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Jeg Er den Jeg Er. Ah! Ingen finere ord noensinne er sakt enn "Jeg Er den Jeg Er" Jeg er Adamus av 

Suverent Domene, her med hver og en av dere, for det du kaller november Shoud, Shoud 2 i Jeg er 

Merlin serien.   

Når jeg kommer inn gjennom Cauldre, Linda, mannskapet her i Kona og dere alle, tar jeg et øyeblikk 

å lukte luften. Mm. Så vakkert her, så duftende, så friskt. Ah! Og et øyeblikk å ta en slurk kaffe, 

fantastisk Kona-kaffe, ikke for å promotere noe, men for å nyte rikdommen i livet, i menneskelivet. 

Det kan være vanskelig for noen av dere å ta tak i det, å virkelig føle det en gang iblant, for i alle 

livene deres har det vært tøft. Det har vært vanskelig. Mange utfordringer, spesielt i dette 

livet; sannsynligvis det vanskeligste livet du noen gang har hatt, fordi du har vært mer bevisst. Du 

har hatt større lyst til å gjøre endringer. Du har hatt flere realiseringer enn i noe annen liv. Så jeg 

vil våge å si, sannsynligvis ditt vanskeligste liv, et liv med endringer. 

Men her er vi i stand til å være sammen. Ah! Her er vi en Mester, Cauldre, som kanaliserer en Mester, 

meg, til alle Mestrene, dere. Jeg er virkelig imponert over hvor langt vi har kommet tross mange 

odds, mot mange omstendigheter og situasjoner midt i den store pandemien på planeten, midt i all 

galskapen, som ikke er din, forresten. Det er ikke ditt. 

  

Skjønnhet og lengsel 
En ting du vil legge merke til, hvis du ikke allerede har lagt merke til det, er denne følelsen du alltid 

har hatt, men den begynner å komme frem nå, en følelse av skjønnhet. Når musikken spiller, * slik 

skjønnhet. Du vet, denne følelsen av skjønnhet har vært skjult i lang tid. Det har kommet så mange 

andre ting i tankene og følelsene dine, at skjønnhetssansen ganske enkelt ikke var tilgjengelig for å 

komme frem. Men en ekte følelse av skjønnhet, og du trenger ikke jobbe med det. Det skjer som en 

Mester. Det begynner bare å komme frem og komme til overflaten. 

* Denne sangen ble spilt like før kanaliseringen   

Det er noen interessante dynamikker som finner sted akkurat nå. Det er en dyp følelse av lengsel, 

men ikke en tapt lengsel. Du har vært gjennom den fasen da du først gikk gjennom oppvåkning eller 

kanskje til og med før, men en følelse av lengsel, vel vitende om at det var noe mer, men det var 

som et tapt. Det var utenfor rekkevidde, utenfor rekkevidde. Du visste at det var der, som på en 

mørk natt i skogen; du vet at det er ting som er der, men du ser dem bare ikke. Og når du kommer 

til dette punktet, blir lengselen mer intens og dypere, mer sensuell. 
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Men nå, i stedet for lengsel etter noe fjernt og ukjent, er det en lengsel som er veldig håndgripelig, 

veldig klar, akkurat der. Du vet at den er der. Du trenger ikke jobbe med det. Kanskje du fremdeles 

ikke helt forstår hva den rike, vakre lengselen er, men det er det som skjer når mennesket, Mesteren, 

Jeg Er, når alle begynner i integrasjonen, den dype integrasjonen av legemliggjort mestring. 

Og så er det følelsen av å ha savnet den forbindelsen så lenge, å ha savnet å kjenne Ånden i deg, å 

ha savnet alt det du virkelig er, alle sansene dine, all den magien du virkelig er. Og slik at følelsen 

av lengsel ikke lenger er en tapt lengsel, men nå er det som en lengsel du vet om og at den kommer 

akkurat nå. Det gir en følelse av skjønnhet, rikdommen i livet. 

Du vet, når du ikke prøver å forandre verden lenger, når du ikke engang prøver å forandre deg selv 

lenger, når du godtar alt som du er, når du tillater det, kommer den følelsen av skjønnhet opp og 

den er i alt. Den er i musikken. Den er i naturen. Den er i ditt eget vesen. Det er veldig ekte og dypt. 

En av de tingene som det alltid er trist å se på med mennesker som går gjennom det de går gjennom, 

spesielt når de går i oppvåkning, er at sensualiteten ser ut til å falme bort, gå ut i ingenting. Ting 

blir så mentale og så lineære. Og faktisk er de ikke mer mentale og lineære; akkurat nå, når noen 

kommer i oppvåkning, skjønner de nå hvor lineære og mentale ting har vært. Så du er mye mer klar 

over det. Men du kommer til dette punktet, og det er ikke slik lenger. Det er ikke lineært. Det er ikke 

mentalt. Den følelsen av skjønnhet som faktisk noen av dere har vært redde for, følelsen av 

sensualitet som noen av dere har motstått, den begynner å komme frem, og du trenger ikke å jobbe 

med den. Den er bare der. Du er plutselig klar over livets rikdom. 

En del av dette er også forårsaket av det faktum at det er en visshet om at dette for de fleste av 

dere vil bli ditt siste liv på planeten, og det er på tide at du begynner å se på ting med et annet 

perspektiv. Du begynner å se på ting, vel, med den lengselen, og vet at dette kommer til å bli den 

siste levetiden der du kan gå på lange turer i skogene på denne jorden. Du vil kunne ta dette med 

deg, men ingenting som virkelig ligner på virkeligheten her - skogene og himmelen og fuglene og 

maten og alt dette vakre - og musikk og bare lyden av folk som ler og til og med gråter - men all 

denne skjønnhet.  

Det er litt vemodig, men det er veldig, veldig vakkert, og det er det som skjer når du kommer til 

dette punktet. Skjønnhet dukker opp, og det er bra for - vi snakket om skjønnhet i vår siste Shoud - 

vi snakker om denne nye Merlins Handbok for legemliggjort realisering, vi snakket om 

skjønnhet. Men skjønnhet dukker opp, den kommer frem, og du befinner deg nå omgitt av den, 

spesielt når du innser at all energien er din. Nå føler du deg omringet av skjønnhet. Ikke hele 

tiden. Nei, ikke nødvendigvis når du sitter i trafikken, eller hvis du lytter til noen av disse ekstreme 

nyhetene som noen av dere har hørt på. Ingenting galt med nyhetene, men noen av dere går virkelig 

etter ekstreme greier. 

Men denne skjønnheten dukker opp, og så er det utrolige stille, dype øyeblikk når du ikke lenger 

virkelig søker etter svar. Mange ganger tidligere hadde du disse stille, dype øyeblikkene, men du 

lette og så, og nå innser du at du er der. Du er der, og nå kan du nyte skjønnheten uten å frykte din 

egen sensualitet, uten å frykte skjønnheten i seg selv. Ja, folk, de blir redde for skjønnhet, fordi de 

tror de må ha så mange regler i livet sitt for seg selv. De tror de må holde seg veldig lineære og 
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strenge og ha rutetider og mål og alle ... pffff! Alt går ut av døren med Mesteren. Nå er det tiden for 

skjønnhet.   

Pust dypt og inviter den inn, for den kommer, hvis den ikke allerede er der. 

Skjønnhet, på en måte som til tider bringer deg til tårer når du hører et vakkert stykke musikk eller 

du ser en musikkvideo. Du vet, jeg hadde ikke musikkvideoer i min tid. Det var bare musikk; det var 

hørbart - selvfølgelig med mindre du gikk på konserten - men nå har du musikkvideoer som du kan 

sanse og se skjønnheten i. Utrolig. 

Så la oss puste dypt sammen når vi nå dykker ned i Shoud 2 av Jeg Er Merlin – serien. 

  

Samtale med Edith 

Det har vært mange dødsfall i Shaumbra-familien i år. Mange av dem. Mange Shaumbra sa bare: 

“Eh, jeg skal bare melde meg ut. Jeg skal bare dra.” Noen, slik som Sart, tillater deres realisering 

dager eller uker før de drar. Noen gjør det bare et øyeblikk før de drar. Noen sa: ”Du vet, det er bare 

for tøft akkurat nå. Denne kroppen og alt dette vi står imot, jeg kommer bare til å dra og komme 

tilbake når det er riktig.” Det er mange Shaumbra hvis navn ikke vises på nettstedet ditt på " In 

Memorial " som har forlatt, og de kommer til en av de nye jordene der det er et veldig spesielt sted 

for de som virkelig er - de har nettopp fullført siste sekund av siste livstid, de trenger fornyelse, de 

kommer tilbake - men de vil virkelig gjøre det som en Mester denne gangen. 

 

Så det ville være dårlig gjort hvis jeg ikke nevnte Edith. Edith. 

Kjære Edith gikk bort for bare to dager siden. Å, og Linda kommer til å sette opp bildet hennes her. 

Edith har vært på vei ut en liten stund nå. Som du vet var Edith, så herlig som hun er, litt sta. Du 

har kanskje innsett det under noen av Shoudene. Edith dro i utgangspunktet for omtrent en måned 

siden. Ikke den fysiske kroppen, men essensen hennes forlot for omtrent en måned siden, og hun 

ventet bare. Du vet, det virker ikke som en måned når du på en måte venter i mellomliggende 

riker. Men hun dro for omtrent en måned siden og for 2 dager siden ga hun slipp på det siste av sin 

fysiske kropp. 

Jeg satt med henne da dette skjedde. Det var et vakkert øyeblikk for meg og for henne. Hun var 

liksom - det ville være som å se deg selv med den siste flammen i glørne som sakte bleknet ut. Den 

siste, hvis den var som en peis, akkurat som den siste som flimret ut, og hun opplevde dette. Hun 

var vitne til det. Det er interessant fordi du ikke virkelig føler det, jeg mener, ikke på en fysisk måte, 

hvis du noen gang går gjennom det. Men du er veldig klar over det. Du er veldig klar over at den 

siste, kan du si, forbindelsen til planeten er borte nå. 

Edith og jeg satt der en god stund, og jeg bruker begrepet "å sitte der", men på en måte var det 

liksom fordi vi begge har vært mennesker. Vi visste hvordan det var å bare sitte. Vi satt der bare 

stille en stund. 
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Du vet, Edith og jeg, vi har kjent hverandre i mange liv. I Shoudene hadde vi mye "gå med det" med 

hverandre. Jeg elsket å invitere Edith opp på scenen, fordi jeg visste at hun ville være et slikt 

eksempel, en slik skjønnhet for alle. Edith hadde sine måter. Edith hadde sine bestemte måter. Hun 

ble et ikon for Shaumbra over hele verden. Men vi satt der en god stund, og på det tidspunktet - 

unnskyld meg, Edith (nådde forbi bildet hennes for kaffen) - på det tidspunktet sa jeg: “Edith, hvor 

skal du nå? Hva vil du gjøre?" 

Og hun sa: “Jeg vil dra til Theos. Jeg må fornye meg. Jeg må ha min egen plass. Jeg trenger å 

integrere alt jeg gjorde som menneske på planeten. Jeg trenger bare å komme vekk fra alt. Jeg vil 

ikke gå til jordens nærområder. Jeg vet at jeg vil støte på familie, og det ville ikke være så bra. Jeg 

vil ha det ...” - hun kalte det et spa, som et åndelig spa i Theos. 

Så jeg gikk med henne der, og jeg vet at noen av dere andre var sammen med henne, gjorde en 

drømmevandring eller bare tenkte på henne, og gikk sammen med henne til Theos og sa: "Edith, 

jeg kommer tilbake om et par dager,” som er i dag. Jeg skal invitere Edith inn et øyeblikk for å gi 

noen av hennes tanker og perspektiver. Hvis du ikke har noe imot det, Linda, kan hun ha stolen din? 

LINDA: Selvfølgelig. 

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Absolutt. 

ADAMUS: Ja. Så ... 

LINDA: Her går du. 

ADAMUS: … la oss alle puste Edith inn akkurat nå, inn i Shoud 2 i Jeg er Merlin- serien. Pust godt og 

dypt. Edith. Edith motstår, som, husk at hun pleide å motstå å gå opp på scenen, men hun elsket 

det virkelig. Så Edith, velkommen. Jeg håper alle kan se deg, om ikke, så føle deg her. 

Så Edith, jeg nevnte for alle at du dro til Theos. Du er faktisk i Theos akkurat nå. Hva med 

legemliggjort realisering? Hvorfor ble du ikke værende her? 

Og jeg skal oversette Edith for de av dere som ikke hører, som Vili oversetter på spansk. Så Edith, 

hvorfor ble du ikke værende? 

Og jeg vil at du skal føle svaret hennes også før jeg oversetter. Og på sin Edith-måte sier Edith: “Vel, 

det var bare for vanskelig. For vanskelig. Jeg ventet og ventet, og ingenting skjedde. Jeg hadde 

ingen penger, ingen av denne overflod som du snakker om Adamus, og til slutt, bare - kroppen min 

ga opp.” 

Ok, Edith. Edith, kommer du til å komme tilbake til jorden for et nytt liv? 

(liten pause) 

"Ja." 
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Edith, du vil normalt si det med en tøff stemme, og du vil sannsynligvis si noe som "Nei!" Men her 

sier du ja. Du kommer tilbake til et nytt liv. Hvorfor er det, Edith? 2410 

(pause) 

Edith har noe hun vil dele med alle, en rekke ting. 

Edith sier, først og fremst vil hun komme tilbake fordi det var noe i livet hennes som virkelig manglet 

- en rekke ting, hvis jeg ikke tar feil, men det var en ting som virkelig manglet i livet ditt - og det 

var hennes tapte kjærlighet. Hennes tapte kjærlighet, en kjæreste som hun hadde tilbrakt mange, 

mange liv med og som ikke var her i dette livet. De hadde avlagt et løfte til hverandre for lenge 

siden, og hun forteller meg at det til og med var fra tiden til Yeshua. De avga et løfte om at de skulle 

komme sammen igjen for deres oppstigning, det vi nå kaller Realisering, og den hun håpet å møte i 

dette livet, kom aldri. Så hun ventet og ventet og ventet. Hun var ikke nødvendigvis bevisst klar 

over dette, men hun drømte mye om det om natten, denne sanne kjærligheten i alle hennes liv. De 

ønsket å gjøre oppstigningen sammen. Hun sa faktisk at de i løpet av en levetid tok sitt eget liv 

sammen, og tenkte at det var måten å gjøre det på, men fant ut at det ikke førte til oppstigning.  

Hun kom inn i dette livet i 1938 i håp om at hun - og Edith, jeg ikke vil kalle det en sjelevenn; Jeg 

vet at det var begrepet du brukte, eller tvillingflamme - men håpet at hennes ekte kjærlighet også 

ville være der, at hun ville finne ham eller han ville finne henne, og årene gikk. Å, barndomsårene 

hennes, og selvfølgelig forventet hun ikke nødvendigvis ham da. Så tenårene hennes, og han var 

ikke der. Hun ble fylt av stor tristhet, men hun fortsatte å vente, vente, vente. Hun hadde noen få 

andre forhold, fikk barn som et resultat av dem, men de var aldri ekte kjærligheter i livet hennes. De 

var mer, vel, bare stedfortredere. Og hun - ja, hun griper inn - at hun faktisk følte seg skyldig i sine 

andre forhold som hun hadde, som om hun forrådte sin sanne kjæreste.  

Hun ventet og ventet og ventet og ventet, litt sittende - jeg håper du ikke har noe imot at jeg sier 

dette, Edith - men sitter i samme stol, beveger seg aldri, redd for at hvis hun flyttet til en annen 

stol, det vil si om hun skiftet ting i livet sitt, at hun ville miste en mulighet for at denne ekte 

kjærligheten ville finne henne. Så hun satt i samme stol år etter år, og mente at hun ikke ønsket å 

gjøre noe som muligens kunne påvirke, muligens kunne gjøre det slik at han ikke kunne finne henne. 

Hun hadde et ensomt hjerte, sier hun. Hun kalte til og med sitt eiendomsselskap som hun hadde 

"Heart Realty", og tenkte at dette kanskje ville utløse en slags energi eller vibrasjon slik at han kunne 

finne henne, men han kom aldri. Hun ventet og ventet og byttet ikke stol. Hun tillot ikke inn 

energiene sine, av overflod i livet sitt. Hun lot egentlig ikke andre mennesker komme så nært inn i 

livet sitt, fordi hun ventet. 

For omtrent en måned siden da hun virkelig gjorde sin virkelige overgang, innså hun at den som var 

hennes sanne kjærlighet, faktisk ble drept i en tidlig alder i dette livet, og at han aldri ville møte 

henne nå. Hun skjønte da hun begynte å krysse over for en måned siden at han alltid var der for 

henne, og oppmuntret henne til sin egen realisering og sa: “Edith! Edith! Gjør det! Jeg kommer 

etter. Jeg kommer inn senere, men gjør det for deg selv nå.” Men nei, Edith satt i samme stol, gjorde 

ikke endringene. 



Crimson Circle – Shoud 02 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 6 

Så jeg spør deg: "Edith, angrer du?" 

(liten pause) 

Hm. Bare at han ikke dukket opp, men angrer ikke, sier hun, om å vente, for kjærligheten er så dyp 

og så stor. 

Så Edith, hva nå? Hva nå? Er du villig til å gjøre din realisering i en annen levetid med eller uten? 

(liten pause) 

Edith sier at hun vet nå at det er så viktig for henne å tillate kjærlighet og overflod og sin egen 

realisering til tross for noen andre. Men ut fra valget, så vil hun fremdeles heller gjøre det sammen 

med ham. 

Så, Edith, vi vil gjerne gjøre en tjeneste for deg her i dag på denne Shoud. Det er ikke mange 

Shaumbra som skiller seg ut så mye som du gjorde, som er et eksempel for oss alle, som er som - 

håper du ikke har noe imot det jeg sier - men så sta, så tverr som du var. Det er ikke mange 

Shaumbra som blir et slikt ikon for selve livet og utfordringene og vanskelighetene. Ikke så mange 

Shaumbra som er så frittalende som du var i Shoudene. 

Så, Edith, vi vil gjerne ta et øyeblikk nå for å ære deg for livet ditt, for å ære deg som virkelig var 

en av de tidlig grunnleggende Shaumbra, for å bringe mange andre inn i Crimson Circle. Vi vil ære 

deg for at du fikk oss til å le. Vi vil ære deg for grovheten din tilbake til meg, Adamus, fordi jeg vet 

at så mange andre mennesker hadde elsket å gjøre det, og vi vil ære deg for din overbevisning, selv 

om det fikk deg til å bli i den samme stolen. 

Og husk, Edith, husk hva jeg fortalte deg da vi hadde en av våre konfrontasjoner i en Shoud. Husk 

at jeg sa, “Edith, skift stol. Endre noe i livet ditt,” fordi det er to alternativer på det tidspunktet. Den 

ene er å - på det tidspunktet sa jeg - å leve ytterligere to år og syv måneder. Det har gått to år og 

fem måneder, ellers kunne du ha levd 30, 40, eller 50 år til. Og på den tiden rullet du med øyeeplene 

da jeg sa leve 30, 40, 50 år til, fordi du visste i deg selv at du ventet og at den mistede kjærligheten 

ikke kom til å dukke opp på dette tidspunktet i livet ditt. Med andre ord var du klar til å gå videre.  

Det var det viktigste for deg, og det, kjære Edith, har en skjønnhet i seg. Den skjønnheten ved å 

elske noen så mye at du bare ville vente på dem. Det fine med å føle det i hjertet ditt hver dag for 

vedkommende, vite hvor mye du har opplevet med han, vite hvor mye du elsker han; det er 

ingenting galt med det. 

Og Edith legger til at hun ikke nødvendigvis vil anbefale det for andre, at den største kjærligheten 

hun kunne ha gitt sin ekte kjærlighet var å tillate sin egen realisering og så være her for ham når 

tiden hans var klar. 

Men Edith, vi ærer og velsigner deg for alt du har gitt Shaumbra over hele verden. La oss ta et 

øyeblikk alle sammen. Hva med, Linda, hvis du ikke har noe imot å komme opp og puste til ære for 

Edith (Linda kommer til sitt vanlige sted). Ikke stå foran henne (hun humrer). Ja. Stå der. Hun er - 

ja. Hva med å puste til ære for Edith, en av de klassiske Shaumbra til alle tider. 
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LINDA: Så la oss virkelig puste godt. Pust i ære for Edith. En slik karakter, et slikt eksempel for 

oss. Pust den gode dype pusten og send din kjærlighet og energi til Edith, vår takknemlighet. Pust 

den takknemligheten som vi alle fikk for Edith med alle hennes narrestreker og stahet. Alltid en ekte 

Shaumbra. Pust inn energiene til denne sanne Shaumbra, Edith - Edith Proctor - der for oss. Alltid 

der. 

Pust den gode dype pusten. Pust det gode dype pusten. 

Send din kjærlighet til henne. La henne føle det, takknemligheten. Igjen, så ofte et så utrolig 

eksempel for oss alle, en illustratør av så mange av livets erfaringer. 

Puste. Pust, slik vi alltid tillater Edith. 

  

ADAMUS: Bra. Takk, og Edith er ganske flau i øyeblikket, men hun er glad hun ikke er her fysisk 

fordi hun sannsynligvis er knallrød i forlegenhet. Og hun sender sin kjærlighet til alle Shaumbra rundt 

om i verden og sier: ”Fortsett. Fortsett." 

Så Edith, hva neste? Hva blir neste? 

(liten pause) 

Hun sa at hun kommer til å reise tilbake til Theos en stund og virkelig fornye seg, få tilbake sin egen 

energi. 

Og så hva? 

Hun sier en annen levetid på jorden. Hennes siste liv. Hun lover seg selv denne gangen, sitt siste liv. 

Og hvor lenge skal du vente før du kommer inn igjen? 

(liten pause) 

"En uke!" sier hun. Edith, jeg ville tatt det med ro (Adamus humrer). En uke. Jeg ville vente. 

Å, hun sa at hun vil komme tilbake til en Shaumbra-familie, en ung Shaumbra-familie som tenker 

på å få barn. Hun vil gjerne komme inn til familien din med riktig oppdragelse. Så Edith, jeg ville 

vente litt lenger enn en uke. 

Så takk. Takk for at du var her og nå er det tid til å dra tilbake til Theos og gjøre litt fornyelse. 

Noen avskjedsord? 

Hm. Hun sa: "Til slutt, den eneste du virkelig kan elske er deg selv, men det er veldig hyggelig å ha 

en sjeleelsker." Takk kjære. Takk skal du ha. 
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Ok, la oss gå videre. Edith, for en karakter (Adamus humrer). Jeg hører deg fly, Edith. For en 

karakter. Ja (Adamus puster hørbart ut, mens han snakker med Edith). Ja. Ok. 

Fint. Så la oss trekke pusten dypt. 

  

Innse din realisering 

Realisering. Vi hadde vår realiseringssommer. Vi har, vel, nesten 1500 Shaumbra rundt om i verden 

som har erkjent sin realisering, som har kommet ut av skapet, for å si det sånn, og jeg vil gjøre et 

poeng av det i dag fordi det egentlig handler om ditt perspektiv. Det handler om å innse at du er 

realisert. Du kan fortsette å sitte i samme stol - ved å bruke Ediths eksempel - ikke bevege deg, 

vente på noe, vente på konseptet ditt om hva Realisering er, eller du kan bare endre perspektivet 

ditt og tillate det. 

Mange av dere begynner å komme til det punktet, og det er det lengselspoenget. Du vet at det er 

her, du vet at det er akkurat der, men det er fortsatt det siste lille som kommer til realisering. Det 

er greit. Det er ikke noe hastverk med det, men hvis du lurer på, hvis du er forvirret - "Vel, når 

kommer det?" - det kommer så snart du sier, "jeg er realisert." 

Jeg vet at det er Shaumbra rundt om i verden, noen av dem legger ut på sosiale medier eller til og 

med publiserer bøker og det; noen av dem sier, "Vel, jeg vet at jeg ble realisert siden dagen jeg ble 

født," og jeg vet at det er noen av dere som ruller øynene dine (Adamus stopper et øyeblikk mens 

fuglene kvitrer høyere). Mye fuglesnakk her ute. Jeg tror Edith får alt til å stresse litt. 

Noen av dere sier: "Jeg har vært realisert siden jeg var barn," og det er faktisk veldig nøyaktig. Det 

er ikke skrytende. Det er ikke slik at du prøver å løfte deg selv i andres øyne. Du skjønner plutselig 

at du alltid har vært realisert. Eller noen av dere sier at du har hatt din realisering i tenårene eller i 

ung voksen alder, og nå er du i dine senior eller eldre år. Ja, du har alltid vært realisert. Det har 

alltid vært der. Det er en naturlig del av deg. Spørsmålet er når skal du la deg innse at du er 

realisert? Det er et spørsmål om perspektiv. Det er ikke det du vil si er et spill, men det handler bare 

om å innrømme det, komme ut av skapet. 

Når du gjør det, når du endelig kan si, "Jeg er realisert" og slutter å gå gjennom alt dette mentale, 

"Er jeg realisert?" og "Vel, hvis jeg er realisert, ville alt endre seg og plutselig kunne jeg gjøre 

magiske triks." Det fungerer ikke slik. Det er ikke slik. Du anerkjenner din realisering først, så endres 

energiene. Ikke omvendt. 

Du erkjenner at, “jeg er realisert. Jeg har vært på denne menneskelige reisen som fortapt eller sitter 

fast eller har sittet i samme stol i lang tid, men ja, jeg er realisert.” Det endrer deretter energien. Ditt 

nye perspektiv, et bredt perspektiv av “Jeg er realisert” endrer deretter forholdet du har til energi. Da 

og først da begynner du å merke forskjellen. Jeg ser mange av dere som fortsatt sitte i den samme 

stolen og vente på forskjellene først, og vente på - jeg vet ikke - plutselig kjærlighet i livet ditt, å 

vinne i lotto eller å plutselig ikke ha noen kroppssmerter. Det fungerer ikke sånn. Det er 

perspektivet. Det er å skifte stol, skifte - å kunne si: "Jeg er realisert." 
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Du lurer ikke deg selv ved å gjøre det. Egentlig er det motsatt. Du lurer deg selv ved å ikke komme 

ut av skapet. Du lurer deg selv ved å vente på at noe skal skje, det nye Big Bang eller noe. Det er å 

kaste bort tid akkurat nå. Vi har mye arbeid foran oss, mye moro foran oss også. Så det er på tide 

å bare innse at du er realisert, og så se hvordan ting endrer seg. Da endres drømmene dine. Da 

endres flyten av overflod. Da endres hele holdningen din til livet, din evne til å se skjønnhet, det 

endres når du erkjenner, når du kommer ut av skapet, "Ja, jeg er realisert." Det er ikke egoet ditt 

som snakker. Nei, det er ikke egoet ditt som snakker. 

Selve egoet - jeg prøver å få dette rett gjennom Cauldre. Det menneskelige egoet kan faktisk ikke, 

vil ikke si at det er realisert eller opplyst. Det vil si mange andre ting. Det vil gjøre mange rare ting, 

men egoet vil motstå å si "Jeg er realisert." 

Føl deg inn i det et øyeblikk. 

Nå tror mange av dere: "Vel, flere forteller alle at de er realisert, og de har bare et stort fett ego." Nei, 

det er egentlig ikke det, fordi egoet ikke kommer til å gjøre det. Hvorfor? 

Når mennesket sier og erkjenner at de blir realisert, så er egoet i utgangspunktet borte. Egoet, som 

det var, vil ikke lenger eksistere. Så egoet har egentlig ikke noe ønske om å si at det er realisert. Det 

betyr slutten på egoet som det var. Ikke slutten på den menneskelige identiteten, men slutten på 

egoet. Det du kan si er ubalansen. Egoet er det som i utgangspunktet sa: “Jeg er alt det som er. Jeg 

er bevissthetens høyeste orden.” Men i det øyeblikket du sier, “jeg er realisert. Jeg er opplyst,” 

forandrer det all energien. Det endrer flyten. Det endrer tankene dine. Det gir deg muligheten til å 

ha et mye bredere, åpent syn på alle ting, inkludert deg selv. Så nei, det er ikke ditt ego som sier at 

du er realisert. Noen av dere er litt redde for å si det - "Vel, det er bare egoet mitt, og jeg er ikke 

virkelig realisert, og jeg trenger bevis." Nei, det gjør du ikke. Det fungerer ikke slik. 

"Jeg er realisert." Boom! Slik. Og ja, egoet kommer til å - du kan føle motstand - egoet er som "Å, 

du finner bare på det" eller, du vet, "Du setter deg selv over andre." Nei det gjør du ikke. Du går 

selvfølgelig over til en annen rolle, men du setter ikke deg selv over andre, det er for dumt. Hver og 

en av dem har den samme naturlige realiseringen i seg. De vil bare ikke se på det akkurat nå. 

 

Du sier: "Jeg er realisert," og så venter du på at lyn eller noe storslått skal skje. Nei. Du har fått 

denne enorme mengden energi som har sittet i samme stol i lang tid, som har sittet fast lenge, som 

har vært en slags fremmed for deg lenge; det tar litt tid å snu det toget. Det skjer ikke umiddelbart. 

 

Og du trenger ikke å overbevise deg selv om dette heller. Du trenger ikke å gjenta det som et 

mantra. Du trenger ikke å si det om og om igjen. Det er bare å innse: "Jeg er realisert," og så være 

observatør av hvordan ting begynner å endre seg i livet ditt. Og igjen er det ikke et løp. Du trenger 

ikke å tvinge noe, men bare "jeg er realisert." 

Kjenn hva det gjør med egoet ditt når du sier det, til hjernetankene, tankene dine. Egoet liker 

egentlig ikke det, og det vil tvile på det og si: "Å, du finner bare på det." Men kom tilbake til deg 

selv, hvem du virkelig er, "Jeg er realisert," og så skjer det. 
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Så det er på tide for dere alle å komme ut av skapet med det. Det er ikke egoistisk. Det er ikke å 

være kunstig eller uvirkelig. Det er mer ekte enn noe du noen gang har gjort i løpet av dette livet - 

"Jeg er realisert." 

De nesten 1500 som har erkjent det og som virkelig er realisert, har alle hatt sin egen måte å oppleve 

dette på. De har hatt den slags interne kamp som “Er jeg eller er jeg ikke? Blir jeg elitær ved å påstå 

at jeg er realisert? Er jeg virkelig klar? Har jeg gått gjennom nok erfaring? Har jeg ryddet karmaen 

min?” Så til slutt sier de: “Jeg er realisert. Jeg er så lei av å spille det urealiserte spillet. Jeg er 

realisert,” og så begynner energiene å bevege seg i livet. Det begynner å bevege seg. 

Edith, for eksempel, ville ikke si det. Ville ikke si det. Selv når jeg satt sammen med henne da den 

siste forbindelsen hennes med den fysiske kroppen hennes fant sted, ville hun ikke si det. Hun følte 

virkelig ikke at hun var klar og ventet på sin tapte kjæreste. Og hun trodde at hvis hun tillot den 

erkjennelsen, så hadde hun ikke oppfylt deres ed, deres forpliktelse til hverandre. Så selv hun sa det 

ikke. Jeg vet ikke om hun angrer på det. Jeg vet ikke om - nei, hun angrer ikke. Men hun ville bare 

at han skulle ha kommet - hun er litt sint på ham - ønsket at han skulle ha kommet til rett tid. De 

skulle ha gjort dette sammen, men det skjedde ikke. 

På tide å komme ut av skapet. Det er mye vi skal gjøre fremover. 

  

Energiaksept 

Neste punkt på listen i dag. Vi har snakket mye om forholdet ditt til energi, og vi har gått gjennom 

mye av fysikken. Energien er din. Alt er ditt. Jeg vet først at det er litt rart å tenke: "Vel, mener du 

alt?" Du ser opp på stjernene om natten. Du ser ut over havet. "Er alt mitt?" Ja, det er det. Det er 

din oppfatning av virkeligheten, derfor er alt din, alt din energi. 

Alle andre har sin egen oppfatning, sitt eget perspektiv, sin egen energi, og som så mange av dere 

vet fra det vi snakker om i Keahak, er det en harmoni av energier. Når du får mange sjelevesener 

sammen, er det en harmoni mellom energiene deres. Men det er fremdeles deres energi og din. De 

kommer aldri inn i din, du kommer aldri inn i deres, men det skjer en harmoni. 

Og som vi nylig snakket om i Keahak, er det også en skade som finner sted. Når et sjelevesen 

glemmer hvem de er, når de tror de må gå utenfor seg selv for energien, når de ikke lar energien 

tjene dem, når energi brukes til å holde andre nede, når det er manipulasjon, så i stedet for harmoni 

er det en skade som finner sted. 

Men i utgangspunktet er all energi her for å tjene deg, og det jeg virkelig vil gjøre i dag er å be deg 

åpne nå og la den komme inn. Vi har snakket mye om det i teorien, i konseptet, men i dag med dere 

alle i denne Shouden, la oss åpne for det. 

Pust dypt inn og motta den energien som er din. Ikke lenger holde tilbake. Ikke lenger være redd 

for den energien. Motta den. Den er der for å tjene deg. 
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Og nå, igjen, vi har snakket om det før, men jeg vil virkelig, virkelig bringe det hjem i dag i denne 

Shouden. Det er motstand mot det, fordi du tenker for deg selv: “Å, kroppen min verker så mye, 

hvordan kan jeg ta på meg mer energi? Den kommer til å verke enda mer.” Kroppen din gjør vondt 

fordi det fremdeles er motstand mot å bringe inn, mot å tillate den naturlige harmoniske strømmen 

av din egen energi. Det er delvis hvorfor kroppen gjør vondt, men også fordi du gjennomgår enorme 

forandringer som går fra bare menneskekroppen til din frie energikropp. Kan du tillate kroppssmerter 

i stedet for å motstå dem? Fordi de er der av en grunn. Det skjer noe. 

Noen av dere har holdt sin egen energi i sjakk, holdt den borte, fordi du fortsatt lar tankene plage 

deg. Du kjemper fortsatt i deg selv. Når du åpner deg selv opp, åpner du for en flom av energi, den 

energien kommer til å tjene deg, og den vil - hvordan sier du det – den fyller deg selv i tankene til 

det punktet hvor tankekampene kommer til å forsvinne. Tankekampene er delvis der fordi du kveler 

deg selv. Jeg mener, bokstavelig talt, men også bare bevisst. På en bevisst måte kveler du deg 

selv. Det skaper en slagmark for noen av tankespillene. Men du åpner for all energien, og disse 

kampene forsvinner. 

Det er ingenting å kjempe for lenger. All energien er der, og den er helt din. Og når du kommer 

tilbake til en naturlig strøm av energi i deg selv, begynner du å innse at du aldri kommer til å 

misbruke den. Alt er ditt. Du kommer aldri til å misbruke det. Du kommer aldri til å bruke den mot 

en annen person. Det er først når det er troen på at energien er utenfor, at du må få den fra et annet 

sted, at det er misbruk. Men med kunnskapen og erkjennelsen av at energien er din, når det er den 

dype vakre kunnskapen, er det ikke noe ønske om å bruke den mot noen andre. Du trenger ikke noe 

fra noen andre noen gang igjen, så det er ikke noe misbruk. 

Noen av dere bekymrer seg for at dere med mye energi vil misbruke dere selv - avhengighet og 

virkelig forbrytelser mot dere selv. Du kommer ikke til å gjøre det, for plutselig vil du innse 

skjønnheten. Du er i din egen hage, for å si det sånn. Du er på ditt eget sted. Alt er der for å tjene 

deg. Alt.  

La oss puste dypt nå - et virkelig dypt pust - og åpne for energien som er akkurat der og den er 

din. Du trenger ikke tenke på det. Du trenger ikke å bli mental over det som, "Hvordan ser energien 

ut?" og "Hvor kommer den fra?" La oss gå utover det og bare puste det inn, absorbere det som er 

ditt.    

Når du gjør det, slipper du også inn, aksepterer alle dine, alle dine tidligere liv, alle dine erfaringer, 

Mesteren i deg, Jeg Er. Du tillater det inn. Og jeg vet at vi har snakket mye om dette gjennom årene, 

men i dag vil jeg at dette skal være et skille, et reelt punkt for separasjon der vi ikke lenger snakker 

om det, du lever det. Du legemliggjør den energien. 

Og noen av dere, som før da vi hadde en samling som dette, føler dere dere i ulage. Du føler deg i 

ulage og sier, "Åh, energien påvirker meg, og jeg har hodepine og vondt i kroppen og magesmerter 

og alle slags andre smerter." Du føler deg så i ubalanse, og så skyver du tilbake energien. Du vil ikke 

slippe den inn. La oss gå utover det i dag. Akkurat nå, uansett hva som skjer med kroppen din eller 

tankene dine - hvis du tror du kommer til å forlate om bare et øyeblikk, så spiller det ingen rolle - la 

oss fortsette. La oss bringe den inn akkurat nå. Det er noe bare du kan gjøre for deg selv. La oss 

være venner med all energien vår. 
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Det er slik vi skal gå videre med å gjøre det vi skal gjøre. Det er slik du kommer til lyskroppen din, 

til din legemliggjorte Realisering - et godt dypt pust som slipper inn energien i livet ditt, inn i 

bevisstheten, inn i tilstedeværelsen din, inn i kroppen din, i sinnet ditt, inn i alt. Et veldig godt dypt 

pust som bringer det inn. Ikke tenkt på det, ikke lure på hvor mye du skal ta inn. Det kommer ikke 

til å overvelde deg. Det vil ikke overvelde deg. Det vil sette deg tilbake i en virkelig naturlig balanse.  

Pust et godt dypt pust med energien. Alt er ditt. 

(pause) 

Det er fortsatt en tendens til å bli veldig distrahert av ting utenfor. Akkurat nå er verden ganske gal - 

jeg mener vakker, men gal - og det er en tendens til å bli distrahert over så mange av disse tingene 

som skjer rundt om i verden. Og ved å gjøre det også for nok en gang, å se på energien som noe 

utenfor og ikke ønske for mye av den.   

Men her, rett på slutten av dette sprø, sprø året, å, du har hatt alle mulige ting på gang - været, 

miljøet, klimaet, politikken og økonomien og alt - det spiller ingen rolle. La oss hoppe utover det 

sammen.  

Pust dypt og tillat energien og åpne deg selv for det som er ditt. Ingen flere unnskyldninger. Jeg vil 

ikke ha flere unnskyldninger. Jeg ønsker ikke mer diskusjon om ting som mangel på overflod eller til 

og med fysisk smerte. Jeg mener, du kommer til å ha noen, men det hele er en del av nå å være 

selvforsynt på energi. 

Pust dypt og la den komme til deg som en stor tsunami, som en stor flodbølge som ikke kommer til 

å drepe deg, som ikke kommer til å slå deg ned eller slå deg ut. La den store bølgen av energien 

komme inn til deg, og så føl den. Kjenn hva som skjer i kroppen din og bevisstheten din. 

(pause) 

Pust godt inn. Det er energien din, og den er her for å tjene deg. 

Vi har snakket om det og vi har snakket om det, men nå må jeg insistere på det. Bli det. Tillate 

det. La oss ikke spille spill med det lenger. La oss ikke holde tilbake på overflod eller til og med den 

frie energikropp din. La oss gjøre det akkurat nå. 

Pust godt dypt nå (han trekker pusten dypt) og kjenn at du bare absorberer det, som å være i et 

spa, som om du bare lar det synke inn. Dette er så viktig å gå utover det å snakke inn i realiseringen 

av din egen energi. Det er ingenting på utsiden. Alt er ditt. 

Det er ingen ventetid. Det er ingen forsinkelse. Akkurat nå er det på tide å akseptere all den 

energien, og ikke å prøve å manipulere den. Ikke begynn å fortelle den hva du skal gjøre og hvor du 

skal gjøre det. Bare ha den opplevelsen, den vakre opplevelsen av å bringe inn energien din. 

(pause) 



Crimson Circle – Shoud 02 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 13 

Og jeg hører mange av dere si: “Åh, men jeg har gjort dette. Jeg har gjort det.” Du har gjort det 

som om du har gått gjennom livet – med en fot på gasspedalen, og en fot på bremsen. Og nå 

kommer vi til det punktet at det ikke er noen gasspedal og det er ingen bremser. Og til mennesket 

som er ganske bekymringsfullt. Det skaper mange urolige følelser. Ingen gasspedal, ingen 

bremser. Du trenger ikke en gasspedal lenger i livet ditt. Du trenger ikke å gasse på eller slippe 

gassen, for alt skjer naturlig. Nå går du gjennom livet i bevissthetens kjøretøy, og det reagerer 

absolutt riktig. Du trenger ikke gasspedalen. 

Jeg forstår at dere har selvkjørende biler nå. Dere vet, tilbake i min tid var vi langt fremme da, vi 

hadde selvkjørende hester. Dere kommer endelig til det punktet hvor dere har selvkjørende biler, og 

dere trenger ikke å jobbe med bremsen eller gasspedalen. Den gjør det alene. Den vet hva den skal 

gjøre, ja, gjennom mye teknologi og programmering og sånne ting. Det er på samme måte med 

bevisstheten din. Den vet hva den skal gjøre. Den vet nøyaktig hva den skal gjøre med energien. Du 

trenger ikke en gasspedal i livet ditt lenger, så - dette er metaforisk, symbolsk sett - så ta foten av 

gasspedalen. Og du trenger ikke en brems lenger.    

Hvis du var en bil, vet du hvor mange bremseklosser du hadde brukt nå i livet ditt? Hundrevis, 

kanskje tusenvis, treffer alltid bremsen, selv når du ikke trengte det. Du hadde brukt bremsen selv 

når det ikke var en kurve foran eller en bakke du skulle ned, eller en bil foran deg. Jeg tror noen av 

dere kjørte gjennom livet med foten på bremsen og en gang iblant på gasspedalen. Gi slipp på det 

nå. Det er ikke behov for det. 

Dette er - å, unnskyld, Edith (han støte på bildet hennes) - dette er virkelig tillit. Jeg mener, dette 

er implisitt tillit. Dette er et stort skritt i din energidynamikk. Vi snakket om energidynamikk i vår 

siste Shoud. Det er et stort skritt å ha så mye tillit til deg selv at det ikke er mer gasspedal, ikke mer 

bremser. Du trenger ikke en gang rattet, bortsett fra kanskje å hvile hendene på. Det som skjer nå 

er helt naturlig, intuitivt. Det som skjer nå er at all energi reagerer riktig på deg. 

Og du vet, som vi har snakket om så mange ganger, beveger du deg faktisk ikke gjennom tid og 

rom; det beveger seg gjennom deg. Så hvorfor trenger du en gasspedal, en brems eller til og med 

et ratt? Du er i bevissthetens kjøretøy, og nå styrer det hvordan tid og rom og energi strømmer 

gjennom deg. Det klarer det. Du trenger ikke gjøre det lenger. Nå kan du nyte livet i stedet for å 

måtte jobbe deg gjennom livet, i stedet for å unngå hindringene og slå på bremsene når ting ikke 

var helt i orden, eller prøve å akselerere for å innhente alle andre. Du slipper alt dette. 

Nå er det tid og rom som reagerer perfekt på energien din. Det er et stort skritt. Det er et stort 

skritt, men hei, hvor ellers er det å gå, bortsett fra at du blir sittende i samme stol hele tiden. 

La oss puste dypt og tillate det nå, og bringe inn den energien. Jeg bryr meg ikke om vondt og 

smerter og rare drømmer og alt annet du går gjennom. Det er ingen grunn til å holde tilbake på 

energi. Du frarøver deg bare det som er ditt. La oss ta foten av bremsen, av gasspedalen, av rattet 

for litt frihet. Du setter alt dette sammen, og plutselig er det en ny energidans i livet ditt. Det er litt 

bekymringsløst. Jeg mener, du er fortsatt klar over resten av verden og hva de går gjennom, og på 

en måte føler du det fortsatt, men det er ikke ditt. Det er ikke lenger bekymring for hva som skjer 

videre, hvor ting kommer fra, "Hvilke avgjørelser må jeg ta?" Du skjønner at du ikke trenger å gjøre 
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det. Det er en naturlig intelligens i bevisstheten din, og energien reagerer på det uten at mennesket 

trenger å håndtere alle små ting, uten at mennesket trenger å håndtere alle de små detaljene. 

La oss puste godt med det. 

Du kommer ut av skapet med din egen realisering, åpner deg nå for energien som er din, tar hodet 

av kontrollen over alt du har prøvd å kontrollere, og tenker at du måtte kontrollere; nå føler hvordan 

alt, hvordan energien responderer på dette. Og igjen, jeg vet, jeg vet, vi har snakket om dette igjen 

og igjen, og du sa at du har gjort det. Ikke egentlig. Du har tenkt på det, og det er stor forskjell på 

å tenke på det og nå å gjøre det. 

Denne Shouden er en god tid for å gjøre det. Du hadde eksemplet med vår fantastiske Edith, men 

som satt i samme stol, og hun innrømmer at hun var et sta gammelt vesen, ønsket ikke å forandre 

seg. Hun hadde en underliggende grunn til at hun ikke ønsket å forandre seg, men hun ønsket ikke 

å endre seg, ville ikke erkjenne at energien var hennes, for å tillate overflod. Ville ikke engang tillate 

henne realisering. For et godt eksempel for deg, for oss alle. Hun valgte sin vei, men jeg vet at så 

mange av dere leter etter noe annet. Hvis du har gamle løfter og ed, er det kanskje på tide å la dem 

gå. Hvis du har en energiaversjon, en aversjon mot energi og tenker at det bare vil gjøre vondt og 

smerter og dine mentale kamper verre, la oss gå utover det akkurat her, akkurat nå, fordi vi har ting 

å gjøre. 

Et dypt pust med det. La oss endre hele forholdet med energi. 

(pause) 

Hm. God. 

 

Skinne inn, skinne videre - Merabh 

Og til slutt, for i dag, ah, dagen til Edith, la oss gjøre en merabh. Jeg liker å gjøre merabher på 

slutten av Shoudene. Og du har rett, jeg har ikke mye å si i dag, fordi alt henger på hele denne 

tingen med energiaksept, og jeg vil at det skal være poenget i dag - energiaksept. 

Så la oss ta på litt musikk og gjøre vår merabh. 

(musikk begynner) 

Pust godt og dypt. 

Du har valgt å bli på denne planeten for å være en Mester, for å oppleve legemliggjort Realisering, 

for å oppleve din egen energi. 

Du har valgt å bli på jorden og skinne for andre, vel vitende om at planeten virkelig har bruk for det 

akkurat nå. 



Crimson Circle – Shoud 02 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 15 

Ditt bevissthetslys deles, spres - ikke din energi, men ditt lys, din bevissthet; du går ikke rundt og 

deler energi, det ville være fruktløst - men bevisstheten din skinner ut til verden og belyser for denne 

verden de nye potensialene som er tilgjengelige. Og uten dette lyset på minst noen få hundre, om 

ikke noen få tusen legemliggjorte Mestere, vil menneskeheten kanskje aldri se noen av de andre 

potensialene som er tilgjengelige akkurat nå. 

Det er et vendepunkt, å, du kan si et vendepunkt for planeten, men det vet dere alle. Og når du 

skinner videre, er det en god sjanse for at de kommer til å se de andre potensialene. La oss først 

skinne inn før vi skinner videre. La oss først tillate deres eget lys å skinne i dere selv.   

Når jeg bruker ordet "lys", er det jeg mener bevissthet. Det er som et lys. La din egen bevissthet 

skinne i deg selv. La det skinne inn i din egen energi. 

(pause) 

La det skinne på din egen realisering. La oss starte med å belyse, med å skinne på innsiden. Med 

andre ord, la det lyset av bevisstheten komme over deg. 

(pause) 

Det er så viktig å gjøre dette før du til og med lar det være over hele verden, men la det være over 

deg i kroppen din, i tankene, i dine opplevelser. 

Dette lyset har alltid vært der. Det er ikke noe du må prøve å få inn eller jobbe med. Det har alltid 

vært der, men la det skinne akkurat nå til alle deler av ditt vesen. Det er lyset ditt. Det er 

bevisstheten din. 

I legemliggjort realisering fortsetter mennesket med sine erfaringer. 

Det er ikke slik at mennesket forsvinner og blir borte. Nei, mennesket fortsetter med sine erfaringer, 

men nå med fordelen av visdom og med fordelen av deres skinnende bevissthet. 

La deg skinne på denne dagen. I stedet for å ha det der ute, der ute et sted, la det være her, skinne 

innvendig. 

Kjenn din egen utstråling, din egen bevissthet. 

Dette er deg. 

(pause) 

Nettopp dette, dette lyset som skinner innvendig, det er det som så bringer inn energien, skaper en 

harmoni med energi og gir deg alt i livet ditt. Det gir deg alt du trenger eller vil ha i livet ditt. 

La det lyset skinne innvendig. Ja, på smerter, ubalanser, alt som kan være der, bare la lyset skinne 

nå uten å holde noe tilbake. 

(pause) 
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Dette lyset er til stede her i dette øyeblikket. Det er ikke borte i noen høyere selv ting eller i en 

annen dimensjon. Det er akkurat her. 

Det er akkurat her. La det skinne i alle dere, alle deler av dere. 

(pause) 

Dette er hva en Mester gjør før de går ut og skinner lyset til andre på utsiden. De tar noen minutter 

å skinne innenfor. De skinner inn før de skinner videre. 

Mesteren sørger for at de er bevisste på at deres eget lys fortsetter å skinne i seg selv, lyser inn i 

kroppen, inn i sinnet, i sansene. 

Det er lett å glemme det. Det er lett å tenke, "Vel, jeg må ut og skinne for verden." Men nei, ta alltid 

et øyeblikket med å skinne for deg selv, belysningen av bevisstheten din i deg selv. 

(pause) 

Og nå, sammen - individuelt, men sammen - la oss skinne på verden.   

Dere vet, jeg er ikke en stor fan av å gjøre globale bønner eller globale meditasjoner eller noen 

gruppesaker, for hvis det ikke bare er den rette gruppen, har du mye søppel der inne. Heh. Du har 

mange ubalanserte energier, og det er derfor veldig sjelden vi gjør denne typen ting sammen. Men 

som Mestere nå og realiserte vesener, er du på det punktet hvor vi kan sette oss ned uten agenda - 

det er ingen agenda i dette - vi kan sette oss ned og rett og slett skinne videre til verden. 

Vi prøver ikke å endre det. Se, det er derfor jeg aldri har likt alle disse gruppesamlingene der dere 

gjør en gruppemeditasjon. Åh, de er fylt med agendaer fra folk som virkelig ikke forstår hva ekte 

medfølelse er. 

Men med deg Shaumbra, med oss nå, kan vi være her sammen, koblet over hele kloden, og nå kan 

vi skinne videre til verden. Uten agenda, uten å prøve å påføre endring. 

Nei, vi prøver ikke å skape et annet resultat for valg, eller vi prøver ikke engang å reparere 

miljøet. Det er ikke noe sted for det her. 

Dette er samlingen av Merlins som skinner til verden, og lar bevisstheten vår åpne uten å holde 

tilbake. 

Vi prøver ikke å endre global oppvarming eller sexhandel eller noe lignende. Du er altfor klok akkurat 

nå til det. Men vi skinner et lys mot verden som vil vise andre, som vil belyse et potensiale for dem 

som de ellers ikke ville sett; en forandring, en måte å skifte stol på. 

Så, for første gang sammen med denne samlingen av dere, Mestere, la oss for første gang skinne 

på verden. 

(lengre pause) 



Crimson Circle – Shoud 02 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 17 

Ingen agenda. Det er rett og slett å være. 

Jeg håper du kan føle den virkelige freden i dette. Du vet, hvis vi hadde en agenda - vi prøvde å 

fikse miljøspørsmålene eller fikse samfunnets problemer - er det virkelig ikke en følelse av fred. Nei, 

for det er fortsatt kamper. Det er fremdeles årsaker. 

Men når vi skinner videre til verden akkurat nå, føl deg inn i fred. 

Vi prøver ikke å endre mørke til lys. Vi prøver ikke å endre verdens finansielle systemer. Ingen av 

det. Vi skinner et lys av bevissthet, bevissthet som er brakt til jorden, ikke holdt i himmelen; ført til 

jorden av deg, av realiserte Mestere. 

La oss skinne videre i dette øyeblikket, føle oss så dristige, så fryktløse å bringe vårt lys fremover. 

(pause) 

Når du tillater deg å skinne, å utstråle bevissthet, ta deg tid til å føle hva det gjør med energien din. 

Husk at i dag handler det om å ta det store steget, et dristig uredd steg for å la energien komme inn 

og være der og tjene deg. Nå føl hva det gjør, når du skinner videre, hva det gjør med energien din. 

(lengre pause) 

Når vi er samlet her for første gang slik for å skinne videre, en Mester skinner videre, kjenn hva det 

gjør med energien din. 

(pause) 

Og husk skjønnheten i dette: Vi prøver ikke å forandre verden. Vi belyser ganske enkelt forskjellige 

stoler, forskjellige potensialer som de kanskje ikke hadde innsett var der. Vi får dem ikke til å velge 

det ene eller det andre. Vi åpner ganske enkelt menneskehetens perspektiv. Det er opp til dem hva 

de vil gjøre med det. 

Hva skjer med energien din akkurat nå? 

(pause) 

Vel, det skal være - hvordan sier du - lykkelig. Det skal danses i lyset, for dette er hva du kom hit 

for å gjøre. 

Etter den lange, lange veien i dette livet med vanskeligheter og deretter realisering, føle deg tapt, 

føle deg fastlåst, etter å ha gått gjennom alt dette nå, i din realisering gjør du nå det du kom hit for 

å gjøre - å skinne videre. 

Det som skjer med energien nå er at den strømmer mer elegant, fordi vi kommer til dette punktet, 

vi er i stand til å gjøre akkurat det du kom hit for å gjøre, å skinne videre, og nå forsvinner mye av 

selvtilliten. Selvtvilen er det som holder energi tilbake, mye av selvtvilen. Du skjønner at du er 

her. Du klarte det. Du gjør det du kom hit for å gjøre. 
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Det er et annen punkt i Merlins Håndbok for legemliggjort realisering: Mesteren skinner inn i seg selv 

og så skinner de videre. 

Det spiller ingen rolle hva annet du gjør resten av dagen eller natten, hvilken som helst dag eller 

hvilken som helst natt. Det spiller ingen rolle om du har en kraftig jobb eller om du er 

pensjonist. Spiller ingen rolle om du gjør arbeid rundt huset eller ikke. Dette er grunnen til at du 

kom hit, for å skinne videre på denne planeten. 

Føl nå energien din igjen. 

(pause) 

På grunn av din egen verdighet, ditt eget løftet som du ga deg selv om hva du ville gjøre i dette 

livet, at du ville tillate Realisering og bli i kroppen, er det et annet forhold nå til energien din, fordi 

du er gjør det du kom hit for å gjøre. 

Det er en ny verdighet i å motta energien din. 

La oss skinne videre til verden. 

Verden ser etter et lys akkurat nå, et lys uten agenda, et lys uten regler, et lys uten lidelse, et lys 

med høyere potensialer. La oss gjøre det akkurat nå. 

(pause) 

Det er en enorm følelse av, vel, du vil kalle det tilfredshet, av “Jeg gjør det jeg kom hit for å gjøre. Jeg 

har blitt i kroppen. Jeg skinner nå lyset mitt. Jeg er Mesteren hvis kontor er parkbenken eller en 

kafé” eller hvor du enn vil være. 

“Jeg er Mesteren som ikke trenger å ha foten på bremsen og på gasspedalen eller hendene på 

rattet. Jeg Er den Jeg Er og jeg gjør det jeg kom hit for å gjøre, ”fordi dere alle, jeg vet at dere elsker 

denne planeten. Dere har hatt så mange liv og nå kommer ditt siste liv. Nå skinner dere bare videre. 

Du kjenner ditt eget lys nå, slik at du kan skinne videre. 

(pause) 

I dag handler det om å ta det store spranget, tillate din egen energi, og når du gjør det, er neste 

steg, vel, skinne videre. 

La oss trekke pusten godt på denne dagen. 

Veldig spesiell takk til Edith som delte historien sin, for at du tok deg et øyeblikk å være her med 

oss denne dagen. En slik inspirasjon, en slik karakter, en slik del av Shaumbra i så mange år. Å, 

Edith, jeg vet at du finner akkurat den rette familien å komme tilbake til, og jeg vet at du vil finne 

den tapte kjærligheten. Men Edith, det var alltid du. Det var ikke noen andre – den tapte 

kjærligheten. Det var alltid deg du lette etter. 
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Og kjære Shaumbra, uansett hvor sprø ting blir i denne verden rundt deg, husk at alt er bra og 

strålende i hele skapelsen. 

Jeg er Adamus av Suverent Domene. Takk skal dere ha. 
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