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Eu Sou o que Sou. Ah! Ninguém jamais falou palavras mais refinadas do que 

“Eu Sou o que Sou”. 

 

Eu Sou Adamus of Sovereign Domain, aqui com cada um de vocês para o que 

chamam de Shoud de novembro, o Shoud 2 da Série do Merlin Eu Sou. 

 

Quando venho pra cá através de Cauldre, Linda, da equipe aqui em Kona e de 

todos vocês, eu aproveito para sentir o cheiro do ar. Hum. Tão maravilhoso, 

aqui, tão delicioso, tão fresco. Ah! E também para tomar um gole do café, do 

maravilhoso café Kona, sem querer fazer propaganda de nada. Mas para curtir 

a riqueza da vida, da vida humana. 

 
Pode ser difícil para alguns de vocês assimilar isso, realmente sentir isso de vez 

em quando, porque todas as existências humanas foram difíceis. Foram difíceis. 

Muitos desafios, especialmente nesta existência, que foi provavelmente a mais 

difícil de todas, porque vocês estavam mais conscientes. Vocês desejaram mais 

passar por mudanças. Vocês tiveram que liberar mais coisas do que em 

qualquer outra existência. Então, eu me aventuraria a dizer que, 

provavelmente, esta foi a existência de vocês mais difícil de todas, uma 

existência de mudanças. 

 

Mas aqui estamos nós, sendo capazes de nos reunir. Ah! Aqui somos... um 

Mestre, Cauldre, canalizando um Mestre, eu, para todos os Mestres, vocês. 

Verdadeiramente, estou impressionado com onde chegamos, contra todas as 
probabilidades, contra muitas das circunstâncias e situações no meio desta 

grande pandemia no planeta, no meio de toda a loucura, que não é de vocês, 

por sinal. Não pertence a vocês. 

 

 

Beleza e Desejo Intenso 

 

Uma coisa que vocês vão reparar, se é que ainda não repararam, é esse sentido 

que vocês sempre tiveram, mas que começa a aparecer agora, um sentido de 

Beleza. Quando a música toca (Esta música foi tocada antes da canalização.) 

tem uma beleza. Vejam, esse sentido da Beleza ficou escondido por muito 

tempo. Muitas outras coisas vinham para a mente e as emoções, mas esse 

sentido da Beleza simplesmente não estava muito acessível. O verdadeiro 
sentido da Beleza. E vocês não precisam se esforçar. Acontece, quando se é 

Mestre. Ele começa a aparecer, a surgir. 

 

Algumas dinâmicas interessantes estão ocorrendo neste momento. Há um 

profundo sentido de desejo intenso, mas não um desejo pelo desconhecido. 

Vocês já passaram dessa fase, quando entraram no despertar ou mesmo antes. 

Mas um sentido de desejo intenso, de saber que há algo mais. Mas antes era 
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como algo que não se tinha. Estava fora de acesso, fora de alcance. Vocês 

sabiam que estava lá, mas era como se estivessem numa noite escura na 
floresta. Vocês sabiam que havia coisas lá, mas simplesmente não as viam. E, 

então, vocês chegaram a este ponto, quando esse desejo se torna mais intenso 

e profundo, mais sensual. 

 

Mas, agora, em vez de um desejo intenso por algo distante e desconhecido, há 

um desejo intenso que é muito palpável, muito claro, e está bem aí. Vocês 

sabem que está aí. Vocês não têm que se esforçar para ter a coisa. Talvez 

vocês ainda não entendam o que é esse desejo intenso, rico, lindo, mas ele é o 

que acontece quando o humano, o Mestre e o Eu Sou, todos começam a se 

integrar, fazer a integração profunda da mestria encarnada. 

 

E depois tem aquela sensação de ter ficado sem essa conexão por tanto tempo, 

ter ficado sem conhecer o Espírito dentro de vocês, ter ficado sem tudo aquilo 
que vocês realmente são, todos os sentidos de vocês, toda a mágica que vocês 

realmente são. E, então, esse sentido de desejo intenso deixa de ser um desejo 

pelo desconhecido. Agora, é como um desejo pelo saber que está chegando 

neste momento. Isso traz um sentido de Beleza, de riqueza da vida. 

 

Vejam, quando vocês não tentam mudar mais o mundo, quando não tentam 

sequer mudar mais a si mesmos, quando vocês aceitam tudo que vocês são, 

quando vocês permitem, então, esse sentido da Beleza aparece e está em tudo. 

Está na música. Está na natureza. Está dentro do seu ser. É muito real, visceral. 

 

Uma das coisas que sempre é triste de se ver nos humanos passando pelo que 

eles passam, especialmente quando entram no despertar, é que a sensualidade 
parece desaparecer, virar nada. As coisas se tornam muito mentais e muito 

lineares. E, na realidade, eles nem ficam mais mentais e lineares, só que, 

agora, quando alguém entra no despertar, percebe então como as coisas têm 

sido lineares e mentais. Então, vocês ficam muito mais conscientes disso. Mas 

vocês chegam a este ponto e não é mais assim. Não é linear. Não é mental. 

Esse sentido da Beleza do qual alguns, de fato, tiveram medo e o sentido da 

Sensualidade que alguns frearam começam a aparecer, e não é preciso se 

esforçar pra isso. Simplesmente estão lá. De repente, vocês ficam conscientes 

da riqueza da vida. 

 

Em parte, isso também é causado pelo fato de que há um saber de que esta, 

para a maioria de vocês, é sua última vida no planeta, e é hora de começarem 

a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. Vocês começam a olhar 
para as coisas, bem, com esse desejo intenso, sabendo que esta será a última 

existência em que vocês poderão dar longas caminhadas pelos bosques desta 

Terra. Vocês serão capazes de levar isso com vocês, mas nada tão igual a 

realidade aqui – as florestas, o céu, os pássaros, a comida e todas essas 

belezas... e a música e o som das pessoas rindo, e mesmo chorando... mas 

toda essa beleza... 
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É algo um pouco melancólico, mas é muito, muito lindo, e é o que acontece 

quando vocês chegam a este ponto. A Beleza emerge, e esse é um ótimo... 
Falamos de Beleza no nosso último Shoud. Falamos desse novo Guia do Merlin 

para a Realização Encarnada. Falamos da Beleza. Mas a Beleza surge, aparece, 

e vocês se veem cercados por ela, especialmente quando percebem que toda a 

energia é de vocês. Agora, vocês se sentem rodeados pela Beleza. Não o tempo 

inteiro. Não. Não quando necessariamente vocês estão no trânsito ou escutando 

essas notícias pesadas que alguns de vocês ficam escutando. Nada de errado 

com as notícias, mas alguns de vocês realmente procuram a coisa pesada. 

 

Mas essa Beleza emerge e, então, surgem momentos inacreditavelmente 

tranquilos, profundos, em que vocês não estão mais buscando respostas, 

realmente. Muitas vezes, no passado, vocês tinham esses momentos tranquilos, 

profundos, mas ficavam buscando, procurando, e agora vocês percebem que 

chegaram lá. Vocês estão aí e, agora, podem curtir a Beleza sem temer a 
própria Sensualidade, sem temer a Beleza em si. É, as pessoas têm medo da 

Beleza, porque acham que precisam seguir muitas regras na vida. Acham que 

precisam se manter muito lineares, rigorosos e cumprir horários, metas e tudo 

quanto é... pffff! Tudo isso sai porta afora com o Mestre. Agora é a hora da 

Beleza. 

 

Respirem fundo e chamem a Beleza, porque ela está chegando, se já não 

estiver aí. 

 

Uma Beleza que, de certa forma, às vezes, leva vocês às lágrimas, quando 

ouvem uma bela música ou veem um vídeo de música. Entendam, eu não 

tinham vídeos de música na minha época. Era apenas música. Era só ouvir. 
Claro, a menos que se fosse a um concerto. Mas agora vocês têm vídeos de 

música para juntar ao sentido e juntar à Beleza. Incrível. 

 

Então, vamos respirar fundo enquanto mergulhamos no Shoud 2 da Série do 

Merlin Eu Sou. 

 

 

Conversa com Edith 

 

Estão morrendo muitos da família Shaumbra este ano. Muitos. Muitos 

Shaumbra dizendo: “Eh, tô fora. Vou embora.” Alguns, como Sart, permitindo a 

Realização dias ou semanas antes de partirem. Outros dizendo: “Está muito 

difícil no momento. Este corpo e todo esse negócio com que a gente está 
lutando... Vou partir e voltar quando for melhor.” Muitos Shaumbra, cujos 

nomes não aparecem no site na seção “In Memoriam”, partiram. E estão indo 

para uma das Novas Terras, que são lugares muito especiais para aqueles que 

estão realmente... acabaram de completar sua penúltima existência. Precisam 

rejuvenescer. Eles vão voltar. Mas vão fazer isso realmente como Mestres dessa 

vez. 
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Então, eu seria omisso se não mencionasse Edith. Edith. 

 
A querida Edith fez a passagem dois dias atrás. Ah, e Linda vai colocar uma foto 

dela aqui. 

 

Edith estava partindo há um tempinho. Como sabem, Edith, encantadora como 

ela é, era meio teimosa. Vocês devem ter percebido isso durante alguns 

Shouds. Edith basicamente partiu há um mês. Não do corpo físico, mas sua 

essência partiu cerca de um mês atrás e ela ficou só esperando. Vejam, não 

parece um mês quando se está esperando mais ou menos entre as esferas. Mas 

ela partiu cerca de um mês atrás e, enfim, noutro dia, liberou o que restava de 

seu corpo físico. 

 

Eu estava com ela quando isso aconteceu. Foi um momento lindo para mim e 

para ela. Ela meio que... foi como ver a si mesma lentamente se desfazendo 
numa última chama em brasa. A última... se fosse uma lareira seria a última 

centelha. E ela vivenciou isso. Ela testemunhou isso. É interessante, porque 

vocês realmente não sentem, quero dizer, não de um jeito físico, se passarem 

por isso. Mas vocês ficam muitos conscientes da coisa. Vocês ficam muito 

conscientes de que a última, digamos, conexão com o planeta se foi, então. 

 

Edith e eu ficamos lá por um bom tempo, e eu uso o termo “ficar lá”, mas, de 

certa forma, foi isso mesmo, porque ambos fomos humanos. Sabemos como é 

“ficar lá”. Ficamos lá quietinhos durante um tempo. 

 

Vejam, Edith e eu, nós nos conhecemos há muitas existências. Nos Shouds, as 

coisas “esquentavam” entre nós. Eu adorava chamar Edith para o palco, porque 
eu sabia que ela serviria de exemplo, uma beleza para todo mundo. Edith tinha 

o jeito dela. Edith tinha um jeito definido. Ele se tornou um ícone para os 

Shaumbra ao redor do mundo. Mas nós ficamos lá sentados por um bom tempo 

e, nessa hora – me desculpe, Edith [pousando a caneca de café perto da foto 

dela] –, nessa hora, eu disse: “Edith, pra onde, agora? O que você quer fazer?” 

 

E ela disso: “Quero ir para Theos. Preciso me rejuvenescer. Preciso ter meu 

próprio espaço. Preciso integrar todas as coisas que fiz como humana no 

planeta. Preciso me afastar de tudo. Não quero ir para as esferas Próximas da 

Terra. Sei que vou correr para a família e isso não seria uma coisa boa. Eu 

quero que...” – ela chamou de spa, como se fosse para um spa espiritual em 

Theos. 

 
Então, caminhei com ela até lá. E eu sei que alguns de vocês estavam com ela, 

fazendo um DreamWalk ou simplesmente pensando nela. E eu caminhei com 

ela até Theos e disse: “Edith, voltarei daqui a alguns dias.” Que é hoje. Vou 

chamar Edith aqui, por um instante, para passar alguns de seus pensamentos e 

perspectivas. Se não se importar, Linda, ela pode ficar na sua cadeira? 

 

LINDA: É claro. 
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ADAMUS: Isso. 
 

LINDA: Com certeza. 

 

ADAMUS: Sim. Então... 

 

LINDA: Fique à vontade. 

 

ADAMUS: ... vamos todos inspirar Edith neste momento, no Shoud 2 da Série 

Merlin Eu Sou. Respirem bem fundo. Ah, Edith. Edith está resistindo. Lembrem 

que ela costumava resistir subir no palco, mas ela, de fato, adorava. Então, 

Edith, seja bem-vinda. Espero que todos possam vê-la, ou senti-la aqui. 

 

Então, Edith, eu falei pra todo mundo que você foi para Theos. Na verdade, 
você está em Theos neste momento. E a Realização encarnada? Por que você 

não ficou? 

 

E vou traduzir a Edith para aqueles de vocês que não ouvem, mais ou menos 

como a Vili traduz para o espanhol. [O Shoud tem tradução simultânea para o 

espanhol, realizada pela Vili.] Então, Edith, por que você não ficou? 

 

E eu gostaria que vocês sentissem a resposta dela antes que eu a traduza. E 

Edith, do jeito da Edith, está dizendo: “Bem, era muito difícil. Difícil demais. Eu 

esperei e esperei, e nada acontecia. Eu não tinha dinheiro, nada dessa 

abundância de que você fala, Adamus. Enfim, eu simplesmente... Meu corpo 

desistiu.” 
 

Tudo bem, Edith. Edith, você vai voltar para a Terra para uma próxima 

existência? 

 

[Ligeira pausa] 

 

“Sim.” 

 

Edith, normalmente, você diria quase que num tom áspero... você 

provavelmente diria algo como: “Não!” Mas aqui está você nos dizendo que sim. 

Você vai voltar para outra existência. Por que isso, Edith? 

 

[Pausa] 
 

Bem, Edith tem algo que gostaria de compartilhar com todo mundo. Algumas 

coisas. 

 

Edith está dizendo, antes de tudo, que ela quer voltar porque havia algo na vida 

dela que estava realmente faltando. Várias coisas, se não me engano, mas 

havia uma coisa que realmente faltava na sua vida. E era um amor perdido. Um 
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amor perdido que ela possuía, um amor com quem ela passou muitas e muitas 

existências e não estava aqui nesta existência. Eles tinham feito um juramento, 
muito tempo atrás, um ao outro, e ela está me dizendo que foi nos tempo de 

Yeshua. Eles fizeram um juramento de que voltariam juntos para a ascensão, 

que agora chamamos de Realização. E ele, que ela esperava encontrar, nunca 

apareceu. Então, ela esperou, esperou e esperou. Ela não estava 

necessariamente consciente disso, mas ela sonhava muito com isso à noite, 

com esse amor verdadeiro de todas as vidas. Eles queriam alcançar a ascensão 

juntos. Ela, na verdade, disse que, numa das existências, eles tiraram a vida 

deles juntos, achando que essa seria a forma, mas descobriram que isso não 

levava à ascensão. 

 

Ela veio para esta existência em 1938, esperando que o... E, Edith, não quero 

chamá-lo de alma afim. Eu sei que era o termo que vocês usavam. Nem alma 

gêmea. Mas... esperando que seu amor verdadeiro fosse estar aí também, que 
ela o encontraria ou ele a encontraria. E os anos se passaram. Ah, sua infância 

e, é claro, ela não esperava por ele necessariamente nessa época. Mas chegou 

a adolescência e ele não estava lá. Ela se encheu de grande tristeza, mas 

continuava esperando, esperando, esperando. Ele teve alguns outros 

relacionamentos, teve filhos como resultado, mas nunca foram verdadeiros 

amores na vida dela. Eram, bem, provisórios. E ela, na verdade... Sim, ela está 

me ajudando... ela, na verdade, meio que se sentiu culpada com os outros 

relacionamentos que teve, como se talvez estivesse traindo seu verdadeiro 

amor. 

 

Ela esperou, esperou, e esperou, esperou, e esperou sentada. Espero que não 

se importe que eu diga isso, Edith... mas sentada na mesma cadeira, sem 
mudar, com medo de que, se ela mudasse para outra cadeira, no sentido de se 

ela mudasse as coisas na vida dela, ela perderia a oportunidade de que esse 

amor verdadeiro a encontrasse. Então, ela se sentou na mesma cadeira, ano 

após ano, porque não queria fazer nada que pudesse afetar, que pudesse fazer 

com que ele não a encontrasse. 

 

Ela teve um coração solitário, ela está dizendo. Ela chegou a chamar a empresa 

dela, a imobiliária que ela teve, de “Heart Realty” (Imóveis do Coração), 

achando que talvez isso imprimisse uma energia ou vibração para que ele 

pudesse encontrá-la, mas ele nunca apareceu. Ela esperou e esperou, e não 

mudou de cadeira. Ela não permitiu que as próprias energias de abundância 

viessem para sua vida. Ela realmente não deixou que outras pessoas 

chegassem muito perto na vida dela, porque ela estava esperando. 
 

Então, cerca de um mês atrás, quando ela fez realmente sua verdadeira 

transição, ela percebeu que aquele que era seu verdadeiro amor, na verdade, 

foi morto muito jovem nesta existência, e jamais a encontraria. Ela percebeu 

quando começou a fazer a passagem, há um mês, que ele sempre lá com ela, 

encorajando-a a ter sua própria Realização, dizendo: “Edith! Edith! Faça! Eu vou 
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em seguida. Voltarei depois, mas faça isso você, agora.” Mas, não. Edith ficou 

sentada na mesma cadeira, não fez as mudanças. 
 

Então, eu lhe pergunto: “Edith, algum pesar?” 

 

[Ligeira pausa] 

 

Hum. Somente ele não ter aparecido, mas nenhum pesar, ela está dizendo, em 

relação a esperar, porque é um amor muito profundo e muito maravilhoso. 

 

Então, Edith, e agora? E agora? Está disposta a ter sua Realização noutra 

existência com ou sem ele? 

 

[Ligeira pausa] 

 
Bem, Edith está dizendo que ela sabe agora que é muito importante para ela 

permitir o amor e a abundância, e a própria Realização independentemente de 

qualquer outra pessoa. Mas, tendo escolha, ela ainda preferiria fazer isso com 

ele. 

 

Então, Edith, gostaríamos de prestar um serviço a você, aqui, hoje, neste 

Shoud. Não existem muitos Shaumbra se destacando tanto como você se 

destacou, que é um exemplo para todos nós, que é... espero que não se 

importe com o que vou dizer... mas que é tão teimosa, tão sovina, como você 

foi. Não existem muitos Shaumbra se tornando um ícone da vida em si, e dos 

desafios e das dificuldades. Não existem muitos Shaumbra tão sem rodeios 

como você foi nos Shouds. 
 

Então, Edith, gostaríamos de aproveitar este momento para honrá-la por sua 

existência, honrá-la por ser, verdadeiramente, uma das primeiras fundadoras 

Shaumbra, e por trazer tantos outros para o Círculo Carmesim. Gostaríamos de 

honrá-la por nos fazer rir. Gostaríamos de honrá-la por sua aspereza comigo, 

Adamus, porque eu sei que muitas outras pessoas adorariam fazer isso. E 

gostaríamos de honrá-la por sua convicção, mesmo que ela tenha feito você 

permanecer na mesma cadeira. 

 

E, lembre-se, Edith, lembre-se do que eu lhe falei quando tivemos um de 

nossos confrontos num Shoud. Lembre-se. Eu disse: “Edith, mude dessa 

cadeira. Mude algo na sua vida.” Porque só existem duas opções nessa altura. 

Uma é... – naquela altura, eu disse – viver mais dois anos e sete meses. Foram 
dois anos e cinco meses. Ou você poderia ter vivido mais 30 ou 40, 50 anos. E, 

naquela altura, você virou os olhos quando eu disse “viver mais 30, 40, 50 

anos”, porque você sabia dentro de você que você estava esperando e que esse 

amor perdido não iria aparecer nesse ponto de sua vida. Em outras palavras, 

você estava pronta pra seguir adiante. 
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Essa era a coisa mais importante para você, e isso, querida Edith, tem sua 

beleza. A beleza de amar tanto alguém a ponto de esperar por ele. A beleza de 
sentir essa pessoa em seu coração todos os dias, sabendo como foi estar com 

ela, sabendo o quanto você a ama. Não há nada errado nisso. 

 

E Edith acrescenta a esta cerimônia para ela, aqui, que ela não recomendaria 

necessariamente isso aos outros. Porque o maior amor que ela poderia ter 

dado... o verdadeiro amor era permitir a própria Realização... e, depois, estar 

aqui para ele, quando chegasse o momento dele. 

 

Mas, Edith, honramos e abençoamos você por tudo que você deu aos Shaumbra 

do mundo todo. Vamos todos parar um instante aqui. Que tal, Linda? Se puder 

vir até aqui fazer uma respiração em homenagem à Edith... [Linda volta para o 

lugar dela.] Não fique na frente dela [da Edith]. [Linda ri.] É. Fique ali. Ela... é. 

Que tal fazer uma respiração em homenagem à Edith, uma das Shaumbra 
clássicas de todos os tempos? 

 

 

LINDA: Então, verdadeiramente, vamos respirar bem fundo algumas vezes. 

Respirem em honra à Edith. Que pessoa, que exemplo para nós! Respirem bem 

fundo e enviem seu amor e energias para Edith, nossa estima. Respirem essa 

estima que todos passamos a ter por Edith, com toda sua excentricidade e 

teimosia. Sempre uma verdadeira Shaumbra. Respirem as energias desta 

verdadeira Shaumbra, Edith – Edith Proctor. Sempre lá para nós. 

 

Respirem bem fundo. Respirem bem fundo. 

 
Enviem seu amor para ela. Deixem que ela sinta nossa estima. Repito, com 

frequência, um exemplo incrível para todos nós, representando tantos 

momentos conturbados da vida. 

 

Respirem. Respirem, enquanto permitimos a Edith, sempre. 

 

 

ADAMUS: Ótimo. Obrigado. E Edith ficou meio encabulada no momento, mas 

está feliz por não estar aqui fisicamente, porque provavelmente estaria toda 

vermelha de vergonha. E ela está enviando seu amor, seu coração, para todos 

os Shaumbra ao redor do mundo. E está dizendo: “Continuem. Continuem.” 

 

Então, Edith, e agora? Como será agora? 
 

[Ligeira pausa] 

 

Ela disse que vai voltar para Theos e ficar lá um tempo para realmente 

rejuvenescer, recuperar a própria energia. 

 

E depois? 
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Ela está dizendo que retornará para outra existência na Terra. Sua última vida. 
Ela promete a si mesma desta vez que será sua última existência. 

 

E quanto tempo você vai esperar pra voltar? 

 

[Ligeira pausa] 

 

“Uma semana!”, ela está dizendo. Edith, eu iria com calma. [Adamus ri.] Uma 

semana. Eu esperaria mais. 

 

Ah, ela disse que quer voltar para uma família Shaumbra, uma família 

Shaumbra jovem que esteja pensando em ter filhos. Ela adoraria voltar para a 

família de vocês. Com uma educação apropriada. Bom, Edith, eu esperaria um 

pouco mais do que uma semana. 
 

Então, obrigado. Obrigado por estar aqui. E é hora de voltar para Theos e 

rejuvenescer. 

 

Algumas palavras de despedida? 

 

Hum. Ela disse”: “No final, a única pessoa que vocês podem realmente amar 

são vocês mesmos, mas é bem legal ter uma alma gêmea.” Obrigado, querida. 

Obrigado. 

 

Certo, vamos adiante. Edith, que pessoa! [Adamus ri.] Estou ouvindo você 

voando embora, Edith. Que figura! É. [Adamus exala de maneira audível, 
enquanto fala com Edith.] Sim. Tudo bem. 

 

Ótimo. Assim, vamos respirar bem fundo. 

 

 

Percebendo Sua Realização 

 

Realização. Tivemos nosso Verão (Inverno) da Realização. Tivemos, bem, perto 

de 1.500 Shaumbra pelo mundo reconhecendo sua Realização, saindo do 

armário, por assim dizer. E eu quero fazer uma observação sobre isso, hoje, 

porque se trata realmente da perspectiva de vocês. Trata-se de perceber que se 

está realizado. Vocês podem continuar se sentando na mesma cadeira – usando 

o exemplo da Edith –, não mudar, esperar por alguma coisa, esperar pelo 
conceito de vocês do que é Realização, ou vocês podem simplesmente mudar 

de perspectiva e permitir isso. 

 

Muitos de vocês estão começando a chegar a esse ponto, e é o ponto do desejo 

intenso. Vocês sabem que a coisa está aqui, vocês sabem que está bem aí, mas 

ainda resta aquele pouquinho para chegar à Realização. Tudo bem. Não é 

preciso pressa. Mas, se ficarem duvidando, se ficarem confusos – “Bem, quando 
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vai acontecer?” –, a coisa vai acontecer assim que vocês dizem: “Eu Sou 

Realizado.” 
 

Eu sei que existem Shaumbra ao redor do mundo que estão... alguns estão 

postando na mídia social ou mesmo publicando livros e tal, outros estão 

dizendo: “Bem, eu sei que estou Realizado desde o dia em que nasci.” E sei que 

tem aqueles que reviram os olhos. [Adamus para de falar um instante; os 

pássaros estão piando alto.] Muitos pássaros conversando aqui fora. Acho que 

Edith está mexendo um pouco com tudo. 

 

Alguns estão dizendo: “Estou Realizado desde criança.” E isso é realmente 

verdade. Não é fanfarronice. Não é querer tentar ser mais aos olhos dos outros. 

De repente, vocês estão percebendo que sempre estiveram Realizados. Ou 

alguns estão dizendo que tiveram a Realização quando adolescentes ou jovens 

adultos, e agora estão mais maduros, mais velhos. Sim, vocês sempre 
estiveram Realizados. Sempre foi assim. É uma parte natural inerente a vocês. 

A pergunta é: Quando vocês vão se deixar perceber que estão Realizados? É 

uma questão de perspectiva. Não é o que chamariam de jogo, mas é uma 

questão de admitir isso, de sair do armário. 

 

Basta fazerem isso e, enfim, dizerem que estão Realizados e pararem com toda 

essa coisa mental: “Será que estou Realizado?” E: “Bem, se estou Realizado, 

então, tudo mudaria e, de repente, eu seria capaz de fazer truques de mágica.” 

Não funciona assim. Não é isso. Vocês reconhecem primeiro a sua Realização e, 

depois, as energias mudam. Não ao contrário. 

 

Vocês reconhecem isso: “Eu estou Realizado. Estive nesta jornada humana 
meio que perdido ou empacado, ou me sentando na mesma cadeira há um 

tempão, mas, sim, eu estou Realizado.” Isso, então, vai mudar a energia. Sua 

nova perspectiva, uma perspectiva clara de “estar Realizado”, então, muda a 

relação que vocês têm com a energia. Então, e somente então, vocês começam 

a notar a diferença. Eu vejo muitos de vocês ainda se sentando nessa mesma 

cadeira, esperando primeiro pelas diferenças, esperando por... não sei... de 

repente, pelo amor da sua vida ou ganhar na loteria ou, de repente, deixar de 

ter dores no corpo. É a perspectiva. É mudar de cadeira, mudar de... ser capaz 

de dizer: “Eu Sou Realizado.” 

 

Vocês não estarão se enganando ao dizer isso. Na verdade, é bem o contrário. 

Vocês ficam se enganando quando não saem do armário. Vocês ficam se 

enganando quando esperam que algo aconteça, o novo Big Bang ou coisa desse 
tipo. É uma perda de tempo este momento. Temos muito trabalho pela frente, e 

muita diversão pela frente também. Então, é hora de simplesmente perceberem 

que estão Realizados e, depois, observarem como as coisas mudam. Depois, os 

sonhos de vocês mudam. Depois, o fluxo de abundância muda. Depois, toda a 

atitude de vocês com relação à vida muda, a capacidade de vocês de ver a 

Beleza muda. Tudo muda, quando vocês saem do armário: “Sim, Eu Sou 

Realizado.” Não é conversinha do ego. Não, não é o ego de vocês falando. 
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O ego em si... estou tentando dizer certo através do Cauldre... O ego humano, 
na verdade, não conseguirá, não irá dizer que está Realizado nem iluminado. 

Ele dirá um monte de outras coisas. Ele fará um monte de coisas esquisitas. 

Mas o ego resistirá em dizer: “Eu Sou Realizado.” 

 

Sintam isso um instante. 

 

Agora, muitos de vocês pensam: “Bem, Fulano e Fulano estão dizendo pra todo 

mundo que estão Realizados, e isso é só o ego enorme deles.” Não, de fato, 

não é, pois o ego não vai fazer isso. Por quê? 

 

Quando o humano diz e reconhece que está Realizado, então, o ego 

basicamente vai embora. O ego, como ele era, deixa de existir. Então, o ego 

não tem realmente nenhum desejo de dizer que está Realizado. Significa o fim 
do ego, quando ele diz. Não o fim da identidade humana, mas o fim do ego, o 

que se pode dizer que estava desequilibrado. O ego é a coisa que ficava 

basicamente dizendo: “Eu sou tudo que há. Eu sou a ordem mais elevada de 

minha consciência.” Mas, no momento em que vocês dizem que estão 

Realizados, que estão iluminados, isso muda todas as energias. Muda o fluxo. 

Muda seus pensamentos. Dá a vocês a capacidade de ter uma visão mais 

ampla, aberta, de todas as coisas, inclusive de si mesmos. Então, não, não é 

seu ego dizendo que vocês estão Realizados. Alguns de vocês ficam meio que 

com medo de dizer isso: “Bem, é só o meu ego. E não estou realmente 

Realizado. Eu preciso de provas e evidências.” Na, nada disso. Não funciona 

assim. 

 
“Eu Sou Realizado.” Bum! Assim. E, tá, o ego vai... vocês vão sentir a 

resistência... O ego diz: “Ah, você só está inventando isso.” Ou, vejam: “Você 

quer ser mais do que os outros.” Não, não é nada disso. Vocês estão fazendo a 

transição para um papel diferente, é claro, mas vocês não estão se colocando 

acima de ninguém, porque isso é tolice. Cada pessoa tem a mesma Realização 

natural dentro de si. Só não querem enxergar isso no momento. 

 

Vocês dizem: “Eu Sou Realizado.” Depois, vocês esperam que raios ou algo 

grandioso aconteça. Não. Vocês têm essa tremenda quantidade de energia que 

ficou sentada na mesma cadeira um tempão, que ficou presa um tempão, que 

era quase que uma estranha para vocês um tempão. Leva um tempo para 

mudar a direção do trem. Não acontece instantaneamente. 

 
E vocês não têm que se convencer disso também. Vocês não têm que repetir 

isso como se fosse um mantra. Vocês não têm que dizer isso repetidas vezes. 

Basta perceber: “Eu Sou Realizado.” E depois ser o observador de como as 

coisas começam a mudar na sua vida. E, repito, não é uma corrida. Vocês não 

têm que forçar nada, mas simplesmente dizer: “Eu Sou Realizado.” 
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Sintam o que faz ao seu ego vocês dizerem isso. Aos pensamentos do cérebro, 

aos pensamentos da mente. O ego, na verdade, meio que não gosta disso. E 
ele vai projetar a dúvida, dizendo: “Ah, você só está inventando isso.” Mas 

voltem para si mesmos, para quem vocês verdadeiramente são, “Eu Sou 

Realizado”, e então a coisa acontece. 

 

Então, é hora de todos vocês saírem do armário com relação a isso. Não é algo 

egoísta. Não é ser artificial ou irreal. É mais real do que qualquer coisa que já 

fizeram nesta existência: “Eu Sou Realizado.” 

 

Perto de 1.500 já reconheceram isso e estão verdadeiramente Realizados e 

todos tiveram um jeito próprio de vivenciar isso. Meio que travaram uma 

batalha interna: “Será que sou ou não sou? Será que vou parecer elitista se 

proclamar que estou Realizado? Será que estou realmente pronto? Será que já 

passei por experiências suficientes? Será que limpei meu carma?” Depois, 
então, enfim, disseram: “Eu Sou Realizado. Estou muito cansado de jogar o 

jogo da não Realização. Eu Sou Realizado.” E, então, as energias começam a se 

mover na vida deles. Ela começa a se movimentar. 

 

Edith, por exemplo, não diria isso. Não diria. Mesmo quando fiquei com ela 

enquanto ela desligava as últimas conexões que tinha com seu corpo físico, ela 

não diria isso. Ela realmente não sentia que estava pronta e ela estava 

esperando pelo seu amor perdido. E ela pensava que, se permitisse a 

Realização, então, bem, ela não teria mantido o juramento, o compromisso 

entre eles. Então, ela não diria. Não sei se ela se arrepende disso. Não sei se... 

não, ela não se arrepende. Mas ela queria que ele tivesse aparecido. Ela ficou 

meio zangada com ele. Queria que ele tivesse aparecido na hora certa. 
Poderiam ter feito isso juntos, mas não aconteceu. 

 

É hora de saírem do armário. Temos muita coisa a fazer pela frente. 

 

 

Aceitação da Energia 

 

Próximo ponto da lista de hoje. Temos falado bastante da relação de vocês com 

a energia, e já passamos por muita questão da física. A energia é toda de 

vocês. É toda de vocês. Eu sei que, de início, é meio estranho pensar... “Bem, 

você quer dizer tudo...?” Vocês olham para as estrelas à noite. Olham para o 

oceano. “É tudo minha energia?” Sim, é. É a percepção de vocês da realidade; 

portanto, é tudo de vocês, é tudo a energia de vocês. 
 

Todo mundo tem a própria percepção, a própria perspectiva, a própria energia. 

E, como muitos de vocês sabem, pelo que falamos no Keahak, há uma 

harmonia entre as energias. Quando múltiplos seres com alma se juntam, há 

uma harmonização de suas energias. Mas, ainda assim, é a energia deles e a 

sua. Eles nunca entram na de vocês e vocês nunca entram na deles, mas 

acontece uma harmonização. 



Merlin Eu Sou – Shoud 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14 

 

 

E, como dissemos recentemente no Keahak, também pode acontecer um dano. 
Quando um ser com alma se esquece de quem é, quando ele acredita que 

precisa sair de si mesmo para buscar energia, quando ele não permite que a 

energia o sirva, quando a energia é usada para oprimir outros, quando há 

manipulação, então, em vez harmonização, ocorre um dano. 

 

Mas, basicamente, toda energia está aqui para servir vocês. E o que eu 

realmente quero fazer hoje é pedir que vocês se abram agora e a deixem 

entrar. Falamos muito sobre isso na teoria, conceitualmente, mas hoje, com 

todos vocês neste Shoud, vamos nos abrir para ela. 

 

Respirem bem fundo e recebam essa energia que é de vocês. Não se segurem 

mais. Não temam mais essa energia. Recebam ela. Ela está aí para servir 

vocês. 
 

E, agora, repito, já falamos sobre isso, mas eu, realmente, realmente, quero 

que a tragam pra casa hoje, neste Shoud. Há uma resistência em fazer isso, 

porque vocês pensam: “Ah, meu corpo dói muito, como vou conseguir aceitar 

mais energia? Vai doer ainda mais.” O corpo de vocês dói porque ainda há uma 

resistência em trazê-la, em permitir o fluxo harmonioso natural de sua própria 

energia. Em parte, é por isso que o corpo dói, mas também porque vocês estão 

passando por tremendas mudanças ao deixarem o corpo humano e entrarem 

em seu Corpo de Energia Livre. Será que vocês conseguem permitir essas dores 

no corpo em vez de resistirem a elas? Porque elas estão aí por um motivo. Algo 

está acontecendo. 

 
Alguns de vocês vêm mantendo sua própria energia ao largo, afastada, porque 

vocês ainda têm uma mente atormentada. Vocês ainda batalham interiormente. 

Quando se abrirem, quando abrirem as comportas da energia, essa energia virá 

servir vocês e ela vai... como dizer?... preencher até seus pensamentos, a 

ponto de cessar essas batalhas mentais. As batalhas da mente acontecem, em 

parte, porque, bem, vocês estão sufocando seu próprio eu. Quero dizer, bem, 

literalmente, mas também conscientemente. À maneira da consciência, vocês 

estão sufocando o próprio eu. Isso cria um campo de batalha para alguns jogos 

da mente. Mas vocês se abrem para todas as energias e essas batalhas 

terminam. 

 

Não há mais nada contra o qual lutar. Toda a energia está lá e é toda de vocês. 

E, quando vocês voltam para um fluxo natural da energia dentro de si, vocês 
começam a perceber que vocês nunca irão fazer mau uso dela. Ela é toda de 

vocês. Vocês jamais vão fazer mau uso dela. Vocês jamais vão usá-la contra 

outra pessoa. Somente quando existe a crença de que a energia está do lado de 

fora, de que vocês precisam obtê-la noutro lugar, é que ocorre o mau uso. Mas 

com o saber e a percepção de que a energia é toda de vocês, quando há esse 

profundo e lindo saber, não cabe o desejo de usá-la contra ninguém. Vocês 

nunca precisarão mais dos outros, então não há mau uso. 
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Alguns de vocês se preocupam com o fato de que, com muita energia, vocês 
vão usá-la contra si mesmos – com vícios e crimes realmente contra si 

mesmos. Vocês não vão, porque, de repente, vocês perceberão a Beleza. Vocês 

estarão em seu próprio jardim, por assim dizer. Estarão em seu próprio lugar. 

Ela está toda lá para servir vocês. Em tudo. 

 

Respirem fundo agora – respirem realmente fundo – e se abram para a energia 

está bem aí e é sua. Vocês não têm que pensar nela. Vocês não têm que ficar 

todos na mente com relação a isso: “Como será essa energia?” E: “De onde ela 

virá?” Vamos seguir além disso e simplesmente inspirá-la, absorvê-la porque 

ela é de vocês. 

 

Enquanto fazem isso, vocês também estarão permitindo, aceitando, tudo que 

vocês são, todas as suas vidas passadas, todas as suas experiências, o Mestre 
dentro de vocês, o Eu Sou. Vocês permitirão que tudo esteja dentro de vocês. E 

eu sei que já falamos sobre isso muitas vezes ao longo de anos, mas, hoje, eu 

quero que seja o ponto de separação, um ponto real de separação, em que não 

ficamos mais apenas falando nisso. Vocês estarão vivendo isso. Vocês estarão 

incorporando essa energia. 

 

E alguns de vocês, tipo, antes de termos uma reunião como esta, vocês se 

sentem mal. Vocês se sentem assim e dizem: “Ah, a energia está me afetando. 

Eu tenho dores de cabeça, dores no corpo, dores no estômago e todos os tipos 

de dores.” Vocês se sentem fora do equilíbrio e empurram a energia pra longe. 

Vocês não a deixam entrar. Vamos seguir além daí hoje. Neste momento, não 

importa o que esteja acontecendo com o corpo ou com a mente de vocês – se 
acharem que vão ter um treco em seguida, não importa – vamos recebê-la. 

Vamos trazê-la para dentro. É algo que só vocês podem fazer consigo mesmos. 

Vamos ter essa amizade com a energia que é toda de vocês. 

 

É como nós vamos seguir em frente fazendo o que vamos fazer. É como vocês 

alcançam seu corpo de luz, sua Realização encarnada – respirem bem fundo, 

deixando a energia entrar em sua vida, em sua consciência, em sua percepção, 

em seu corpo, em tudo. Respirem bem fundo, aceitando-a. Sem pensarem 

nisso, sem se perguntarem quanta energia estão trazendo. Ela não vai 

sobrecarregar vocês. Ela não vai sobrecarregar vocês. Ela colocará vocês de 

volta no verdadeiro equilíbrio natural. 

 

Respirem bem fundo com essa energia. Ela é toda de vocês. 
 

[Pausa] 

 

Ainda há uma tendência para se distraírem muito com coisas externas. Neste 

momento, o mundo está muito maluco – lindo, mas maluco – e há uma 

tendência para se distraírem com muitas dessas coisas que estão acontecendo 
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ao redor do mundo. E, fazendo isso, repito, também veem a energia como 

estando do lado de fora e não querem que ela venha muito pra vocês. 
 

Mas, aqui, bem no final deste ano doido, doido... ah, vocês tiveram todo tipo de 

coisa acontecendo – as condições meteorológicas, o meio ambiente, o clima, a 

política, as finanças e tudo mais. Não importa. Vamos dar juntos um salto além. 

 

Respirem fundo e permitam a energia e se abram para o que é de vocês. Chega 

de desculpas. Não quero mais desculpas. Não quero mais discussões sobre 

coisas como falta de abundância nem mesmo dores físicas. Ou seja, vocês vão 

tê-las, mas é tudo parte, agora, de vocês sendo autossuficientes com a energia. 

 

Respirem fundo e deixem que ela venha até vocês, como um grande, imenso 

tsunami, como um grande maremoto que não vai matá-los, que não vai 

apanhá-los e derrubá-los. Deixem que essa grande onda da sua energia entre 
em seu ser, e então sintam como é. Sintam o que está acontecendo com seu 

corpo e com sua consciência. 

 

[Pausa] 

 

Respirem bem fundo. É tudo a energia de vocês, e ela está aqui para servi-los. 

 

Nós falamos e falamos sobre isso, mas agora tenho que insistir. Tornem-se a 

energia. Permitam a energia. Não vamos mais fazer joguinhos com ela. Não 

vamos mais reter a abundância nem mesmo seu Corpo de Energia Livre. Vamos 

fazer isso agora mesmo. 

 
Respirem bem fundo agora. [Ele respira fundo.] E sintam-se absorvendo a 

energia, como se estivessem num spa, como se estivessem deixando ela ser 

absorvida. É muito importante ir além da conversa em direção à percepção de 

sua própria energia. Não há nada do lado de fora. Ela é toda sua. 

 

Não há por que esperar. Não há por que adiar isso. Este momento é o momento 

de aceitar toda essa energia, e não tentar manipulá-la. Não comecem dizendo o 

que fazer ou onde fazer. Simplesmente, tenham essa experiência, essa linda 

experiência de trazer sua energia. 

 

[Pausa] 

 

E ouço muitos dizendo: “Ah, mas eu já fiz isso. Eu tenho feito isso.” Vocês têm 
feito meio como fazem com tudo na vida: colocando um pé no acelerador e 

outro no freio. E agora estamos chegando ao ponto em que não há mais 

acelerador nem freio. E, para o humano, isso é muito desconcertante. Isso cria 

uma série de sentimentos discrepantes. Sem pedal de acelerador, sem pedal de 

freio. Vocês não precisam mais de pedal de acelerador na sua vida. Vocês não 

precisam ficar apertando ou soltando o pedal, porque a coisa acontece 

naturalmente. Agora, vocês andam pela vida em seu veículo de consciência, e 
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ela responde de maneira absolutamente apropriada. Vocês não precisam de 

acelerador. 
 

Eu sei que vocês têm carros autodirigíveis agora. Vejam, no meu tempo, 

estávamos bem à frente lá, nós tínhamos cavalos autodirigíveis. Enfim, vocês 

estão chegando ao ponto em que têm carros autodirigíveis, e vocês não 

precisam trabalhar nos pedais do freio e do acelerador. A coisa acontece por 

conta própria. Sabe o que fazer. É, através de muita tecnologia, de 

programação e de coisas desse tipo. Acontece a mesma coisa com a consciência 

de vocês. Ela sabe o que fazer. Sabe exatamente o que fazer com a energia. 

Vocês não precisam mais de um acelerador na vida de vocês. Então... 

metaforicamente, simbolicamente falando. Então, tirem o pé do acelerador. E 

também não precisam mais do freio. 

 

Se vocês fossem carros, sabem quantas pastilhas de freio vocês teriam gasto 
até hoje na existência de vocês? Centenas, talvez milhares, sempre pisando no 

freio, quando nem mesmo precisavam. Vocês pisavam no freio mesmo quando 

não tinha uma curva adiante ou uma serra que fossem descer ou um carro na 

frente de vocês. Acho que alguns de vocês dirigiram pela vida com o pé no freio 

e, de vez quando, no acelerador. Soltem tudo agora. Não há necessidade disso. 

 

Isso é... oh, me desculpe, Edith [ele encostou na foto dela]... Isso é confiança 

verdadeira. Digo, é uma confiança implícita. É um grande passo na dinâmica 

energética de vocês. Falamos sobre dinâmica energética em nosso último 

Shoud. É um grande passo ter tanta confiança em si que não há mais 

acelerador nem freio. Vocês nem precisam de volante, talvez só pra descansar 

as mãos. O que acontece agora é totalmente natural, intuitivo. O que acontece 
agora é que toda a energia responde a vocês de maneira apropriada. 

 

E, vejam, como falamos tantas vezes, vocês, na verdade, não estão se 

movendo através do espaço e do tempo; eles é que se movem através de 

vocês. Então, por que precisariam de acelerador, de freio ou mesmo de 

volante? Vocês estão em seu veículo de consciência, e agora é ele que controla 

o tempo, o espaço e a energia fluem através de vocês. Ele controla isso. Vocês 

não precisam mais disso. Agora, vocês podem curtir a vida, em vez de terem 

que se esforçar no caminho, em vez de terem que desviar dos obstáculos e 

pisar no freio quando as coisas não vão muito bem, ou procurar acelerar para 

alcançar os demais. Vocês deixam ir tudo isso. 

 

Agora, é o tempo e o espaço que respondem perfeitamente à sua energia. Esse 
é um grande passo. É um grande passo. Mas, ei, pra onde mais vocês vão? 

Continuar sentados na mesma cadeira o tempo todo? 

 

Vamos respirar fundo e permitir isso agora, trazer essa energia. Não quero 

saber de dores, de sonhos estranhos e tudo mais que vocês têm. Não há motivo 

para evitar a energia. Vocês só estarão se privando do que pertence a vocês. 

Vamos tirar o pé do freio e do acelerador, e as mãos do volante, para trazer a 
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liberdade. Vocês juntam tudo isso e, de repente, há uma nova dança da energia 

em sua vida. É uma despreocupação. Quero dizer, vocês ainda estarão 
conscientes do restante do mundo e o que está acontecendo, e, de certo modo, 

vocês ainda sentirão essas coisas, mas elas não pertencem a vocês. Não há 

mais preocupação com o que acontecerá depois ou de onde as coisas virão: 

“Que decisões preciso tomar?” Vocês percebem que não precisam fazer isso. Há 

uma inteligência natural em sua consciência e a energia responde a ela sem 

que o humano tenha que lidar com cada coisinha, sem que o humano tenha que 

lidar com todos os detalhes. 

 

Vamos respirar bem fundo com isso. 

 

Saindo do armário com sua própria Realização, se abrindo agora para a energia 

que é de vocês, tirando a cabeça do controle de tudo que tentavam controlar, 

achando que precisavam controlar, e agora sentindo como tudo, toda a energia 
responde a isso. E, repito, eu sei, eu sei, já falamos disso muitas e muitas 

vezes, e vocês diziam que faziam isso. Não faziam. Vocês pensavam nisso, e há 

uma grande diferença entre pensar nisso e agora fazer isso. 

 

Este Shoud vem numa boa hora para se fazer isso. Vocês tiveram o exemplo de 

nossa maravilhosa Edith, mas que ficou sentada na mesma cadeira. E ela 

admite que era uma senhora teimosa que não queria mudar. Ela tinha uma 

razão subjacente para não querer mudar, mas ela não queria mudar, não 

queria reconhecer que a energia era dela, nem permitir a abundância. Não 

queria sequer permitir a Realização dela. Que ótimo exemplo para vocês, para 

todos vocês. Ele escolheu o caminho dela, é verdade, mas eu sei que muitos de 

vocês estão buscando algo diferente. Se vocês têm juramentos antigos, talvez 
seja hora de deixá-los ir. Se vocês têm aversão à energia, uma aversão à 

energia, achando que ela só vai piorar suas dores e batalhas mentais, vamos 

seguir além disso aí, agora mesmo, aqui, porque temos coisas a fazer. 

 

Respirem fundo com isso. Vamos mudar toda essa relação com a energia. 

 

[Pausa] 

 

Hum. Ótimo. 

 

 

Brilhar para Dentro, Brilhar para Fora – Merabh 

 
E, por fim, hoje... ah, o dia da Edith... vamos fazer um merabh. Eu gosto de 

fazer merabhs ao final de nossos Shouds. E vocês estão certos, não tenho 

muito o que dizer hoje, porque tudo se encaixa nessa coisa toda da aceitação 

da energia. E eu quero que esse seja o ponto principal de hoje – a aceitação da 

energia. 

 

Assim, vamos colocar uma musiquinha agora e fazer nosso merabh. 
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[A música começa.] 
 

Respirem bem fundo. 

 

Vocês escolheram permanecer neste planeta para serem Mestres, para 

vivenciarem agora a Realização encarnada, para vivenciarem sua própria 

energia. 

 

Vocês escolheram permanecer na Terra e brilhar em direção aos outros, 

sabendo que o planeta poderia realmente usar isso, agora. 

 

Sua luz de consciência compartilhou, espalhou... não sua energia, mas sua luz, 

sua consciência. Vocês não sair por aí compartilhando energia; isso seria inútil. 

Mas sua consciência vai brilhar para fora, para o mundo, iluminando para este 
mundo os novos potenciais que estão disponíveis. E sem essa luz de pelo 

menos algumas centenas, se não forem alguns milhares de Mestres 

encarnados, a humanidade jamais poderia ver outros potenciais que estão 

disponíveis agora. 

 

É um ponto de virada. Ah, pode-se dizer que é um ponto de mudança para o 

planeta, mas vocês todos sabem disso. E, com vocês brilhando para fora, há 

uma chance que enxergarem esses outros potenciais. 

 

Vamos primeiro brilhar para dentro antes de brilharmos para fora. Primeiro, 

permitam que sua própria luz brilhe dentro de vocês. 

 
Quando uso a palavra “luz”, o que quero dizer é consciência. Que é como uma 

luz. Deixem que sua própria consciência brilhe dentro de vocês. Deixem que ela 

brilhe na própria energia de vocês. 

 

[Pausa] 

 

Deixem que ela brilhe na própria Realização de vocês. Vamos começar 

iluminando, brilhando do lado de dentro. Em outras palavras, deixem que a luz 

de sua consciência esteja sobre vocês. 

 

[Pausa] 

 

É muito importante fazer isso antes mesmo de deixá-la cobrir o mundo. Deixem 
que ela cubra vocês, esteja em seu corpo, em seus pensamentos, em suas 

experiências. 

 

Essa luz sempre esteve aí. Não é nada que vocês tenham que tentar trazer ou 

se esforçar pra ter. Ela sempre esteve aí. Mas deixem que ela brilhe neste 

momento em cada parte de seu ser. É a luz de vocês. É a consciência de vocês. 

 



Merlin Eu Sou – Shoud 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20 

 

Na Realização encarnada, o humano segue com suas experiências. 

 
Não é que o humano desaparece e vai embora. Não, o humano continua tendo 

suas experiências, mas agora com o benefício da sabedoria e com o benefício 

de sua consciência que brilha. 

 

Neste dia, deixem que sua luz brilhe para dentro. Em vez de tê-la do lado de 

fora, saindo para algum lugar, deixem que ela fique bem aí, brilhando lá dentro. 

 

Sintam sua própria radiância, sua própria consciência. 

 

Isso são vocês. 

 

[Pausa] 

 
Essa coisa, essa luz que brilha para dentro é o que traz a energia, é o que se 

harmoniza com a energia e traz tudo pra vocês em sua vida. Traz pra vocês 

tudo de que vocês precisam ou o que querem na vida. 

 

Deixem que essa luz brilhe para dentro. Sim, em suas dores, em seus 

desequilíbrios, qualquer coisa que possa estar aí. Simplesmente, deixem que a 

luz brilhe, agora, sem segurar nada. 

 

[Pausa] 

 

Essa luz está presente, aqui, neste momento. Não está fora, em algum eu 

superior ou noutra dimensão. Está bem aqui. 
 

Está bem aqui. Deixem que brilhe dentro de vocês como um todo, em cada 

parte de vocês. 

 

[Pausa] 

 

Isso é o que um Mestre faz antes de sair brilhando sua luz para os outros do 

lado de fora. Ele reserva alguns minutos para brilhar para dentro. Ele brilha 

para dentro antes de brilhar para fora. 

 

O Mestre se certifica de perceber conscientemente a própria luz brilhando de 

forma contínua dentro de si, iluminando seu corpo, sua mente, seus sentidos. 

 
É fácil se esquecer disso. É fácil pensar: “Bem, tenho que sair e brilhar para o 

mundo.” Mas, não, sempre reservem esse momento para brilhar para si 

mesmos, para a iluminação de sua consciência dentro de si mesmos. 

 

[Pausa] 

 

E, agora, juntos – individualmente, mas juntos –, vamos brilhar para o mundo. 
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Vocês sabem, não dou um grande fã de fazer orações globais nem meditações 
globais, ou coisas em grupo assim, porque, bem, se não for o grupo certo, 

vocês terão um monte de porcaria lá. Heh. Vocês terão muitas energias 

desequilibradas. E é por isso que muito raramente fazemos esse tipo de coisa 

juntos. Mas, como Mestres agora e seres Realizados, vocês estão no ponto em 

que podemos nos sentar sem agenda – sem qualquer propósito –, podemos nos 

sentar e simplesmente brilhar para o mundo. 

 

Nós não vamos tentar mudá-lo. Vejam, é por isso que nunca realmente gostei 

dessas reuniões em grupo em que fazem meditação em grupo. Ah, é tudo 

repleto de agendas de pessoas que realmente não entendem o que é 

compaixão. 

 

Mas, com vocês, Shaumbra, conosco, agora, nós podemos ficar aqui, juntos, 
todos conectados ao redor do globo. Agora, podemos brilhar para o mundo. 

Sem agenda, sem tentar infligir qualquer mudança. 

 

Não, não estamos tentando criar um resultado diferente para as eleições nem 

mesmo tentando reparar o meio ambiente. Não há lugar para isso aqui. 

 

Este é o encontro dos Merlins que brilham para o mundo, deixando a 

consciência se abrir, sem segurá-la. 

 

Não estamos tentando mudar o aquecimento global ou o tráfico sexual nem 

nada disso. Vocês são de longe muito sábios, agora, para isso. Mas estamos 

brilhando uma luz para o mundo que mostrará aos outros... que iluminará para 
eles um potencial que, do contrário, poderiam não enxergar, [iluminar] uma 

mudança, uma forma de trocar de cadeira. 

 

Então, pela primeira vez, juntos neste encontro de vocês, Mestres, pela 

primeira vez, vamos brilhar para o mundo. 

 

[Pausa mais longa] 

 

Sem agenda. Simplesmente, na condição de ser. 

 

Eu espero que vocês possam sentir a verdadeira paz que reside aí. Vejam, se 

tivéssemos uma agenda – se tentássemos consertar as questões ambientais ou 

da sociedade –, não haveria, de fato, uma sensação de paz. Não, porque ainda 
seriam batalhas, ainda seriam causas. 

 

Mas, enquanto estamos brilhando para o mundo, neste momento, sintam essa 

condição de se estar repleto de paz. 

 

Não estamos tentando transformar a escuridão em luz. Não estamos tentando 

mudar os sistemas financeiros do mundo. Nada disso. Estamos brilhando uma 
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luz de consciência – consciência que foi trazida para a Terra, que não está presa 

nos céus, que foi trazida para a Terra por vocês, pelos Mestres Realizados. 
 

Brilhem para fora neste momento, sentindo-se muito ousados, destemidos, 

enquanto nossa luz irradia para fora. 

 

[Pausa] 

 

Enquanto vocês estão se permitindo brilhar, irradiar para fora a consciência, 

aproveitem para sentir, agora, o que isso está fazendo a energia de vocês. 

 

Lembrem-se, hoje é para dar esse grande passo, um passo ousado e destemido 

para deixar sua energia chegar, ficar aí e servir vocês. Agora, sintam o que isso 

está fazendo, enquanto vocês brilham para fora. Sintam o que isso está fazendo 

para a sua energia. 
 

[Pausa mais longa] 

 

Enquanto estamos reunidos aqui, juntos pela primeira vez assim, brilhando 

para fora... um Mestre brilha para fora... sintam o que isso está fazendo para a 

sua energia. 

 

[Pausa] 

 

E lembrem-se da beleza disso: Nós não estamos tentando mudar o mundo. 

Estamos, simplesmente, iluminando cadeiras diferentes, potenciais diferentes, 

que podem não ter percebido que estavam lá. Não estamos fazendo ninguém 
escolher uma coisa ou outra. Estamos, simplesmente, abrindo a perspectiva da 

humanidade. Depende de cada pessoa, o que farão com isso. 

 

O que está acontecendo com a energia de vocês neste momento? 

 

[Pausa] 

 

Bem, ela deve estar, como diriam, feliz. Ela deve estar dançando na luz, porque 

é isso que vocês vieram fazer aqui. 

 

Depois desse tempo todo, desse caminho longo, nesta existência de agruras e 

liberações, de se sentirem perdidos, se sentirem empacados, depois de passar 

por tudo isso, em sua Realização, vocês estão fazendo, agora, o que vieram 
fazer aqui – brilhar para fora. 

 

O que acontece com a energia, agora, é que ela flui mais graciosamente, 

porque chegamos neste ponto e somos capazes de fazer exatamente o que 

viemos fazer aqui, brilhar para fora. E agora uma série de dúvidas acerca de si 

mesmos desaparece. Duvidar de si é o que segura a energia. Muita dúvida 
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acerca de si mesmos. Vocês percebem que vocês estão aqui. Vocês 

conseguiram. Vocês estão fazendo o que vieram fazer aqui. 
 

Esse é outro item do Guia do Merlin para a Realização Encarnada: O Mestre 

brilha para dentro de si e, depois, ele brilha para fora. 

 

Não importa muito o que vocês farão do restante do dia ou da noite, de 

qualquer dia ou de qualquer noite. Não importa se terão um emprego fabuloso 

ou se deixarão de trabalhar. Não importa se vocês realizarão tarefas em casa 

ou não. É por esta razão que vocês estão aqui: brilhar para este planeta. 

 

Agora, sintam a energia de vocês, novamente. 

 

[Pausa] 

 
Por merecimento próprio, por estarem cumprindo a promessa que vocês 

fizeram a si mesmos para esta existência, a de que permitiriam a Realização e 

permaneceriam no corpo, há uma relação diferente agora com sua energia... 

porque vocês estão fazendo o que vieram fazer aqui. 

 

Há um novo merecimento que é o de receber sua própria energia. 

 

Vamos brilhar para o mundo. 

 

O mundo está buscando uma luz neste momento, uma luz sem agenda, uma 

luz sem regras, uma luz sem sofrimento, uma luz de potenciais mais elevados. 

Vamos fazer isso neste momento. 
 

[Pausa] 

 

Há um imenso sentido de... bem, vocês chamariam de satisfação, de: “Estou 

fazendo o que vim fazer aqui. Permaneci no corpo. Estou agora fazendo minha 

luz brilhar. Sou o Mestre cujo escritório é o banco de praça ou uma cafeteria.” – 

ou onde quer que vocês queiram que seja. 

 

“Eu Sou o Mestre que não precisa pisar no freio nem no acelerador, nem pôr as 

mãos no volante. Eu Sou o que Sou, e estou fazendo o que vim fazer aqui.” 

Porque todos vocês... eu sei que vocês amam este planeta. Vocês tiveram 

muitas existências e, agora, chegaram em sua última existência. Agora, vocês 

simplesmente brilham para fora. 
 

Vocês conhecem sua própria luz agora, então vocês podem brilhá-la para fora. 

 

[Pausa] 

 

Hoje foi para dar esse grande salto, permitindo sua própria energia. E, quando 

fazem isso, então, o próximo passo é, bom, brilhar para fora. 
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Vamos respirar bem fundo neste dia. 
 

Agradecimentos muito especiais à Edith por compartilhar sua história, para 

estar aqui conosco neste dia. Que inspiração, que pessoa, que membro dos 

Shaumbra por tantos anos... Ah, Edith, eu sei que você encontrará a família 

certa para retornar e eu sei que você encontrará o amor perdido. Mas, Edith, 

sempre foi você. Não foi outro – esse amor perdido. Sempre foi você que você 

esteve procurando. 

 

E, queridos Shaumbra, não importa o quanto as coisas fiquem malucas neste 

mundo ao redor, lembrem-se de que tudo está bem e radiante em toda a 

criação. 

 

Eu Sou Adamus of Sovereign Domain. Obrigado. 
 

 

LINDA: Então, com isso, vamos nos permitir respirar bem fundo e, 

verdadeiramente, permitir essa experiência da aceitação da energia. Esta 

mensagem é para cada um de nós. Respirem bem fundo e permaneçam com o 

que for para permitir a radiância, permitir a consciência de simplesmente ser, a 

consciência de ver tudo e tudo que somos. Vamos continuar respirando fundo e 

trazer isso para nossas vidas. Não é só o momento do agora. É uma presença 

com a qual podemos estar. Então, respirem, honrando a si mesmos, bem 

profundamente, bem profundamente. Respirem enquanto encerramos o Shoud 

de hoje. Agradecimentos especiais ao Adamus Saint Germain e, é claro, nossa 

querida amiga Edith Proctor. Obrigada a todos. Nós nos veremos no mês que 
vem. Obrigada por fazerem parte do Merlin Eu Sou. Obrigada. 

 

 

 


