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Аз Съм това Което Съм. Ах! Няма по – прекрасни думи от “Аз Съм това Което Съм.“ 

Аз Съм Адамус от Суверенните Владения, тук съм с всеки един от вас, за да проведа това, 

което вие нарекохте Шоуд, Шоуд 2 от серията “Мерлин Аз Съм.“ 

Когато се намирам тук, чрез Калдре и Линда, персоналът присъстващ тук, в Кона и чрез 

всички вас, аз за миг вдишвам въздуха. Мм. Тук е толкова красиво, толкова приятно, 

толкова свежо. Ах! И миг за да отпия глътка кафе, прекрасното кафе от Кона. Нищо не 

рекламирам просто се наслаждавам на богатството на живота, на човешкия живот. 

За някои от вас понякога е трудно истински да разберат, да усетят това, защото във 

всичките им човешки животи е било трудно. Било е тежко. Имало е много проблеми 

особено в този живот; може би това е най - тежкият от всички животи, защото в него вие 

станахте по - осъзнати. У вас се появи повече желание да преминете през промени. 

Пуснахте повече отколкото във всеки друг живот. Така че аз ще рискувам да кажа, че 

вероятно това е най - тежкият ви живот, живот на промени. 

Но ето ни тук днес, успяхме да се съберем заедно. Ах! Ето ни тук днес, Майстор Калдре, 

провежда ченалинг на Майстора, за всички Майстори, за всички вас. Аз наистина съм 

впечатлен от това, колко далеч стигнахме без да споменавам многото препятствия, 

множеството обстоятелства и ситуации, в разгара на тази велика пандемия, по средата на 

цялото това безумие, което между другото не се отнася за вас. То не е ваше. 

Красота и копнеж 

Ще забележите нещо, ако още не сте го забелязали - това е сетиво, което винаги сте 

имали, но сега то започва да се проявява, сетивото Красота. Когато музиката свири 
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(https://www.youtube.com/watch?list=RDdW4HCi1zZh8&v=dW4HCi1zZh8&feature=youtu.be

&ab_channel=HAEVNMUSIC - това е песента, която пуснаха преди ченалинга), такава 

красота. Това сетиво красота дълго време беше скрито. Имаше толкова много от всичко 

останало - вашите мисли и емоции, че сетивото Красота просто не можеше да се прояви. 

Но това е истинско сетиво Красотата и трябва да работите върху него. Същото е като с 

Майстора. То просто започва да се проявява, да изплува на повърхността. 

Сега се наблюдава доста интересна динамика. Присъства дълбоко чувство на копнеж, но 

не копнеж от загуба. Вие преодоляхте тази фаза, когато за първи път преминахте през 

пробуждането или може би дори по - рано, но имаше чувство за копнеж, знание, че има 

нещо повече, но то някак е било изгубено. Беше невъзможно да се схване, да се достигне. 

Вие знаехте, че то съществува, както в тъмна нощ в гората; знаете, че там има нещо, но 

просто не го виждате. И тогава, когато стигате до настоящия момент, това усещане става 

по - интензивно, по - дълбоко, по - чувствено. 

Но сега вместо копнеж по нещо далечно и неизвестно, има жажда към нещо много 

осезаемо, ясно, нещо, което се намира точно тук. Вие знаете, че го има. Не трябва да 

работите върху него. Може би все още не разбирате съвсем, какво толкова наситено и 

прекрасно очаквате, но точно това се получава когато човекът, Майсторът, Аз Съм 

започнат интеграция, дълбоката интеграция на въплътеното майсторство. 

А после се появява усещането, че толкова дълго ви е липсвала тази връзка, липсвал ви е 

Духът вътре във вас, липсвало ви е това, което сте всъщност, всички ваши чувства, цялата 

магия, която всъщност сте вие. Затова това вече не е копнеж по загуба, сега това прилича 

на знание, стремеж към това, което се случва точно сега. То носи сетивото Красота, 

богатството на живота. 

Когато вече не се опитвате да промените света, когато вече не се опитвате да промените 

дори себе си, когато приемате всичко което сте, когато позволявате, възниква това сетиво 

Красота и то е във всичко. В музиката. В природата. Вътре в самото ви същество. Тя е 

много реална и дълбока. 

Едно от нещата, които винаги е тъжно да наблюдавам, когато хората преминават през това 

през което преминават, особено когато навлизат в пробуждането е - чувствеността някак 

сякаш изчезва, изпарява се в нищото. Всичко става толкова ментално и така линейно. 

Въпреки че всъщност всичко престава да бъде ментално и линейно; в този момент, когато   

навлизате в пробуждането разбирате до колко по - рано всичко е било линейно и 

ментално. Затова го осъзнавате още повече. Но в настоящия момент за вас всичко вече е 

по - различно. Не е линейно. Не е ментално. Това сетиво Красота от което всъщност някои 

от вас се страхуваха, сетивото Чувственост, на което някои от вас са съпротивляваха, 

започва да се проявява и затова не трябва да правите нищо. То просто е. Внезапно вие 

осъзнавате цялото богатство на живота. 

Отчасти това е предизвикано от наличието на безусловното знание за това, че за 

болшинството от вас това ще бъде последния живот на планетата и че е време да 

започнете да гледате на всичко от друга гледна точка. Започвате да гледате на всичко с 



такава жажда знаейки, че това е последният ви живот в който можете дълго да се 

разхождате из горите на Земята. Ще можете да ги вземете със себе си, но това изобщо не 

може да се сравни с пребиваването ви тук - горите, небето, птиците, храната и цялата тази 

красота - и музиката и просто звука на човешкия смях и дори плача - но цялата тази 

красота. 

От това става малко тъжно, всичко това е много, много красиво и точно това се случва, 

когато достигате определена точка. Появява се красота и това е хубаво - говорихме за 

красотата на нашия минал Шоуд - говорихме за нея в новото "Ръководство на Мерлина по 

Въплътено Осъзнаване," говорихме за красотата. Появява се красота, тя излиза на 

повърхността и вие откривате, че сте заобиколени от нея особено когато разбирате, че 

цялата енергия - е ваша. Сега се чувствате заобиколени от красота. Не постоянно. Не, не е 

задължително да стоите в задръстването или да слушате някоя от безумните новини, които 

някои от вас обикновено слушат. В новините няма нищо лошо, но някои от вас наистина 

гледат ужасии. 

Но красотата се проявява и тогава се проявяват невероятно тихи, дълбоки моменти, когато 

вие вече не търсите отговори. В миналото тези тихи, дълбоки моменти, се случваха много 

пъти, но тогава бяхте в търсене, а сега разбирате, че вече сте там. Вече пристигнахте и 

сега можете да се наслаждавате на красотата без да се притеснявате от собствената си 

чувственост, без да се притеснявате от самата красота. Да, хората се страхуват от 

красотата, защото мислят, че в живота трябва да има много правила. Те мислят, че са 

длъжни да останат много линейни и точни, че трябва да имат график, цели и ...... пфффф! 

С идването на Майстора всичко това отлита в тоалетната. Настана времето на красотата. 

Вдишайте дълбоко и я поканете, защото тя ще дойде, ако вече не е дошла. 

Красотата, която понякога ви просълзява, когато слушате красиво музикално 

произведение или гледате музикален клип. Знаете ли, по мое време нямаше музикални 

клипове. Имаше просто музика; тя се възприемаше със слуха - разбира се ако не се 

намирахте на концерт - но сега в допълнение към това сетиво и тази Красота, вие имате 

музикални клипове. Невероятно. 

И така, нека заедно да вдишаме дълбоко и да се потопим в Шоуд 2 от серията "Мерлин Аз 

Съм." 

Разговор с Едит 

Тази година в семейството на Шамбра имаше много смърти. Много Шамбра просто 

казват, "Аз просто ще изляза от играта. Просто ще си тръгна." Някои както Сарт, 

позволяват своята Реализация за няколко дни преди напускането. Някои го правят миг 

преди напускането. Някои казват, "Сега е твърде сложно. Това тяло и всичко останало с 

което се сблъскваме, аз просто ще си тръгна и ще се върна, когато бъде правилно." Има 

много Шамбра, чиито имена няма да се появят на вашия сайт в раздела "В памет" 

(https://www.crimsoncircle.com/More/About-Us/Memoriam), но те си тръгнаха и отидоха на 

една от Новите Земи, много особено място за тях – те току-що приключиха своя 



предпоследен живот и трябваше да се възстановят, те искат да се върнат - но този път те 

наистина ще го направят като Майстори. 

Така че, щеше да е пропуск да не споменем Едит. Едит. 

Скъпата Едит почина само преди няколко дни. О, Линда иска да постави тук нейната 

фотография. 

Едит вече от известно време се намираше в процес на преход. Както знаете, Едит колкото 

и обаятелна да беше, беше малко упорита. Може би сте го разбрали по време на някои от 

Шоудовете. Всъщност Едит напусна преди няколко месеца. Не физически, тялото си, но 

нейната същност напусна преди около месец и тя просто чакаше. Знаете ли, един месец не 

се усеща, когато чакате някъде между световете. Но тя си тръгна преди около месец 

окончателно, буквално преди дни окончателно остави своето физическо тяло. 

Аз бях с нея, когато това стана. Това беше прекрасен момент за мен и за нея. Тя беше 

сякаш ... сякаш гледате себе си и последния огън в тлеещите въглени бавно угасва. 

Последният в сравнение с камината, последният въглен угасва и тя го усещаше. Тя беше 

свидетелка на това. Това е интересно, защото всъщност вие не го усещате физически, ако 

някой ден преминете през това. Но вие прекрасно осъзнавате всичко. Прекрасно 

осъзнавате, че е изчезнала последната така да се каже връзка с планетата. 

Ние с Едит поседяхме там доста дълго и аз използвам израза "седяхме," но в известен 

смисъл беше така, защото ние и двамата сме били хора. Ние знаехме какво значи просто 

да седиш. Известно време ние просто седяхме в тишина. 

Ние с Едит се познаваме от много животи. На Шоудовете ние често се "спречквахме." 

Харесваше ми да каня Едит на сцената, защото знаех, че тя ще бъде пример, красив 

пример за всички. Едит правеше всичко по своему. Едит правеше всичко по определен 

начин. Тя стана икона за Шамбра по целия свят. Ние просто поседяхме там доста дълго и в 

този момент - извинявай Едит (протяга се за кафето близо до фотографията и) - в този 

момент аз казах, "Едит, накъде сега? Какво искаш да правиш?" 

И тя каза, "Искам да отида на Теос. Трябва да се възстановя. Нужно ми е собствено 

пространство. Трябва да интегрирам всичко, което съм правила на планетата като човек. 

Трябва просто да се махна от всичко. Не искам да отида в Околоземните сфери. Зная, че 

ще се втурна към семейството, а това не би било много хубаво. Искам в ..." - тя изрече 

името на това спа, духовното спа на Теос. 

Аз я изпратих там и зная, че някои от вас също са били с нея, провели са DreamWalk или 

просто са мислили за нея, изпратих я на Теос и казах, "Едит, ще се върна след няколко 

дни," а това е днес. Искам да поканя Едит за минутка, за да сподели мислите и възгледите 

си. Ако нямаш против, Линда, ще може ли да заеме твоя стол? 

ЛИНДА: Разбира се. 

АДАМУС: Да. 



ЛИНДА: Безусловно. 

АДАМУС: Да. И така ... 

ЛИНДА: Моля. 

АДАМУС: ... хайде точно сега да вдишаме Едит в Шоуд 2 от серията "Мерлин Аз Съм." 

Вдишайте дълбоко. О, Едит. Едит се съпротивлява, помните ли, както по - рано тя не 

искаше да излиза на сцената, но всъщност това много и харесваше. И така, Едит, добре 

дошла. Надявам се, че всички те виждат, а може дори да те усещат. 

И така, Едит, казах на всички, че ти беше на Теос. Точно сега ти си на Теос. А какво стана 

с въплътената Реализация? Защо не остана? 

И за тези, които не чуват ще превеждам Едит, както Вили превежда на испански. И така, 

Едит, защо не остана? 

И аз искам вие също да усетите нейният отговор преди да го преведа. И Едит по своя си 

начин казва, "Това беше твърде сложно. Твърде сложно. Аз чаках и чаках, но нищо не 

стана. Нямах пари, никакво изобилие за което ти, Адамус говориш и аз най - накрая 

просто ... моето тяло се предаде." 

 Добре, Едит. Едит, смяташ ли да се върнеш на Земята в друг живот? 

(кратка пауза) 

"Да." 

Едит, обичайно ти би отговорила с грубоват глас и вероятно би казала нещо от сорта на, 

"Не!" сега ти ни отговаряш "Да." Искаш да се върнеш в следващ живот. Защо, Едит? 

(пауза) 

Ами, Едит има някои неща, които би искала да сподели с всички вас, няколко момента. 

Едит казва, че преди всичко тя иска да се върне, защото в нейния живот нещо наистина не 

достигаше - ред неща ако не се лъжа, но едно в твоя живот наистина не достигаше - и това 

беше нейната изгубена любов. Нейната изгубена любов, човек с когото тя е прекарала 

много, много животи, който не беше в този живот. Много отдавна те си дали един на друг 

клетва и тя ми подсказва, че това е било още по времето на Иешуа. Те си дали клетва, че 

ще се върнат заедно за възнесението си, което ние сега наричаме Реализация, но този с 

когото тя се надяваше да се срещне в този живот така и не дошъл. Затова тя чакала и 

чакала, и чакала. Тя можеше и да не го осъзнава, но нощем тя много мечтаеше за 

истинската си любов на всички животи. Те искали да направят възнесението си заедно. 

Всъщност тя каза, че в един от животите им заедно са се самоубили мислейки, че това е 

пътя, но открили, че той не ги довел до възнесение. 



Тя дойде в този живот през1938 година с надеждата, че - и Едит, не искам да го наричам 

сродна душа; зная, че ти си използвала този израз или пламък близнак - но се надявала, че 

нейната истинска любов също ще дойде, че тя ще го намери или той ще я намери, но 

годините минавали. Минали нейните детски години и разбира се, тя не го е чакала точно 

тогава. После тийнейджърските години, а него все още го нямало. Била изпълнена с 

велика печал, но все пак чакала, чакала, чакала. Имала няколко други отношения в 

резултат от които се родили децата и, но те никога не били истинската любов на живота и. 

По - скоро запълвали пустотата. И всъщност тя - да, тя добавя - че всъщност тя се 

чувствала виновна заради другите си отношения, сякаш е възможно тя да предава 

истинската си любов. 

Тя чакала, чакала, чакала и чакала, сякаш седяла - надявала се ако нямаш нищо против да 

го кажа, Едит - седяла в същият стол без да се премести, сякаш ако седне на друг стол 

тоест нещо в живота и се промени, то тази истинска любов няма да може да я 

намери. Затова година след година тя седяла на един и същи стол, което означавало, че тя 

не искала да прави нищо, което можело да повлияе на това, което можело да му попречи 

да я намери. 

Тя казва, че имала самотно сърце. Тя дори го нарече компания "Сърдечна 

Недвижимост," мислейки, че може би ще излъчи някаква енергия или вибрация, за да 

може той да я намери, но той така и не се появил. Тя чакала, чакала и не сменяла стола. Тя 

не допускала в живота си собствената си енергия, енергията на изобилието. Тя не 

позволявала много и на другите хора в живота и да се сближават с нея, защото чакала. 

После, преди около месец, когато тя всъщност направила прехода, тя разбрала, че този 

който бил нейната истинска любов в действителност бил убит в този живот в ранна 

възраст и че никога няма да я срещне. Когато преди повече от месец тя започна да 

преминава, тя разбрала, че той винаги е бил до нея подтиквайки я към Реализация, 

казвайки, "Едит! Едит! Направи го. Аз ще те последвам. Ще дойда по – късно, но направи 

го сега." Но, не, Едит седяла в същия стол без да променя нищо. 

И така аз питам, "Едит, имаш ли съжаления?" 

(кратка пауза) 

Хм. Само това, че той не се е появил, но по нейните думи не съжалява за чакането, 

толкова дълбока и голяма е любовта. 

И така, какво сега, Едит? Какво предстои? Готова ли си да достигнеш своята Реализация в 

друг живот, със или без него? 

(кратка пауза) 

Едит казва, че сега тя знае, че за нея е много важно да позволи любовта, изобилието и 

собствената си Реализация, без да поглежда към никого. Но ако има избор, тя все пак би 

предпочела да го направи заедно с него. 



И така, Едит, искахме днес в този Шоуд да кажем в твоя чест няколко думи. Не толкова 

много Шамбра се открояват толкова силно както ти, която си пример за всички нас, която 

е толкова - надявам се не възразяваш да го кажа - която е толкова упорита като теб. Не 

много Шамбра станаха такава икона на самия живот, на предизвикателствата и 

трудностите. Не много Шамбра бяха толкова откровени на Шоудовете, както ти. 

И така, Едит, искахме да отделим време, за да те почетем за твоя живот, да те почетем 

като наистина една от първите Шамбра - основател и затова, че ти доведе много в Аления 

Кръг. Искахме да ти благодарим за това, че ни разсмиваше. Искахме да ти благодарим за 

твоята реципрочна грубост към мен, Адамус, защото аз зная, че много от вас искаха да го 

направя и ние искахме да те почетем за твоите убеждения, дори и те да те караха да 

останеш в същия стол. 

И помниш ли Едит, помниш ли, че ти казах по време на един от нашите спорове на 

Шоудовете? Помниш ли че казах, "Едит, смени стола. Промени нещо в живота си," защото 

тогава би имало два варианта. Единият от тях - както тогава казах - да преживееш още две 

години и 7 месеца. Минаха две години и 5 месеца или ти би могла да преживееш 30, 40, 50 

години. И ти заклати глава когато казах, че ще преживееш още 30, 40, 50 години, защото 

вътре в себе си знаеше, че чакаш и че в тази точка от живота ти изгубената ти любов няма 

да се появи. С други думи ти беше готова да продължиш напред. 

Това беше за теб най - важното и в това скъпа Едит, има красота. Тази любов към някого, 

толкова силна, че ти просто ще го чакаш. Красотата на ежедневното чувство към този 

човек в твоето сърце, знанието за това колко много си преживяла с него, колко силно го 

обичаш; в това няма нищо лошо. 

И Едит, тук добавя, че тя не би препоръчала това на другите, че най - голямата любов, 

която тя могла да даде на истинската си любов - това е да си позволи собствената 

Реализация, тук заради него в очакване на времето, когато той ще бъде готов. 

Но, Едит, ние те почитаме и те благославяме за всичко, което си направила за Шамбра по 

целия свят. Нека всички отделим миг. Линда, ако не възразяваш, какво ще кажеш да 

излезеш тук и да проведеш дишане в чест на Едит (Линда излиза на обичайното си място). 

Не я засенчвай (тя се смее). Да. Застани ето там. Тя ... да. Какво ще кажеш за дишане в 

чест на Едит, една от класическите Шамбра на всички времена. 

ЛИНДА: И така, нека вдишаме дълбоко няколко пъти. Вдишайте нашата почит към Едит. 

Такава прекрасна личност, такъв пример за нас. Вдишайте дълбоко и предайте на Едит 

своята любов и енергия, нашата признателност. Вдишайте признателността, която всички 

ние изразяваме към Едит, с всичките и лудории и упорство. Винаги истинска Шамбра. 

Вдишайте енергиите на тази истинска Шамбра, Едит - Едит Проктър - тук за нас. Тя 

винаги ще бъде с нас. 

Вдишайте дълбоко. Направете хубаво дълбоко вдишване. 

Изпратете и своята любов. Позволете и да усети тази признателност. Такава част, такъв 

невероятен пример за всички нас, илюстратор на множество житейски перипетии, 

жизнени проблеми. Дишайте. Дишайте, ние винаги позволяваме Едит. 



АДАМУС: Добре. Благодаря, и Едит сега се чувства много неловко, но се радва, че я няма 

тук физически, защото цялата се изчерви от смущение. И тя изпраща своята любов, своето 

сърце на всички Шамбра по целия свят и казва, "Дръжте се. Дръжте се." 

И така, Едит, какво още? Какво предстои? 

(кратка пауза) 

Тя каза, че се готви да се върне на Теос за известно време и наистина да се възстанови, да 

си върне енергията. 

А после какво? 

Тя каза, че ще има още един живот на Земята. Нейния последен живот. Тя си обещава този 

път това да е последният и живот. 

И колко дълго ще чакаш преди да се върнеш? 

(кратка пауза) 

"Седмица!" - казва. Едит, не бих прибързвал (Адамус се смее). Седмица. Аз бих почакал. 

О, тя каза че иска да се върне в семейство на Шамбра, младо семейство Шамбра, което 

смята да си имат деца. Тя би искала да влезе във вашето семейство с правилно възпитание. 

Едит, аз бих почакал малко повече от седмица. 

И така, благодаря. Благодаря, че дойде и е време да се връщаш на Теос и малко да се 

възстановиш. 

Ще има ли някакви напътствия? 

Хм. Тя казва, "В края на краищата единственото, което може наистина да обичате - това е 

себе си, и е много хубаво да имаш любима душа." Благодаря скъпа. Благодаря. 

Добре, да продължим нататък. Едит, каква личност (Адамус се смее). Чувам те как 

отлиташ, Едит. Какъв персонаж. Да (Адамус силно въздиша, разговаряйки с Едит). Да. 

Добре. 

Добре. И така, нека вдишаме дълбоко. 

Реализацията вашата Реализация 

Реализацията. Имахте Лятото на Реализацията. Имаме вече почти 1500 Шамбра по целия 

свят признали своята Реализация, излезли от сенките така да се каже и днес искам да 

отбележа, защото всъщност цялата работата е във вашата гледна точка. Цялата работа е в 

осъзнаването на това, че вие вече сте Реализирани. Можете да продължавате да седите на 

същия стол - използвайки примера с Едит - без да се движите, да чакате нещо, да чакате 

своята представа за това какво е Реализацията или можете просто да промените своята 

гледна точка и да я позволите. 



Много от вас започват да стигат до тази точка и точно това е момента на жаждата. Знаете, 

че тя е тук, знаете че е съвсем наблизо, но все още остава последната частица на 

Реализацията. Добре. Тук не е нужно да се бърза, но ако си задавате въпроса, ако сте 

озадачени, "И така, кога ще се случи това?" - тя идва веднага щом кажете, "Аз съм 

реализиран." 

Зная, че по целия свят има реализирани Шамбра, някои от тях публикуват съобщения в 

социалните мрежи или дори издават книги и тям подобни; някои от тях казват, "Аз знам, 

че бях осъзнат от деня в който се родих," и аз зная, че това кара някои от вас да поклащате 

глави (Адамус прави пауза, птиците пеят още по - силно). Птиците чуруликат много 

силно. Мисля че, Едит малко ги дразни. 

Някои от вас казват, "Бях осъзнат още от детството си и всъщност това е абсолютно вярно. 

Това не е самохвалство. Това не означава, че вие се опитвате да се издигнете в очите на 

другите. Вие внезапно разбирате, че винаги сте били осъзнати. Или някои от вас казват, че 

сте достигнали Реализация в тинейджърска възраст или в младостта си, а сега вече в по - 

напреднала възраст или старост. Да, вие винаги сте били осъзнати. Реализацията винаги е 

съществувала. Тя е неотменна част от вас самите. Въпросът е в това кога си позволявате 

да осъзнаете, че сте осъзнати? Всичко зависи от перспективата. Това не е нещо, което 

бихте нарекли игра, това просто е въпрос на признание, излизане от сенките. 

Когато правите това, когато най - накрая ще можете да кажете, "Аз съм осъзнат" и 

престанете да преминавате през всички тези мислени съмнения, "Осъзнат ли съм? и "Ако 

бях осъзнат, тогава всичко щеше да се промени и внезапно да мога да правя чудеса." Това 

не е така. Това не е така. Отначало вие признавате своята Реализация, после енергията се 

променя. Не обратното. 

Вие признавате, "Аз съм реализиран. Бил съм в това човешко пътешествие изгубен, 

заседнал или дълго време седящ на един и същи стол, но, да, аз съм осъзнат." Тогава 

енергията се променя. Вашата нова гледна точка, широката перспектива "Аз съм осъзнат" 

променя вашите отношения с енергията. Тогава и само тогава вие започвате да забелязвате 

разликата. Виждам, че много от вас все още седят в същия стол, отначало очаквайки 

промени, очаквайки - не зная - внезапната поява на любовта на всичките си животи, 

печалба от лотарията или внезапното изчезване на болка в тялото. Не става така. Работата 

е в перспективата. Това е смяната на стола, смяната - умението да кажете, "Аз съм 

реализиран." 

С това вие не се залъгвате. Всъщност обратното. Вие се залъгвате не излизайки от 

сенките. Вие се залъгвате очаквайки, че нещо ще се случи, нов голям взрив или нещо 

подобно. Сега това е чиста загуба на време. Предстои ви много работа и много веселие. 

Така че е време да осъзнаете, че сте осъзнати, а после да наблюдавате как всичко се 

променя. Ще се променят сънищата ви. Ще се измени потокът на изобилието. Когато 

признавате, когато излезете от сенките, "Да, аз съм осъзнат," това променя вашето 

отношение към живота, вашата способност да виждате красотата. Това не го казва вашето 

его. Не, това не е вашето его. 



Само по себе си егото - опитвам се да предам това правилно чрез Калдре. Човешкото его 

всъщност не може, няма да каже, че то е осъзнато или просветлено. То ще каже много 

други неща. То ще прави много странни неща, но егото ще се съпротивлява да каже, "Аз 

съм осъзнат." 

Усетете това за миг. 

Много от вас мислят, "Всеки може да каже, че е осъзнат, а това е просто огромното му 

дебело его." Не, всъщност не е така, защото егото няма да направи това. Защо? 

Когато човекът казва и признава че е осъзнат, егото всъщност изчезва. Егото в неговия 

стар вид вече няма да съществува. Затова всъщност егото няма желание да казва, че е 

осъзнато. Това означава край на егото такова, каквото е било. Не край на човешката 

идентичност, а край на егото такова, което може да се нарече дисбаланс. Егото - това е, 

което всъщност казваше, "Аз - съм всичко, което съм. Аз - съм висшето ниво на съзнание." 

Но в този момент, когато вие кажете, "Аз съм осъзнат. Аз съм просветлен," това променя 

цялата енергия. Така че не, не вашето его казва, че вие сте осъзнати. Някои от вас сякаш се 

боят да кажат, "Това просто е моето его, аз още не съм осъзнат и са ми нужни 

доказателства и потвърждения." Не, не са ви нужни. Така нищо няма да стане. 

"Аз съм реализиран." Бум! Ето така. И, да, егото ще - можете да усетите съпротивата 

- егото ще каже, "О, ти просто всичко си измисляш" или "Поставяш себе си пред другите." 

Не, не е така. Разбира се, вие преминавате в друга роля, но не се извисявате, защото това е 

глупаво. Вътре във всеки има същата естествена Реализация. Просто сега някои не искат 

да я видят. 

Казвате, "Аз съм осъзнат," а после чакате, че ще ви удари мълния или ще произлезе нещо 

грандиозно. Не. Огромно количество от вашата енергия дълго време е седяло в същия 

стол, дълго време е оставала неподвижна, била ви е почти чужда; и отнема известно време 

за да обърнете този влак. Това не става мигновено. 

И не е нужно да се убеждавате в това. Не трябва да повтаряте това като мантра. Не трябва 

да повтаряте това отново и отново. Просто осъзнавате, "Аз съм осъзнат," а после 

наблюдавайте как вашия живот започва да се променя. Отново, това не е състезание. Не 

трябва да полагате усилия, трябва просто да осъзнаете, "Аз съм осъзнат." 

Усетете какво се случва с вашето его, когато казвате така, с мислите в главата ви, с 

мислите в ума ви. На егото не му харесва много и то ще ви хвърля в съмнение, "О, ти 

просто си измисляш." Но върнете се към себе си, към това което сте всъщност, "Аз съм 

осъзнат," и тогава това ще се случи. 

За всички вас дойде време да излезете от сенките. Това не е егоизъм. Това не е изкуствено 

и нереално. Това е по - реално от всичко, което някога сте правили в този живот - "Аз съм 

осъзнат." 

Всеки от тези 1500 човека, които го признаха и наистина осъзнаха, го направи посвоему. 

У тях имаше вътрешна борба, "Осъзнат ли съм или не? Не се ли държа високомерно 

заявявайки, че съм осъзнат? Наистина ли съм готов? Достатъчно ли опит съм преживял? 



Прочистил ли съм своята карма?" Но накрая те си казват, "Аз съм осъзнат. Толкова съм 

изморен да играя на неосъзнатата игра. Аз съм осъзнат," и тогава енергията в живота им 

започва да се движи. Тя започва да се движи. 

Едит, например никога не би казала това. Не би го казала. Дори когато аз седях до нея по 

времето, когато изчезваше последната и връзка с физическото тяло, тя не го каза. Тя 

изобщо не се чувстваше готова и чакаше своя изгубен възлюбен. Тя си мислеше, че ако 

допусне своята Реализация няма да изпълни клетвата, тяхната уговорка един пред друг. 

Така че тя не би го казала. Не знам съжалява ли тя за това. Не зная ... не, не съжалява. Но 

тя просто искаше той да дойде - тя му е малко сърдита - тя искаше той да дойде в нужното 

време. Те можеха да го направят заедно, но това не се случи. 

Време е да излезете от сенките. Предстои ни да направим още много. 

Приемане на енергията 

Следващата точка в днешния списък. Много говорихме за вашите отношения с енергията 

и подробно разгледахме много физически аспекти. Цялата енергия е ваша. Тя цялата е 

ваша. Зная, че отначало тази мисъл изглежда странна, "Имаш предвид цялата?" Гледате 

нощните звезди. Гледате океана." Всичко това е мое?" Да, ваше е. Това е вашето 

възприятие на реалността, защото всичко това е ваше, цялата енергия - е ваша. 

Всеки човек има собствено възприятие, собствена гледна точка, собствена енергия и както 

много от вас знаят от нашите беседи в Кихак, енергията пребивава в хармония. Когато се 

обединяват няколко одушевени същества, техните енергии пребивават в хармония. Но 

това както и допреди е тяхната и вашата енергия. Те никога няма да навлязат във вашата 

енергия, вие никога няма да навлезете в тяхната, но между тях възниква хармония. 

И така, наскоро ние говорихме в Кихак, че също така може да възникне и негативен ефект. 

Когато одушевеното същество забрави кой е, когато то смята, че трябва да търси енергия 

отвъд пределите на самото себе си, когато то не позволява енергията да му служи, когато 

енергията се използва за подчиняване на други, когато се случва манипулация, тогава 

вместо хармония ще има вреда. 

Но всъщност цялата енергия е тук за да ви служи и днес много искам да направя ето 

какво: да ви помоля сега да се отворите и да я допуснете. Ние много говорихме за това 

като за теория, концепция, но днес заедно в този Шоуд, нека се отворим за нея. 

Вдишайте дълбоко и приемете енергията, която ви принадлежи. Спрете да се 

сдържате. Спрете да се боите от енергията. Приемете я. Тя е тук за да ви служи. 

Отново, ние вече сме говорили за това, но аз много, много искам в този Шоуд това да 

стигне до вашето съзнание. Вие се съпротивлявате, защото си мислите, "О, толкова силно 

ме боли тялото, нима мога да взема още енергия? Ще бъде по - болезнено." Вашето тяло 

изпитва болка, защото вътре все още съществува съпротива към това да пуснете в себе си, 

да позволите на естествения хармоничен поток на вашата собствена енергия да навлезе. 

Отчасти тялото боли заради това, но вие също така преживявате огромни промени, 

преминавайки от просто човешко тяло към Свободно Енергийното Тяло. Нещо се случва. 



Някои от вас сдържат собствената си енергия, отделяйки се от нея, защото все още 

мислено се измъчвате. У вас вътрешно кипи борба. Когато се отваряте, освобождавате 

шлюзовете на енергията, тази енергия ще дойде, за да ви служи и тя, да го кажем така, 

дори вашите мисли толкова ще се изпълнят, че тази мислена борба ще премине. 

Мислената борба отчасти възниква, защото вие сами се задушавате. И се задушавате не 

само буквално, но още и в съзнанието си. Задушавате се от гледна точка на съзнанието. 

Това създава бойно поле за мисловни игри. Но когато се отваряте за всички енергии, тази 

борба изчезва. 

Вече няма за какво да се борите. Цялата енергия е тук и цялата - е ваша. И завръщайки се 

към естествения поток на енергията вътре в себе си, вие започвате да разбирате, че никога 

няма да я използвате за зло. Тя цялата - е ваша. Никога няма да злоупотребявате с нея. 

Никога няма да я използвате против друго човешко същество. Само когато имате вяра в 

това, че енергията идва отвън, че трябва отнякъде да я получавате се случва нейното 

неправилно използване. Но знаейки и осъзнавайки, че енергията ви принадлежи, 

притежавайки това дълбоко прекрасно знание, вие няма да поискате да я използвате срещу 

когото и да било. Повече никога, от никого, нищо няма да имате нужда, така че никога 

няма да възникне злоупотреба. 

Някои от вас се притесняват за това, че притежавайки голямо количество енергия, ще си 

навредите - със зависимости и истински престъпления против себе си. Няма да го 

направите, защото изведнъж ще разберете красотата. Вие, ако може така да се каже се 

намирате в собствената си градина. Вие се намирате в собственото си пространство. 

Всичко съществува за да ви служи. Всичко. 

Нека вдишаме дълбоко - наистина дълбоко вдишване - и да се отворим за енергията, 

която цялата е тук и е ваша. Не трябва да мислите за това. Не трябва да мислите, "Как 

изглежда енергията?" и "Откъде идва?" Нека не разсъждаваме, а просто да я вдишаме, да 

попием това, че тя ви принадлежи. 

Правейки това вие също така позволявате, приемате се изцяло, всички наши минали 

животи, целия ви опит, Майсторът вътре във вас, Аз Съм. Вие му позволявате да влезе. 

Зная, че много сме говорили за това през годините, но искам сега, днес да дойде момента 

за разделението, истинската точка на разделение, когато ние вече не просто говорим за 

това, а вие ще го живеете. Ще въплътите тази енергия. 

И някои от вас както и преди да имаме подобно събитие се чувстват не на място. 

Чувствате се неестествено и казвате, "О, енергията ми влияе, боли ме главата, цялото тяло 

ме боли, и корема, и всичко останало боли и досажда." Чувствате абсолютен дисбаланс и 

тогава заглушавате енергията. Не и позволявате да влезе. Нека днес престанем да правим 

така. Точно сега, независимо какво става с вашето тяло и разум - ако си мислите, че след 

миг ще изгубите съзнание, няма значение - нека я приемем. Нека точно сега я допуснем. 

Това е нещо, което може да направите само вие самите. Нека започне в дружбата с 

енергията, която изцяло ви принадлежи. 

Точно така ще се придвижваме напред в това с което ще се занимаваме. Точно така ще 

стигнете до своето светлинно тяло, това е въплътена Реализация - това е хубаво дълбоко 



вдишване, пускайки енергията в живота ви, във вашето съзнание, във вашата осъзнатост, 

във вашето тяло, във вашия ум, във всичко. Наистина дълбокото вдишване привнася 

всичко това. Не мислете, не разсъждавайте колко енергия ще вдишате. Тя няма да ви 

смаже. Тя няма да ви смаже. Тя ще ви върне истинското естествено равновесие. 

Хубаво и дълбоко вдишайте тази енергия. Тя цялата е ваша. 

(пауза) 

Все още сте склонни силно да се разсейвате от странични неща. Сега в света има много 

безумие - той е прекрасен, но е безумен - и вие сте склонни да се разсейвате от всичко, 

което се случва по света. И правейки така, после отново разглеждате енергията като нещо 

външно и не искате да имате много от нея. 

Сега в края на тази луда, луда година в която се случи толкова много от всичко - времето, 

екологията, климата, политиката, финансите и така нататък - това няма значение. Нека 

заедно изплуваме от всичко това. 

Вдишайте дълбоко, позволете на енергията да дойде и се отворете към това, което ви 

принадлежи. Вече никакви извинения. Не искам вече да чувам никакви извинения. Не 

искам вече да обсъждаме такива неща като недостиг на изобилие или дори физическата 

болка. Това ще ви безпокои до известна степен, но всичко това е част от началото на 

енергийната самодостатъчност. 

Вдишайте дълбоко и позволете да дойде при вас като голямото цунами, като голяма 

приливна вълна, която няма да ви убие, която няма да ви преобърне или събори. 

Позволете на тази голяма вълна от вашата енергия да дойде във вашата същност, а после 

усетете. Усетете какво ще стане във вашето тяло и във вашето съзнание. 

(пауза) 

Вдишайте дълбоко. Всичко това - е вашата енергия и тя е тук за да ви служи. 

Говорихме и говорихме за това, но сега трябва да настоявам. Станете тази енергия. 

Позволете я. Нека вече не се залъгваме с нея. Нека не се отказваме от изобилието или дори 

от вашето Свободно Енергийно Тяло. Нека го направим точно сега. 

Сега вдишайте дълбоко (той вдишва дълбоко) и усетете, че вие просто я поглъщате сякаш 

сте в спа, сякаш просто позволявате да я попиете. Много е важно да престанете просто да 

говорите за това и да стигнете до осъзнаването на своята собствена енергия. Извън вас 

няма нищо. Тя цялата е ваша. 

Не е нужно нищо да чакате. Не е нужно да отлагате. Точно сега е момента да приемете 

цялата тази енергия, но не се опитвайте да я манипулирате. Не започвайте да и казвате 

какво и къде да прави. Просто преминете през този опит, прекрасен опит по приемането 

на своята енергия. 

(пауза) 



И аз чувам как много от вас казват, "О, но аз така и правех. Така и правех." Вие правехте 

това, което обикновено правите в живота: единия крак на педала на газта, другия на 

спирачката. А сега стигаме до там, че няма нито газ, нито спирачка. И човекът се обърква 

от това. Това ще доведе до много безпокойство. Нито газ, нито спирачка. В живота си вече 

нямате нужда от педал на газта. Не е нужно да натискате или отпускате, защото всичко се 

случва естествено. Сега вие пътешествате из живота на кораба на своето съзнание и той 

реагира по най - подходящия начин. Нямате нужда от педал на газта. 

Както разбирам в момента имате безпилотни автомобили. Знаете ли, по мое време ние 

бяхме малко по - напред от вас - тогава имахме самоуправляващи се коне. И накрая 

стигнахме до момента, когато имате безпилотни автомобили и не е нужно да натискате 

газта или спирачката. Автомобилът прави всичко сам. Да, но той знае какво да прави 

благодарение на разни технологии, програмиране и много други. Същото се отнася и за 

вашето осъзнаване. То знае какво да прави. То точно знае какво да прави с енергията. Вече 

не трябва да натискате педала на газта по живота - изразявайки се метафорично и 

символично - така че махнете крака от педала на газта. И спирачка вече не ви е нужна. 

Ако бяхте на автомобил, колко спирачни накладки бихте изтрили през живота си? 

Стотици, може би хиляди, тъй като вие постоянно натискате спирачката, дори когато 

автомобила няма нужда от това. Вие натискахте спирачката дори ако нямаше завой пред 

вас, ако не се спускахте от хълм, ако пред вас нямаше друга кола. Мисля, че някои от вас 

пътуваха по живота държейки крака си на спирачката и от време на време натискайки 

педала на газта. Пуснете педалите. Няма нужда от тях. 

Това ... ой, извинявай, Едит (той закачи снимката и). Това е истинското доверие. 

Безусловното доверие. Това е голяма крачка във вашата енергийна динамика. Говорихме 

за енергийната динамика на миналия Шоуд. Това е голяма крачка - толкова силно да 

повярвате в себе си, че вече да не останат нито газ, нито спирачка. Дори нямате нужда от 

волан, нещо подобно на подпора за ръцете. Това, което сега се случва – е естествен 

интуитивно разбираем процес. Сега цялата енергия откликва по подобаващ начин. 

Както вече много пъти сме казвали, всъщност не вие се движите през времето и 

пространството; те се движат през вас. Така че, защо вие да натискате газта, спирачката 

или дори волана? Вие се намирате в своя кораб на съзнанието и сега той се управлявала от 

това как времето, пространството и енергията протичат през вас. Те се управляват от този 

поток. Вече не е нужно да го правите. Сега можете да се наслаждавате на живота си, 

вместо да си проправяте път през живота избягвайки препятствия, натискайки спирачката, 

когато нещо не върви добре или опитвайки се да ускорите за да настигнете другите. Вие 

пускате всичко това. 

Сега времето и пространството идеално реагират на вашата енергия. Това е голяма крачка. 

Това е голяма крачка, но, хей, къде ще стигнете ако постоянно седите в един и същи стол. 

Нека сега да вдишаме дълбоко и да позволим, да пуснем тази енергия. Не ме интересуват 

болката, недоимъка, странните сънища и всичко останало през което преминавате. Това не 

е повод да сдържате енергията. Вие само се лишавате от това, което ви принадлежи. Нека 

свалим крака от спирачката, от газта, да пуснем волана - и да усетим свободата. Правите 



всичко това и изведнъж енергията във вашия живот ще започне да изпълнява своя нов 

танц. Тя ще стане безгрижна. Тоест, вие ще продължите да осъзнавате останалия свят и 

това през което той преминава, в известна степен ще усещате всичко това, но то не е ваше. 

Вече не се притеснявате за това какво ще се случи, какво и откъде ще дойде при вас, 

"Какви решения трябва да взема?" Вие разбирате, че не е нужно да го правите. Във вашето 

съзнание има естествен интелект и цялата енергия реагира на него без нуждата човека да 

се занимава с всяка дреболия, без нуждата за човека да управлява всички детайли. 

Нека хубаво и дълбоко вдишаме това. 

Излезте от сенките със своята Реализация, отворете своята енергия, отключете контрола за 

всичко това от главата си, че сте се опитвали да контролирате мислейки си, че трябва да 

контролирате всичко; усетете как всичко наоколо, как енергията откликва на това. Отново, 

зная, аз зная, говорили сме за това отново и отново и вие казахте, че сте го правили. Не, 

всъщност не. Вие мислехте за това, а има голяма разлика между това да мислиш и после 

вече да го направиш. 

Днешният Шоуд - е подходящо време за това. Имахте пример от нашата прекрасна Едит, 

която седеше в този стол, тя признава, че беше упорито, старо същество и не искаше да се 

променя. В основата на нежеланието да се променя имаше причина, но тя не искаше да се 

променя, не искаше да признава, че енергията и принадлежи, да позволи изобилието. Не 

искаше дори да позволи своята Реализация. Какъв отличен пример за вас, за всички вас. 

Разбира се, тя избра своя път, но аз зная, че много от вас търсят нещо друго. Ако имате 

стари клетви и обети, може би е време да ги пуснете. Ако отхвърляте енергията, ако 

изпитвате отвращение към нея, вие си мислите, че тя само ще усили вашата болка и 

мислена борба, нека оставим всичко това назад точно тук, точно сега, защото имаме 

работа. 

Вдишайте това дълбоко. Нека променим своето отношение към енергията. 

(пауза) 

Хм. Добре. 

Светете, сияйте – Мераб 

И накрая, за днес, в деня на Едит, нека направим мераб. Харесва ми да правя мераби в 

края на Шодовете. И вие сте прави, нямам много за казване днес, защото всичко се върти в 

кръг около приемането на енергията и аз искам това да стане същината на днешния ден 

- приемането на енергията. 

Така че, нека сега включен тиха музика и проведем нашия мераб. 

(музиката започва да свири) 

Вдишайте дълбоко. 



Избрахте да останете на тази планета за да станете Майстори, от опит да 

преживеете въплътена Реализация, да усетите своята собствена енергия. 

Вие решихте да останете на Земята и да сияете за другите, знаейки че сега това за 

планетата наистина ще бъде полезно. 

Светлината от вашето съзнание се разпространява, разпростира се - не вашата енергия, а 

вашата светлина, вашето съзнание; няма да споделяте своята енергия, това би било 

безполезно, а ето, че вашето съзнание осветява света, осветява за този свят нови, достъпни 

потенциали. И без тази светлина от поне няколко стотин, ако не и няколко хиляди 

въплътени Майстори, човечеството може никога да не види някои от достъпните точно 

сега потенциали. 

Това е повратен момент, о, може да се каже преломен момент за планетата, но вие знаете 

всичко това. И благодарение на вашата светлина има голяма вероятност хората да видят 

точно тези други потенциали. 

Нека отначало посветим вътре в себе си, преди да започнем да сияем. Нека отначало 

позволим на вашата собствена светлина да сияе вътре във вас. 

Когато използвам думата "светлина," аз имам предвид съзнание. То е подобно на 

светлината. Позволете на собственото си съзнание да сияе вътре във вас. Позволете му да 

освети вашата собствена енергия. 

(пауза) 

Позволете му да освети вашата собствена Реализация. Нека започнем със сиянието, 

осветяването на вътрешното пространство. С други думи позволете на светлината на 

вашето съзнание да ви освети. 

(пауза) 

Преди да позволите на тази светлина да озари света, е много важно да и позволите да 

освети тялото ви, вашите мисли, вашия опит. 

Тази светлина винаги е била с вас. Не е нужно да се опитвате да я внедрите в себе си и да 

полагате някакви усилия. Тя винаги е била с вас, а сега и позволявате да озари всяка част 

от вашата същност. Това е вашата светлина. Това е вашето съзнание. 

След въплътената Реализация човек продължава да преживява своя опит. 

Човекът не изчезва и не си тръгва. Не, човекът продължава да преживява своя опит, но 

сега по него има мъдрост и неговото сияещо съзнание. 

Позволете днес на вашата светлина да озари всичко вътре във вас. Нека това не бъде 

някъде там далече, а вместо това позволете му да бъде с вас, да сияе вътре във вас. 

Усетете своето собствено сияние, своето собствено съзнание. 



Това сте вие. 

(пауза) 

Точно тя, тази светлина сияеща вътре във вас после ще привлече енергия, ще създаде 

хармония, енергията и ще пренесе всичко във вашия живот. Тя ще ви донесе всичко, от 

което се нуждаете, това което искате в живота. 

Нека тази светлина свети вътре във вас. Да, и вашите болки и недоимък, и вашия 

дисбаланс, всичко, което може да бъде във вас, просто позволете сега на тази светлина да 

сияе, без задръжки. 

(пауза) 

Тази светлина присъства тук в дадения момент. Тя не е в някакво висше "аз" или в друго 

измерение. Тя е точно тук. 

Тя е точно тук. Позволете и да сияе във всички вас, във всяка ваша част. 

(пауза) 

Точно така прави Майсторът преди да отиде да освети със светлината си другите хора. 

Той има нужда от няколко минути за да посвети вътре в себе си. Преди да засияе, той 

свети вътре в себе си. 

Майсторът осъзнато следи неговата собствена светлина да продължи да сияе вътре в него, 

да осветява тялото му, разума и чувствата. 

Лесно е да се забрави за това. Лесно е да се помисли, "Ами, трябва да отида и да сияя за 

света." Но не, винаги отделяйте миг за да посветите за себе си, да озарите всичко вътре в 

себе си със светлината на съзнанието. 

(пауза) 

А сега заедно - всеки самостоятелно, но всички заедно - нека осветим света. 

Знаете ли, аз не съм голям поклонник на колективните молитви, колективните медитации 

или каквито и да било групови мероприятия, защото ако това не се прави от правилната 

група, се получава много боклук. Хех. Образува се много небалансирана енергия и затова 

много рядко правим такива неща заедно. Но бидейки Майстори и осъзнати същества, вие 

сега се намирате в тази точка, където можем да седнем, без да преследваме никакви цели 

- не е задължително да имаме цел - можем просто да седнем и просто да осветим съвета. 

Ние не се опитваме да го променим. Разберете, точно затова никога не са ми харесвали 

всички тези срещи, на които провеждате групова медитация. О, те са изпълнени с 

програми на хора, които наистина не разбират какво е истинско състрадание. 



Но вие, Шамбра, всички ние - можем сега да бъдем тук, обединявайки се заедно по цялото 

земно кълбо - сега можем да осветим света. Без да преследваме свои цели, без да се 

опитваме да го променяме. 

Не, ние не се опитваме да променим изхода от изборите и дори не се опитваме да 

възстановим околната среда. Тук няма място за това. 

Тук са се събрали Мерлини, озаряващи света, позволяващи на своето съзнание да се 

отвори, не да се сдържа. 

Ние не се опитваме да повлияем на глобалното затопляне, на сексуалното робство или 

нещо от този сорт. Вие сега сте твърде мъдри за това. Но ние вливаме светлина в света и 

тя ще покаже на другите хора, ще освети за тях потенциал, който иначе те не биха 

видели; това е тяхната промяна, техния начин да сменят стола. 

И така, ние за първи път се събрахме заедно, Майстори - нека за първи път да озарим 

света със светлина. 

(дълга пауза) 

Никакви цели. Просто бъдете. 

Надявам се, че чувствате в това истински покой. Знаете ли, ако имахме цел - ако се 

опитвахме да решим проблема с околната среда или обществото - нямаше да има чувство 

на истински покой. Не, защото това е същата борба. Това е същата борба за идея. 

Но усетете това умиротворение, когато осветяваме сега целия свят. 

Не се опитваме да превърнем тъмнината в светлина. Ние не се опитваме да променим 

световната финансова система. Всъщност не. Ние сияем със светлината на съзнанието - 

съзнанието, пренесено на Земята, а не стоящо в небесата; то е пренесено на Земята от вас, 

осъзнатите Майстори. 

Нека сега сияем чувствайки вътрешно смелостта и безстрашието, позволяващи ни да 

насочим нашата светлина напред. 

(пауза) 

Когато си позволите да сияете, да излъчвате съзнание, отделете време да усетите какво се 

случва с вашата енергия. 

Помните ли, днес това е най - главното - да направите голяма крачка, смела и бърза 

крачка, с която позволявате на своята енергия да влезе, да бъде с вас и да ви служи. Сега 

усетете какво се случва, когато сияете - какво се случва с вашата енергия. 

(дълга пауза) 



Ние за първи път се събрахме по подобен начин, сияейки в света, когато Майсторът 

осветява света - усетете какво прави това с вашата енергия. 

(пауза) 

И помнете за красотата на този процес: ние не се опитваме да променим света. Ние просто 

осветяваме различните столове, различните потенциали, съществуването на които хората 

можеше и да не осъзнават. Ние не ги караме да избират това или друго. Ние просто 

откриваме перспектива за човечеството. Те решават какво искат да правят с това. 

Какво сега се случва с вашата енергия? 

(пауза) 

Това е сякаш - как да кажа - тя сякаш е щастлива. Иска и се да танцува в тази светлина, 

защото точно затова и сте дошли тук. 

След дълъг, дълъг път в този пълен с трудности живот и последвало освобождаване, след 

чувство за изгубеност, ограниченост, преминавайки през всичко това и вече пребивавайки 

в своята Реализация, вие правите сега това за което сте дошли тук - сияете. 

И енергията сега започва да тече по – леко, защото и стигнахме до тази точка, където 

можем да правим точно това, за което сте дошли тук - да сияете - и сега голяма част от 

съмненията в себе си напуска. Неувереност в себе си - това е, което сдържа енергията и 

вие много се съмнявате в себе си. Но вие разбирате, че сте тук. Вие го направихте. 

Направихте това заради което сте дошли тук. 

Това е още една точка от "Ръководството на Мелрина по Въплътена Реализация": 

Майсторът озарява със светлина всичко вътре, а после сияе. 

Няма значение с какво ще се занимавате денем или нощем, по всяко време на деня и 

нощта. Няма значение високопоставена длъжност ли заемате или сте пенсионери. Няма 

значение дали се занимавате с домашна работа или не. Ето защо дойдохте тук - за да 

сияете за тази планета. 

Сега отново усетете своята енергия. 

(пауза) 

Благодарение на вашето собствено достойнство, вашето собствено обещание, което си 

дадохте за този живот, обещанието, че ще позволите Реализацията и ще останете в тяло, 

сега у вас възникват различни отношения с вашата енергия, защото вие правите това за 

което сте дошли тук. 

Приемането на енергията придобива нова ценност. 

Нека осветим света. 



Света сега търси светлина, светлина в която няма цел, в която няма правила, в която няма 

страдания, светлината на най - високите потенциали. Нека го направим точно сега. 

(пауза) 

Възниква силно чувство, което може да наречем удовлетворение, "Правя това заради 

което съм дошъл тук. Останах в тяло. Сега сияя със своята светлина. Аз съм Майстор, 

чиито офис - е пейката в парка или кафенето," или което и да е друго място по ваше 

желание. 

"Аз съм Майстор който не трябва да държи крака си върху спирачката, нито върху педала 

на газта, а ръцете върху волана. Аз Съм това Което Съм и аз правя това заради което съм 

дошъл тук," защото зная, че всички вие обичате тази планета. Имахте много животи, а 

сега настана вашия последен живот. Сега вие просто сияете. 

Сега вие познавате своята собствена светлина, защото можете да сияете. 

(пауза) 

Днешният ден е посветен на голям скок, когато вие допускате своята собствена енергия, а 

после правите тази следваща крачка - сияете. 

Нека в този ден да вдишаме дълбоко. 

Особена благодарност на Едит, затова че сподели с нас своята история, затова че намери 

минутка, за да бъде тук с нас в този ден. Какво вдъхновение, каква личност, каква 

неотменна част от Шамбра в продължение на много години! О, Едит, аз зная, че ще 

намериш за своето завръщане в най - подходящото семейство и зная, че ще намериш 

изгубената си любов. Но, Едит, това винаги си била ти. Тази изгубена любов - не е някой 

друг. Ти винаги си търсила самата себе си. 

И, скъпа Шамбра, каквото и безумие да се случва в околния свят разберете, че всичко е 

добро и лъчезарно в цялото творение. 

Аз Съм Адамус от Суверенните Владения. Благодаря. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


