Sta í jen být!
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 03.03.2020
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Bu te pozdraveni, moji milí. Jsem Kryon a dnes vás vítám svojí energií. P icházím
v turbulentním ase, ve svém míru a lásce. Zem se dává do pohybu a mezi lidmi se ukazuje
síla a moc, které jdou ruku v ruce se strachem a beznad jí. K Zemi byly také povolány
bytosti, které ekají, až budou moci p idat ruku k dílu. To, co se d je, však není to hlavní,
co probíhá, a kv li tomu tady sv telné bytosti neasistují. V pozadí d ní se v tichosti
odehrávají p ípravy na n co, co ješt Zem nezažila a všichni jste vystaveni novým zážitk m.
V d li jste o nich d íve, než jste vstoupili do svého fyzického t la. Jisté sm ry d ní jsou
p edvídatelné a dokud bude lidstvo náchylné k tomu chtít mít nad ostatními moc, je
pravd podobné, že se naplní scéná e, jejichž možnosti z stávají stále otev eny.
My na druhé stran závoje posilujeme svá sv tla a úmysly lásky. I my procházíme v domou
prací na sob . Neustále prohlubujeme neutralitu v tom být p itom, ale nezasahovat. Je pro nás
výzvou být sou ástí Zem , by jen p ihlížíme, co se na ní d je. Shromaž uje se nás stále víc a
víc, vzestup, co probíhá, je globální. A zatímco jedni usilují o to, aby planeta Zem povstala,
jiní se snaží o to, aby vzestup vzdala. Nemáme právo do ni eho zasahovat. Jsme jen inspirací
pro ty, kte í jsou v domí, aby i oni rozvinuli své sv tlo a zá ili ním bez omezení pro své okolí.
Stále je tu to, co se lidstvu vrací jako bumerang. Cht li byste jiné m nit, jiným rozkazovat,
jiné sm rovat, ale sami v sob máte chaos a nevíte, co se sebou. Máte uvnit sebe strach.
A práv ten vám umož uje se pak takto nestandardn chovat. Není to však omluva, je t eba
p ijmout zodpov dnost za vše, co se vám d je. Nic není náhoda, nic na vás neseslal zlý,
špatný, trestající B h. Vše m žete m nit, pokud je vaše v le istým úmyslem bez výmluv.
I ti, co jsou ve svém spirituálním v domí otev ení, i ti mají stále možnost prohlubovat své
vnímání a posouvat ho dál. Ta cesta nikdy nekon í a stále se p ibližuje r ení: "Sta í jen být".
V té mant e je skryto tolik moudrosti a p esto je nedocen ná. Z stává nepochopena i t mi,
kte í si ji rádi berou do úst. Kolikrát jsme to již slyšeli! Nes etn krát! A v tšina t chto lidí
byla ve svém nitru zna n nestabilní a nevyrovnaná. Dovol mi vysv tlit ješt jednou to, co
tato mantra znamená a jak se její úmysl a síla projevuje ve vašem sv t reality.
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Existuje n kolik typ lidí, kte í tuto mantru používají a nechápou její pravý význam.
První skupinou jsou lidé, kte í jsou až fanaticky otev eni všemu, co je spirituální. Nejsou
pevn ukotveni v t le, dokáží hodiny o spiritualit hovo it, dokáží leccos i vnímat, ale
absolutn neumí zachytit jemnohmotné pohyby Zem a toho, ím Zem prochází. Zemí
pohrdají, i když o ní se slovy lásky hovo í. Zajímá je p edevším jiný sv t, sv t ist
esoterický, spirituální. Avšak jak mohu jinému doporu it "Jen bu !", když sám nejsem ve
svém st edu a v této vibraci nezá ím? Pak se dostávám do konfrontace s touto vibrací a
hovo ím v tématu sn ní než v domé živoucí reality.
Pak jsou lidé, kte í se touto mantrou vzdávají zodpov dnosti za to, co se kolem nich d je. Tiše
trpí a domnívají se, že to tak musí být. Že p ece sta í "jen být". Ale toto je op t veliká lež.
P eci mohu zm nit scéná toho, co se mi d je. Není cílem žádné duše na Zemi, aby trp la.
A použitím výmluvy "Sta í jen být!" v r zných slovních obm nách* se lov k vzdává toho,
že ídí sv j život sám. Je pak snadné, aby jeho život ídili jiní. Spole nost, partner,
zam stnavatel, d ti ... kdokoli, kdo má touhu vládnout a umí reagovat na strach, který taková
osoba nemá zpracován.
Když se podíváte na d ní kolem sebe, tak vypozorujete jediné. V tšina vašeho okolí ne ídí
své vlastní životy, ale ídí je strach. Kolektivní strach je oním virem, který se ší í. A má jediný
cíl. Váš vnit ní klid rozeštvat. Není žádným um ním zmanipulovat lidi a dostat je tam, kde je
chcete mít. Kdyby lidé reagovali ve svých p vodních instinktech, pak by se tohle nemohlo
nikdy stát a na Zemi by vládl mír. Je velice zajímavé pozorovat chování lidí. Existují Mist i
záznam , kte í o tomto chování pe liv sbírají informace a p edávají je dál, aby se z nich
mohly pou it i bytosti z jiných planet. Díky t mto zkušenostem probíhá vlastn vesmírná
výuka. "Sta í jen být!" se zám nou slov na "Má to tak být!" se v nepochopeném významu
stává nástrojem silné manipulace. Protože jen p ihlížíte tomu, co se s vámi i kolem vás d je a
bez vlastní aktivity zm nit tento stav, se stáváte pasivním ú astníkem a tudíž i tím, kdo je
manipulován.
P emýšlej nad tím. P emýšlej na silou t chto slov. A také nad tím, kolikrát jsi tato slova
použil a vzdal jsi se tak toho, aby jsi mohl situaci zm nit. Kdyby takto zkreslen uvažovali
všichni, kdo by se postaral o záchranu les , o o istu oceán na planet , o zm nu ve vládnutí
stát , o zm ny ve v d a o nový p epis archeologie? A v osobních životech? Vždy tam je
za átek všeho. Uklidit si ve vlastním dom , p ed vlastním prahem a žít láskyplným vztahem.
Tak krásn by ses mohl mít, když pochopíš hloubku a význam t chto slov a za neš nimi
opravdu žít. lov k je komunitní bytostí. Osvoj si mír v sob a napraví se tvé vztahy.
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Již nebudeš mít pocit, že ti n kdo ubližuje. Vdáš se emo ního vydírání. Odhalíš chování
svých blízkých a vztahy narovnáš. Avšak nebudeš v nich trp t, ale získáš sílu uzdravit sám
sebe v rozhodnutích, která jsou nezbytná. Být pasivním ú astníkem v emkoli vždy sílu ubírá.
A tak stále používej své srdce a ne strach, který ti radí z stat pasivním a rad ji se žádným
zp sobem neprojevovat.
Lidská zkušenost duše je neopakovatelným zážitkem, a když pochopíš, že š astný m žeš být
každý den, že dokonce dokážeš milovat i p es vzdálenost oceánu, že láska neznamená trp t,
ale smát se a umívat z mali kostí, které se tvého nitra dotýkají, pak v sob otev eš neomezený
zdroj energie. Omládneš ve svém vyza ovaní, vypne se ti ple a tvé t lo zlehkne v pohybu,
jeho pohyb se stane ladným, i když ti bude t eba 100 i více let. To neplatí jen pro tebe osobn .
Každý na Zemi prochází stejnou možností poznání. A ty sis vybral tu, ve které práv jsi.
A v této situaci máš poznat sám sebe, své pravé emoce a pocity. Pak snadno rozeznáš, zda ti
situace vyhovuje i ne a zárove i poznáš, jak moc ti škodí z stávat v situacích, ze kterých
máš strach odejít. Dát sbohem trápení je d ležitým úkolem celé lidské inkarnace. N kdo to
pochopí již v d tství, jiný až t sn p ed smrtí. O ase pochopení rozhoduješ sám. ím d íve to
bude, tím d íve za neš na Zemi p inášet mocné proudy sv tla a plnit svoji roli, pro kterou jsi
p išel. Podat Zemi pomocnou ruku a podpo it ji v ase jejího vzestupu.
Další kategorií lidí, kte í používají slovo "Sta í jen být!" jsou lidé, kte í ví. T ch je málo, jsou
vzácní. N kdy je najdete jako poustevníky žijícími na Zemi, jindy jako lidi aktivní ve
spole enském sv t . N kdy až sv tov známí. Všichni plní stejnou funkci na Zemi. Jsou
hrdými p edstaviteli vibrace, která m ní sv t.
"Sta í jen být!" totiž znamená absolutní vyrovnání, které se samo ší í v kruhových vlnách a
vyrovnává, nap imuje to, co této vibraci neodpovídá. Pokud pat íš do této kategorie, pak ti
pat í veliký dík. Tvá práce pro Zemi je velice prosp šná. Takovýto lov k nezasahuje do
život jiných, ale nechává je, aby došli k vlastnímu pochopení. P ihlíží, je nápomocen a
pracuje obvykle v ušlechtilých rolích pro Zemi i spole nost. Svými názory inspiruje jiné a
stále má na pam ti to, že každý je za sv j stav zodpov dný sám a nikdo nemá právo lov ku
jeho rozhodnutí brát. Pokud si lov k p eje být neš astný, má na to právo. Smutek m že být
n kdy i o istnou vibrací. Pokud trvá déle, je na každém, zda o pomoc požádá. Nikdo nemá
právo brát jinému jeho smutek, pokud o pomoc doty ný sám nepožádá. O tomto tématu jsme
spolu hovo ili již mnohokrát a v dnešní dob se op t objevují p ípady, kdy se pracovník sv tla
v dom snaží zmanipulovat ostatní tím, že jim posílá klid nebo istí cizí energetické pole,
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to, které mu nepat í. Co kdyby se takový pracovník sv tla zam il na to, pro má tak velikou
touhu zachra ovat ostatní? Možná by si p iznal, že pot ebuje zachránit nap ed on sám, ale
sám ze sebe má strach. A z toho strachu se pak zam uje na jiné. V jakém emo ním
rozpoložení však je, takové vysílá dál. A tak ze strachu k ostatním strach vysílal. I když ho
nazval láskou, klidem, o istnou vibrací. Vibrace sv tla má mnoho podob a ty nej istší a
nejvzácn jší, sv tlo sv telných bytostí, to je k dispozici všem. Ale když si lov k nepožádá,
když není projevena v le ke zm n , není d vod brát zkušenost, která probíhá a sv telná
bytost z stává v p ítomnosti sv telného odrazu p ipravena k pomoci, avšak nepomáhá.
A stejn tak je to i s lidmi, kte í proz eli z temnoty duality a vnímají rozdíl mezi tím jak práce
sv tla probíhala kdysi a probíhá nyní. Je t eba vzdát se veškerých nau ených postup a
vnímat srdce. A práv

lov k, který je ve svých emocích vyrovnán, který zá í ve vibraci

"Být", ten je pro dualitu tzv. nejnebezpe n jší. Protože práv on dokáže svým bytím m nit
sv t. A ím více takových lidí bude, tím v tší sí sv tla se na planet Zemi propojuje. To je
velice krásné sledovat, protože tato sí se každý den zv tšuje a zá í víc a víc. A koli se zdá,
že dualita vít zí, sv tlo posiluje práv díky t m, kte í s vlastním sv tlem nemanipulují.
A tak to je.
S láskou tv j magnetický p ítel Kryon"
* R zné nepochopené slovní obm ny slov "Sta í jen být" .... nap . "Má to tak být!";
"Všechno je správn !"; "Co se má stát, to se stane!" ....

Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
FB: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Zm ny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuáln :
Aura esence Plamen projasn ní
Více než aktuální esence práv z toho d vodu, že pomáhá odstranit
kolektivní energie, které na lov ka tla í tzv. zvenku - z médií,
z rozhovor , ze strachu kolektivu ....
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Esence mimo to také isté tvé morfogenetické pole, harmonizuje tvé bolestné vzpomínky,
sjednocuje v zá i tvá jemnohmotná t la, pomáhá uvolnit tvé vnit ní smutky, p ináší radost,
lehkost, proz ení ...
Více informací: https://www.zemeandelu.cz/cs/arantia-esence-plameny/item/84-02-plamenprojasneni.html
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