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Bevezető a Merabhokhoz

Az ülés teljes energiájának megtapasztalása érdekében ajánlott az anyagot
fülhallgatóval, vagy jó minőségű hangszókkal meghallgatni egy biztonságos, csendes,
zavartalan és megszakításoktól mentes környezetben.
LINDA: Lélegezz! Szívd magadba a tudatos lélegzetet, az élet leheletét és érezd mindazt, aki vagy!
Lélegezz ebben a biztonságos térben és engedd meg magadnak az átalakulást a Most Pillanatában!
Lélegezz! Lélegezz és fogadd magadba az élet leheletét, mindannak a leheletét, aki vagy!
Engedd meg, hogy az energiák feltöltsenek és támogassanak!
Lélegezz és fogadd be!

Engedd meg mindannak aki vagy, ezt a tapasztalást, hogy átélje ezt a tapasztalást!
Lélegezz …
Lélegezz …
Lélegezz …

ADAMUS: Vagyok, Aki Vagyok, a Szuverén Birodalom Adamusa.
Üdvözöllek a merabhon! Üdvözöllek ebben a térben, ezen a helyen, ahol bekövetkezhetnek a változások!
Tipikus esetben, hogyan változtat az ember az életén? Erővel és gondolatok alkalmazásával. Az
elméjükkel öszpontosítanak. Keményen erőltetik az akaratukat. De drága Shaumbra, a változás
behozatalának létezik egy új, lepárolt módja. Ezt hívják merabhnak.
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Bevezető a Merabhokba

A merabh egy mély lélegzettel veszi kezdetét, amikor tudatosan elismered önmagad – az Én Vagyok-ot –
ebben a térben.
A merabh azoknak a változásoknak a megengedéséről szól, amiket már elképzeltél, amiket készen állsz
behozni az emberi valóságodba.
A merabh a lélegzettel, a térrel és a szenvedéllyel veszi kezdetét.
Akkor most vegyetek egy mély lélegzetet!
A merabh egy tudatosságváltás, egy olyan váltás, amit lehetetlen gondolkodással létrehozni, amit
egyszerűen csak elfogadni tudsz.
A merabh során olyan új potenciálokra nyílsz meg, amelyek eddig láthatatlanok voltak a korlátozott
emberi én számára, amiket csak a szívedben képzeltél el.
A merabh békés. Csendes. Elfogadó.
A Lélek Énedtől és az Isteniségedtől érkezik megteremtve saját útját a Most pillanatába, ahol éppen vagy.
A merabhot nem az angyalok, nem Adamus, vagy Kuthumi hozzák be. Ez egy rendkívül személyes
élmény – ahol te, a TudaosságTested, készen állsz a kiterjedésre.
A merabh az ősi Lemúriábólszármazik, ahol félig ember, félig pedig Fénylény voltál és arra használtad,
hogy változásokat eszközölj, hogy egyre többet hozz be magadból ebbe a nagyon, de nagyon sűrű
helyre, amit Földnek hívnak.
A lemúriaiak a merabhot a változásokra, az elfogadásra és az új potenciálokra használták.
A merabh most visszatér ebben az új időszakban, egy másféle módon, de ugyanúgy megőrizve az
egyszerűségét, a tisztaságát és a kényelmi funkcióit.
A merabh tarthat mindössze pár percig, vagy akár egy óráig is. De az idő lényegtelen a merabh alatt.
Mindössze az a lényeg, hogy mekkora a hajlandóságod az elfogadásra.
A zene inegrált része a merabhnak. A tudatosság új formáinak a bejövetelét segíti. A zene szól, a zene
megmozgat, a zene kitisztít.
A zene egy csodálatos kísérője ennek a dolognak, amit merabhnak hívunk.
(szünet)
A merabhot az életed, a valóságod, a tudatosságod bármelyik területének a megváltoztatásához
felhasználhatod. Használhatod a biológia egyensúlyba hozatalára, az aspektusok integrálására, az új,
kreatív csatornák megnyitására.
A merabh be tudja hozni a bőség új megértését. Lehetaz a pont, ahol is megengeded magadnak, hogy a
mentális létállapotból átlépj az isteni intelligenciádba.
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És a merabh során - minden egyes merabh alkalmával, minden egyes tudati váltás során – az
isteniségedet fokozatosan egyre jobban és jobban beengeded a testedbe, a lényedbe és az itteni, Földi
tudatosságba.
A merabh során semmi szükség erő, vagy nyomás alkalmazására. Nincs szükség semmiféle mentális
aktivitásra. Azért nincs, mert a merabh a szenvedélyed, a nyitottságod, az érzéseid és a választásod
hatására érkezik el hozzád.
A merabhban nincs stressz. Az örömmel áramlik.
Nincs lekorlátozva a gondolataidra. A gondolatok jelentéktelenné válnak.
Nincs nyomás, nincs erő, nincs erőltetés.
Csak a finom (/az apró) lélegzet és a nyitottság van.
Azért jön be, mert te kérted. Nincs szüksége semmi másra. Nincsenek trükkök, nincs varázslat. Csak a
nyitottságod.
A merabh az, amit már elképzeltél, amiről már álmodtál más valóságokban és most eljön hozzád.
Eljön hozzád.
Minden egyes együtt végzett merabh során mindössze megnyitod magad arra, ami már most is a tiéd,
amit már megteremtettél és ami tőled és az isteniségedtől ered.
Ahogy belemegyünk minden egyes merabhba, vegyél egy mély lélegzetet! Engedd meg magadnak, hogy
érezd és megtapasztald ezt a tudatosságváltást, ezt a desztillációt, ezt a tisztaságot!
A merabh – annak a módja, hogy behozd a tudatosságváltást, azt a váltást, amit kértél és ami most itt
van.
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Az Új Energiás Tanárok Globális Szervezete

