoron elvezet majd minket ehhez a 
dologhoz, amiről Tóbiás beszélt először – az 
Új Energiához. Ahol az energia és a tudat együtt van. Ez az egyik lépés az odavezető utunk során. 
 
Tehát drága ember, érezd magad most energiaként! Olyan energiaként, ami nem rendelkezik 
se erővel, se dualitással. 
 
Olyan energiaként, ami nem bántó. Nem fájdalmas. 
 
Olyan energiaként, ami soha ne teper maga alá téged. 
 
Volt egy általános félelmetek az energiára vonatkozóan – féltetek attól, hogy túl sok energiátok 
legyen – mert az energiával való tapasztalásotok időnként fájdalmas volt. De most elérkezett 
az a pont, ahol ti lehettek az energia. És ahogy ezt Merlin elmondta, az emberek, és ti is 
mindig magatokon kívülre mentetek, kifelé nézegettetek, valahol máshol kerestétek az 
energiát. De most már ti magatok vagytok az energia! 
 
Érezzétek most a kapcsolatot az Én Vagyok tiszta tudata és közted, mint energia között. Érezz 
bele ebbe a kapcsolatba, és érezd, hogy ez kapcsolat mennyire más lesz innentől kezdve, mint 
amikor pusztán csak a tapasztalati rész voltál. 
 
Érezd ezt a váltást, ami éppen most történik a biológiádban, az elmédben és a 
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személyiségedben! 
 
(szünet) 
 
Engedd meg magadnak most egy kicsit, hogy érezd ezt a mélyebb bensőségességet a Merlinnel 
és a sárkánnyal – amit korábban a Mesternek hívtunk – de most már Merlinnek hívjuk, ami 
a bölcsességet jelenti, a sárkány pedig a tisztaságot, a tisztánlátást jelenti. 
 
Érezd magad energia összetevőként, és 
érezd, hogy ez milyen hatással van a 
bölcsességgel, a tisztasággal a 
tisztánlátással és a tudattal való 
kapcsolatodra. 
 
(szünet) 
 
Nagyon kíváncsiak voltatok az 
energiára. Volt, hogy nagyon akartátok 
az energiát, máskor meg elrejtőztetek, 
elfutottatok előle. Az évek alatt sokat 
beszéltünk az energia fizikájáról, és 
most elérkezett annak az ideje, ahol te 
magad vagy az energia. És ez 
valószínűleg nem az, amit erről 
gondoltál volna. 
 
Sokat fogunk még erről beszélni az eljövendő Keahak ülések, Shoud-ok, tanfolyamok alatt, de 
ez itt most a tökéletes helye volt annak, hogy ezt bevezessük számotokra, természetesen a 
tervezett napirendet megelőzően. Jóval azt megelőzően. 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet az energiába! 
 
(szünet) 
 
Elkezditek felismerni, hogy többé már nem vagytok azonosak a gondolataitokkal, amik keresztül 
cikáztak az elméteken, hiszen azok is egyszerűen csak energiává válnak. 
 
Felismered, hogy többé már nem az a személyiség vagy, akinek hitted magad. Persze emiatt 
lesz egy enyhe kis veszteség érzésed, de ez egyben egy felszabadulás is lesz, mert most már 
csak energia vagy. 
 
(szünet) 
 
Az, ahogy eddig használtad az energiát, hogy megoldd a problémáidat, és hogy megbirkózz 
az élettel, most megváltozik. A régi fajta gondolatok egyszerűen csak eltávoznak. És pusztán az 
energia részévé válnak. 
 
(szünet) 
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Tehát az elmúlt 45 napban ezt készítettük elő veletek együtt. Előkészítettük a váltásokat. Ti 
pedig azt éreztétek, hogy mindent elfelejtettetek, elveszítettétek a magatokkal való 
kapcsolatotokat – néhányatoknak volt egy kis balesete vagy incidense – és ez mind a része 
volt ennek a váltásnak, ami itt és most történik. 
 
Kedves ember, te mindenek felett, mindenek felett energia vagy. És aztán majd, amit a 
tapasztalásodként választasz, azt egyensúlyban fogja tartani a bölcsesség és a tisztaság, a 
tisztánlátás. 
 
Azt hitted, hogy elment az eszed? Hát pontosan  ez történt, mert az elméd is energiává válik. 
A gondolataid, a múltad, sőt, még a korlátaid és a félelmeid is – többé nincsenek 
bedobozolva a mentálisba. Energiává változnak, olyan energiává, ami nem rendelkezik 
dualitással, nem rendelkezik erővel, nincs elvárása egészen addig, amíg te el nem döntöd, hogyan 
akarod azt megtapasztalni. 
 
Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet és engedjük meg ezt a váltást! 
 
(hosszú szünet) 
 
Most már energiaként érezd a gondolataidat, sőt, még az érzelmeidet is, a fáradtságodat, a 
testedet és azokat a dolgokat is, amiket a legjobban szeretsz. Sőt, még az érzékiségedet is 
energiaként érezd… 
 
(szünet) 
 
…mert korábban ezek pusztán csak illúziók voltak. Mindössze csak illúziók voltak, csak egy álom 
volt csupán, de egy olyan álom, ami nem az, aki valójában vagy. 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet erre a mai napra, az energiára, a bölcsességre és a 
tisztaságra, a tisztánlátásra! 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet! 
 
(szünet) 
 
Szükségünk volt erre a sok nevetésre ebben a pár napban. Szükségünk volt rá, hogy el 
tudjunk jutni ide, erre a pontra, máskülönben csak megrekedtünk volna a sivárságban, a túl 
sok gondolat mocsarában. Szükségünk volt erre a sok nevetésre, még akkor is, ha ez az én 
költségemre történt. Ez teljesen rendben van. Szükségünk volt erre a sok nevetésre, hogy át 
tudjanak fordulni a dolgok, hogy megtörténhessen ez a tudati váltás. És ez az összes nevetés, 
ahogy tudjátok, pusztán csak energia. 
 
És most érezz bele abba, hogy milyen is lesz az, amikor nem te vonzod magadhoz az energiát, 
amikor nem te vonzod be az energiát a tapasztalás céljából, hanem te magad vagy az energia. 
 
Te vagy az energia, amit teljes egészében kiegyensúlyoz a bölcsesség és a tisztaság, a tisztánlátás. 
És képzeld csak el, hogy mire vagy képes most! 
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Akkor vegyünk egy mély lélegzetet közösen! Egy tényleg jó mély lélegzetet! 
 
Az a sok nevetés, az a sok nevetés segített a dolgok átváltásában! Energia vagy. 
Képzeld csak el! Hm. 
 
(véget ér a zene) 
 
Drága barátaim, a találkozónk végére értünk. Mindjárt elkezdjük a 11-ik közös évünket! Már 
csak pár hónapunk maradt az új sorozat kezdetéig. Pár hónapotok maradt arra, hogy igazán, 
tényleg magatokba szívjátok ezt az egészet, hogy tényleg beleérezzetek ebbe, és hogy 
megtörténjenek az igazodások a tapasztalati létezőből az energia létezőbe. 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet arra, ami itt történt, amit itt megtettünk, és ezt el fogjuk vinni 
az összes Shaumbrához. Akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet, és ha megtennétek, akkor 
legyetek szívesek egy kicsit a kedvembe járni az elmúlt nap alatt történtek miatt. Szeretném 
újra meghallgatni a Vagyok, Aki Vagyok dalt Yoham-tól. És szeretném, ha ti is együtt énekelnétek 
ezt a dalt Yoham-mal, mert ez a kedvenc dalom. 
 
(Yoham elkezdi a dalt) 
 
GERHARD és EINAT: (énekelnek) Vagyok, Aki Vagyok, ember, angyal, isteniség.  
 
ADAMUS: Ember, energia, isteniség. (nevetések) 
 
GERHARD és EINAT: Vagyok, Aki Vagyok, ember, energia… 
 
ADAMUS: Energia. 
 
GERHARD: …isteniség. 
 
GERHARD: Van még valami? 
 
ADAMUS: Energia isteniség. (nevetnek) 
 
GERHARD és EINAT és ADAMUS: Legyen így! 
 
EINAT: Lélegzetről lélegzetre. Üdvözöllek itthon… 
 
GERHARD: Merlin világában. 
 
EINAT: Merlin világában. 
 
ADAMUS: Vagyok, Aki Vagyok… 
 
GERHARD, EINAT, ADAMUS: Ember energia isteniség. Vagyok, Aki Vagyok. 
 
ADAMUS: Ember, bölcsesség, isteniség. 
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ADAMUS: Bölcsesség, isteniség. 
 
GERHARD: Bölcsesség, isteniség! 
 
ADAMUS: Bölcsesség, 
isteniség. Most 
szándékosan zavarom 
össze a dalodat. 
 
GERHARD, EINAT, 
ADAMUS: Legyen így! 
EINAT: Lélegzetről 
lélegzetre. 
 
ADAMUS: Ez tetszik 
nekem, hogy lélegzetről 
lélegzetre. 
 
GERHARD, EINAT: Üdvözöllek itthon, a Merlin... 
 
ADAMUS: Merlin. Merlin. 
 
GERHARD ÉS ADAMUS: Merrrlin. (nevetés) Merrrlin. 
 
ADAMUS: Igen, próbáljuk újra! 
 
GERHARD, EINAT, ADAMUS: Üdvözöllek itthon, a Merrrlinben! Vagyok, Aki Vagyok…(a közönség 
tapsol) 
 
ADAMUS: Ó, milyen gyorsan ment ez! 
 
GERHARD, EINAT ÉS ADAMUS: …ember, energia, isteniség. Vagyok, Aki Vagyok, ember, 
bölcsesség, isteniség. 
 
ADAMUS: Ez aztán nagyon gyorsan ment. Vagyis hát nem is annyira gyorsan. 
 
(nevetés) 
 
GERHARD, EINAT: Legyen így! 
 
EINAT: Lélegzetről lélegzetre… 
 
ADAMUS: (nevetve) Betörtem! 
 
GERHARD, EINAT ÉS ADAMUS: Üdvözöllek itthon, a Merrr… 
 
GERHARD: …linben, linben. 
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ADAMUS: Jó! Jó! (a közönség tapsol) Akkor most játsszátok egy kicsit gyorsabban! 
 
EINAT: Oké. Létezők. Na igen. És nem csak a megtapasztalók. Oké, akkor pörgessétek fel a 

zenét! (a közönség tapsolni 
kezd, ahogy Yoham felgyorsítja 
a tempót) 
 
És még egy utolsó 
megjegyzésem van drága 
barátaim. Azzal búcsúzom 
tőletek, hogy minden jól van a 
teremtés egészében! 
 
Nagyon szeretlek benneteket. 
Köszönöm. (a közönség éljenez 
és tapsol, és közben szól a 
zene) 
 
ADAMUS: Úgy értem 

pörgessétek fel egy kicsit a ritmust! Ők most már energia 
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