Nechajte sa viesť radosťou
Channeling Pamely Kribe, s Máriou, ženským
aspektom Krista.
preklad Jozef Mališ

Drahí priatelia,
Ja Som Mária a predstavujem ženský aspekt bytosti Krista. Všetkých vás dnes
pozdravujem a bola by som rada, keby ste ho zdieľali v radosti a mieri, ktorý je vám
dostupný a ktorý patrí do samotnej podstaty toho kým ste.
Nie ste tu aby ste trpeli, zápasili a horko-ťažko prežívali. Ste tu na Zemi, aby ste sa
radovali, boli sami sebou a zažívali tento zázrak. Ste nádherní takí akí ste. Nič nie
je nutné meniť alebo naprávať. Všetko je dobré. Umožnite aby to k vám preniklo.
Podstatou tvorenia je radosť.
Bohyňa vás nestvorila z vážneho a ťažkého dôvodu. Stvorila vás z radosti a
nadšenia pre skúmanie. Vašim prostredníctvom chcela zistiť všetko o živote. Vy
všetci ste vyjadrením Lásky a tvorivej radosti Bohyne a to je dôvod prečo vám je
umožnené ich zažívať počas každého okamihu dňa.
Vyzývam vás, aby ste sa znova pripojili na tento pôvodný prúd energie, Božiu
radosť z tvorenia, ktorý preteká každým jedným z vás.
Máte sklon robiť život príliš ťažkým a vážnym.
Predstavte si, že tu nie ste preto, aby ste dosiahli cieľ, ale jednoducho aby ste boli
sami sebou, vrátane tých vašich častí, ktoré vám pripadajú temné, pochybné alebo
zaseknuté. Áno, tie časti sú taktiež vítané, sú súčasťou tejto skúsenosti, úplnej
skúsenosti duality vo všetkých jej aspektoch.
Dôverujte tomu, že to vedie k niečomu nádhernému, k niečomu magickému, k
novému svetu. Vy sa večne pohybujete a premieňate. Neexistuje žiadny pevný
účel, žiadny konečný cieľ.
Užívajte si, že ste na Ceste, tešte sa z premenlivých prúdov života a to ťažké
bremeno vám bude odňaté.

Pozývam vás, aby ste sa so mnou vrátili späť v čase, do času predtým ako ste sa
narodili na Zemi v tomto tele. Nepochybujte že je to možné, len cestujte vo svojej
predstavivosti. Nezáleží na tom či si myslíte, že to všetko dokážete.
Dôverujte si a umožnite si cítiť ako ste boli kedysi oslobodení od tela.
Boli ste nezávislí na tejto fyzickej podobe, cítili ste sa neobmedzení a všetko bolo
možné.
Život bol magický. Z tejto dimenzie veľkolepej Slobody ste pocítili ťahanie
prichádzajúce zo Zeme. Vaša pozornosť bola pritiahnutá zo všetkých miest k tejto
drobnej planéte s takými obrovskými možnosťami, možnosťou Svetla rovnako ako
Temnoty, Lásky rovnako ako strachu.
Cítili ste priťahovanie. Uvažovali ste o prirodzenosti tunajšej reality a cítili ste, že s
tým máte niečo spoločné.
Cítili ste, že tam je niečo, čo chcete zažiť.
Ako slobodný duch ste sa rozhodli prijať riziko a vtelili ste sa na Zem.
Cíťte ako ešte aj teraz, po tom, čo ste prešli toľkými skúsenosťami na Zemi, stále
existuje ten pôvodný pocit záujmu, úžasu a príťažlivosti, ktorý ste kedysi mali. Cíťte
aké to je výnimočné, že tu TERAZ ste, že vaše vedomie sa zúžilo, aby sa zmestilo
do pozemského tela, zažívalo realitu cez fyzické zmysly ako oko, ucho a dotyk.
Tento konkrétny spôsob vnímania reality nie je prirodzený, vaša pôvodná
perspektíva je oveľa širšia a menej obmedzená.
A predsa ste si zvolili toto obmedzenie, pretože tu bolo možné nájsť niečo
neuveriteľne cenné.
Ste tu na Zemi, aby ste vyjadrili slobodu a kúzlo duchovných ríš, z ktorých
prichádzate. Ste tu preto, aby ste ich vniesli do formy a hmoty a umožnili ich
zažívať sebe aj ostatným. Áno, vy ste nositeľmi Svetla, pričom Svetlo znamená
slobodu, ľahkosť a radosť. A boli ste na Zemi už predtým, s rovnakým želaním a
popudom, zažať tu Svetlo tvorenia a šíriť radosť a pochopenie.
Dovoľte si to znova pocítiť. Vedzte kým ste.
Nemusíte tu byť ani robiť nič výnimočné, nemusíte dosiahnuť nič okrem toho, že si
spomeniete kto ste a umožníte radosti aby vás znova naplnila. To je vaša práca:
vrátiť sa do svojho pôvodného stavu úžasu a radosti uprostred energií, ktoré
zdanlivo vedú úplne iným smerom.
Boli ste pod nátlakom. Realita Zeme, spôsob akým ľudia myslia, presvedčenia
spoločnosti môžu na vás ťažko doľahnúť a ponoriť vás na určitú dobu do
zabudnutia. Pamätajte, ste božskosť v tele. Svetlo cez vás preteká práve TERAZ,
cez vaše ruky, cez vaše oči, cíťte to.

Nikdy vás neopustilo, ale v určitom bode vášho života vám všetkým bolo povedané,
že toto Svetlo nemôže voľne prúdiť von. Veríte, že ho musíte skrývať a zadržiavať
vo vnútri zo strachu, že ste „iní“.
Obmedzenie že musíte byť normálni, uzamknutie sa do toho, čo by si mohli ostatní
ľudia myslieť, to je pravdepodobne najhoršie väzenie na Zemi.
To nie bytie v tele vás tak obmedzuje. Skutočné obmedzenie vychádza z toho, že
sa poddávate mnohým ťažkým a úzkostlivým presvedčeniam spoločnosti a dovolíte
im aby zmenšovali vaše božské vyžarovanie.
Mojim prianím je ukázať vám z toho cestu von, a kľúčom je: odvážte sa znova prijať
radosť do vášho života, cíťte, že je to vaše vrodené právo!
Je to jednoducho to čím ste. Vy ste radosťou Boha, ktorá je prejavená. A aby to tak
bolo, nemusíte vôbec nič dosahovať, v svetskom zmysle slova. Musíte len byť
zajedno sami so sebou. Potrebujete cítiť, že ste v poriadku takí akí ste, TU a
TERAZ. Neexistuje nič čo by ste stratili, nič vám nechýba. Objímte úplnosť toho
kým práve ste, vaše strachy, emocionálne blokády, a predsa, zároveň hlboký pocit
úžasu a vitality na dne vašej bytosti. Prúdi cez vás samotný Život a praje si
odovzdať vám mnohé svoje zázračné dary.
Podnikli ste cestu vtelenia do tohto tela, v tejto spoločnosti, v tejto hmotnej
dimenzii. To stačí. Tým už ste preukázali svoju veľkolepú odvahu a vieru. Teraz
dôverujte, že je vám umožnené prijať všetko, čo vo svojom živote potrebujete. Cíťte
čistú radosť z bytia v tomto okamihu. Uvoľnite sa do neho.
Predstavte si že odteraz niet vo vašom živote nič čo „musíte vykonať“. Ak by ste si
naozaj udelili tú voľnosť, váš život by trvale plynul jemne a ľahko.
Ja chápem, že toto je v protiklade s mnohým, čo vám povedali vaši rodičia, učitelia,
zamestnávatelia, a tak ďalej. Spoločnosť vám vštepuje, že musíte ťažko pracovať a
usilovne rozvíjať nevyhnutné zručnosti a schopnosti, aby ste sa vyrovnali s realitou.
Hovorí vám, aby ste ostávali malí a zameriavali sa na to, čo je možné, radšej ako
na to o čom snívate a v čo dúfate.
Nie len spoločnosť vám to vraví, dokonca aj veľa duchovných učení má skôr
neprívetivý a disciplinárny pohľad na to ako dosiahnuť Osvietenie.
Predstavte, si že opustíte samotnú myšlienku cieľov a úspechov.
Predstavte si, že sami sebe hovoríte: JA SOM TAKÝ AKÝ SOM, a som úplne okej
taký aký Som.
Aké oslobodenie!
Ak si dovolíte byť takýto uvoľnení, veci začnú prúdiť do vášho života a uvidíte, že
sa udeje presný opak toho čo vám hovorí spoločnosť, aby ste očakávali. Veci sa

vám začnú diať bez toho, aby ste pre ne museli ťažko pracovať. Ak dokážete byť
zajedno sami so sebou a prijať veci také aké sú, pozvete prúd Mieru, ktorý prinesie
do vášho života zázraky. Tým, že prijmete seba takých akí ste, poviete „áno“ životu,
bytiu tu na Zemi a umožníte si prijať čokoľvek čo chcete len preto, že ste sami
sebou, nezničiteľnou časťou Boha, opatrovaní a milovaní bezpodmienečne.
Ak nájdete ten Mier vo svojom srdci a opustíte svoje strnulé a vysoko napäté
očakávanie, umožníte kúzlu života, aby sa o vás postaralo. Vzdajte sa jeho prúdu a
rytmu.
Hovorím vám, aby ste našli naplnenie vo svojom živote, aby ste našli správnu
prácu, správny vzťah alebo správny dom na žitie, začnite tým, že si dovolíte
znova zažívať radosť. Jednoduchú radosť bytia, radosť bytia samým sebou.
Duchovnosť je celá o jednoduchosti a ľahkosti. Je to o tom cítiť sa tak, ako sa môže
cítiť dieťa, nepremýšľať o zajtrajšku, len sa tešiť z prítomnosti a robiť to na čo máte
chuť.
Ja viem, že veríte že toto už pre dospelých nie je možné. V tom je ale celá
tragédia. V tom, že ste sa cítili byť povinní vzdať sa najspontánnejšej a
najbezstarostnejšej časti vás, je toľký smútok.
Natiahnite svoje ruku k Dieťaťu vo vnútri, ktoré pre vás uchovalo vašu spontánnosť.
Hlboko vnútri, je stále tam, Dieťa, ktoré sa chce hrať a tešiť, Dieťa, ktoré chce
skúmať život a dôveruje tomu, že všetko bude dobré. Toto Dieťa vie, že Zem je
bezpečné miesto, v ktorom sa môžete vyjadriť. Cíťte ho a dovoľte mu, aby k vám
znova prehovorilo. Možno vám chce práve teraz odovzdať správu. Ak ešte nič
necítite, je to tiež v poriadku.
Na čom záleží je, že sa chcete natiahnuť k tomu Dieťaťu, že hovoríte áno
pôvodnému prúdu spontánnosti vo vás, inšpirácii vašej duše.
Ste naplnení až po okraj názormi, že to nie je možné alebo žiadané, že na to, aby
ste našli vedenie vo vašom živote sa musíte obrátiť skôr von ako dovnútra. Ale nie
je to tak.
Život sa má žiť podľa iných zásad.
Skutočná tvorivá sila, naozaj prejavujúce sa tvorenie vo vašom živote sa deje vždy
zo stavu jednoduchosti a ľahkosti. Presne keď sa cítite úplne uvoľnení a božsky
bezstarostní, nenútite sa robiť alebo byť čokoľvek, pritiahnete najpozitívnejšie
zmeny do vášho života.
Ak by ste len chovali svoje sny a túžby, a potom nechali veci plynúť svojim
vlastným smerom, vaša dôvera by ich k vám pritiahla.
Dokonca nemusíte ani čakať na to, aby sa splnili, keďže budete príliš zamestnaní
tým, že sa tešíte z prítomnosti. Život je nádherne jednoduchý.

Sme s vami a veľmi dobre chápeme cez čo prechádzate. Žiadame vás, aby ste
dôverovali tejto správe a mali vieru v dobrotu života a radosť, ktorá prúdi cez každú
živú bytosť.
Pozrite sa na prírodu. Zvieratá, stromy a kvety sú všetky neodmysliteľne vedené
smerom k vyjadreniu krásy a harmónie. Nepochybujú o sebe. Vážia si seba
dokonale prirodzeným a pokojným spôsobom.
Napojte sa na tú prírodnú energiu, ktorá to potvrdzuje a vedzte, že ste držaní v tej
istej sieti života. Ste v bezpečí. Boh je práve tu, s vami a nikdy vás neopustí.
Odvážte sa zveriť sa kúzlu života, ktorý nie je ničím iným ako božským prúdom
vašej vlastnej duše, a radujte sa!
(Mária prostredníctvom Pamely Kribbe - Jún 2008)

