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Introdução às Merabhs

Para experienciar a totalidade energética desta sessão, é recomendado que a ouça através de
fones de ouvido ou de um sistema de som de boa qualidade, em um espaço seguro e sossegado,
livre de distrações e interrupções
LINDA: Respire. Respire a respiração consciente, a respiração da vida, e sinta tudo o que você é.
Respire para dentro deste local sagrado, permitindo a si uma transformação neste momento do Agora.
Respire. Respire e receba a respiração da vida, a respiração de tudo o que você é.
Permita que as energias preencham você, o apoiem.
Respire e receba.
Respire e permita.
Permita tudo o que você é para esta experiência, para esta experiência.
Respire ...
Respire ...
Respire ...

ADAMUS: Eu Sou o Que Eu Sou, Adamus do Domínio Soberano.
Bem vindos à merabh. Bem vindos a este espaço, este espaço onde as mudanças podem então vir a ser.
Como é que um Humano tipicamente faz mudanças em sua vida? Utilizam força e pensamentos.
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Se focalizam através de sua mente. Forçam duramente a sua vontade. Mas, queridos Shaumbra, existe uma
nova maneira, uma maneira destilada para trazer as mudanças em sua vida. Isso é chamado de merabh.
A merabh começa com uma inspiração profunda, um reconhecimento consciente do você – o Eu Sou
– neste espaço.
A merabh tem a ver com o permitir que as mudanças que você já imaginou, as mudanças que você já esta
pronto para trazer para a sua realidade humana.
A merabh começa com a respiração, o espaço e a paixão.
Por isso inspire profundamente.
A merabh é uma mudança na consciência, uma mudança que você não poderia pensar dentro de sua
maneira; você simplesmente pode aceitá-la.
A merabh se trata da abertura de novos potenciais até então invisíveis para o ser humano limitado,
mas imaginada do fundo de seus corações.
A merabh é pacífica. Serena. Aceitável.
Vindo do seu eu alma e da sua divindade, construindo seu caminho até este momento do Agora, em que
você está.
A merabh não é trazida por anjos ou Adamus ou Kuthumi. É uma experiência muito pessoal – você, o seu
Corpo de Consciência, a sua prontidão para se expandir.
A merabh vem da ancestral Lemuria, onde você era parte ser de luz, parte ser humano, e era usada para
efetuar mudanças, para trazer mais de si mesmo para este local muito denso, chamado Terra.
A merabh era utilizada pelos Lemurianos para efetuar mudanças, para aceitação, para novos potenciais.
A merabh regressa agora, nestes novos tempos, de uma forma diferente, no entanto, mantendo a sua
simplicidade e a sua clareza e seus confortos.
A merabh pode durar apenas alguns minutos ou uma hora. Mas o tempo é irrelevante dentro da merabh.
É simplesmente o quanto você esta disposto a aceitar.
A música é uma parte integrante da merabh. Ajuda a trazer estas novas formas de consciência. A música
toca, a música move-se, a música ilumina.
A musica é um ótimo acompanhamento para esta coisa que chamamos de merabh.
(pausa)
A merabh pode ser utilizada para permitir mudanças em qualquer parte da sua vida, da sua realidade, da
sua consciência. Pode ser utilizada para equilibrar a biologia, para integrar os aspectos, para abrir novos
canais criativos.
4

Introdução às Merabhs

A merabh pode trazer uma nova compreensão de abundância. Pode ser o ponto de permitir a si mesmo
ir de um estado mental de ser para dentro de sua inteligência divina.
E na merabh – cada merabh, cada alteração na consciência – traz ainda um outro grau da sua divindade
dentro do corpo, dentro do ser, dentro da Consciência aqui na Terra.
Não é necessária nenhuma força para a merabh, nenhum empurrão. Não é necessária nenhuma atividade
mental. Não. A merabh vem com a sua paixão, e com a sua abertura, com o seu sentimento e a sua escolha.
Não existe nenhum estresse na merabh. Esta flui em alegria.
Não existem limitações no que você esta pensando. Os pensamentos tornam-se irrelevantes.
Não existe nenhuma pressão, nenhuma força, nenhum empurrão.
Apenas a respiração sutil e a abertura.
Ela vem porque você pediu. Não necessita de mais nada. Nenhum truque, nenhuma magia. Apenas a
sua abertura.
A merabh é aquilo que você já imaginou e já sonhou nas outras esferas, e agora ela vem até você.
Vem até você.
Em cada merabh que fazemos juntos, simplesmente abra-se para aquilo que já é seu, para o que você já
criou, o que vem de você e da sua divindade.
À medida que vamos para cada merabh, inspire profundamente. Permita-se sentir e experienciar esta
mudança de consciência, esta essência, esta claridade.
A merabh – a sua maneira de trazer a mudança de consciência, a mudança que você pediu, e a
mudança que esta aqui agora.
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