
4.  poselství plejádských bytostí, 10.4.2020 
 

Milí poslové světelných kosmických informací, 

zdravíme vás z kosmických výšek a z kosmických dimenzí, rovin a časů. 

Uměle vytvořené procesy, které se právě na planetě Zemi odehrávají, zanechávají v srdcích mnoha lidí 

rušivé stopy. Zprávy, uveřejňované médii, matou mysl a narušují přirozené jednání a myšlení mnohých 

lidí, kteří na svoji osobní svobodu čekají.  

Přitom svoboda a její frekvence přicházejí do každé částečky vaší existence! 

Lidstvo již dlouho na tuto dobu čekalo. Lidstvo již dlouho čekalo na osvobození ze spárů tmavých sil.   

Toto osvobození právě probíhá a dalo by se říci, že probíhá na všech úrovních lidské společnosti. I když 

je pro mnohý lidský zrak zatím ještě nedostupné.  

Osvobození probíhá na všech úrovních existence vaší planety Zem. 

Vaše planeta byla na jejím povrchu a v jejím nitru zneužita a utrpěla ohromná zranění. Fyzická i 

emocionální. Musela unést emoce lidských bytostí, které trpěly. Musela unést emoce bytostí, které 

lidským bytostem ubližovaly.  

Pravda, společně se svobodou se prodírá do nejrůznějších částí celkové existence lidstva zde na této 

planetě a prostupuje na povrch.  

Vy, kteří jste uvědomělí a čistí na srdci, jistě rozumíte naším slovům. 

Vy, kteří jste uvědomělí a čistí na srdci, pomáhejte energeticky planetě Zem a její duši Gaia. 

Pomáhejte energeticky také duši lidstva, která společně s vámi na vaše osvobození čeká. Duše lidstva 

čeká na osvobození a čeká na energetické vystoupení ze současné reality! 

Každý z vás může pomoci! Každý z vás může svojí pozitivní silou pomoci Zemi a pomoci všem, kteří na 

osvobození Země pracují. Ať již pracují na osvobození jakýmkoliv způsobem. 

Dnešní poselství je výzvou pro vás všechny. Posílejte všem lidem a všem bytostem dobré vůle pozitivní 

energii a sílu. Podporujete se tím energeticky navzájem! 

 

Letošní velikonoční svátky přinášejí planetě Zem ohromné navýšení Kristovy kosmické energie. 

Navýšení a manifestace této energie probíhá přes vaše srdce.  

Nejen planeta Zem probíhá tímto procesem vzestupu. Jde i o nesčetné množství jiných planet a jiných 

mírumilovných civilizací, které se na svůj vzestup připravují.  

Ohromné množství světelných bytostí doprovází všechny mírumilovné civilizace, pozemské i 

mimozemské. 

Přesto je vaše přičinění ohromným plusem pro celkovou situaci. Světelné bytosti vás doprovázejí a 

pomáhají vám ale vaše osobní pomoc je neodmyslitelná. Vaše pomoc patří k vašemu vyššímu úkolu, 

který jste si na tuto planetu pro tuto dobu přinesli a který jste si předsevzali. 



Každý z vás je neodmyslitelný a každá vaše pozitivní myšlenka, každá pozitivní emoce a pozitivní čin 

přispívají k celkovému osvobození lidstva! V řetězové reakci viděno pomáhá vaše osvobození i 

osvobození dalších mírumilovných mimozemských civilizací, které přispěje k navýšení vědomí a vývoji 

vaší galaxie! 

Je potřeba chápat celou situaci komplexně. Nacházíte se v procesu osvobození nejen lidského ale i 

v procesu osvobození vašich sousedských obydlených planet, s kterými jste frekvenčně propojeny. 

Neboť vaše galaxie je vaším společným domovem a vy všichni se ovlivňujete navzájem.  

V těchto velikonočních dnech probíhají ohromné transformační procesy, které jsme v minulých 

poselstvích již popsali. Planeta Zem prostupuje kosmickým portálem, který vše negativní a uměle 

vytvořené transformuje ve světlo nebo jiný druh energie.  

K vaším srdcím proudí v každé sekundě vaší současné existence obrovské množství kosmického Kristova 

světla, které se díky vašemu srdci zde na Zemi manifestuje. Vaše srdce toto světlo v sobě nosí a 

rozprostírá do všech prostorů a časů vaší existence. Toto světlo se propojuje s dalšími srdci a dalšími 

světly lidských bytostí. Vytváříte tím světelnou vrstvu a světelnou reakci okolo celé vaší planety.  

Tento proces můžete podpořit ještě navýšeným napojením na frekvenci kosmické svobody. Svoboda je 

kosmickým klíčem číslo 21! Kosmická svoboda je nejvyšším cílem vaší vědomostní evoluce! 

Napojujte se na frekvenci kosmické svobody a všech jejích prvků a vlastností! Integrujte frekvenci 

svobody do vaší duše a do vaší mysli! 

Posílejte frekvenci kosmické svobody všem lidem a všem bytostem, které osvobození potřebují.  

Posílejte frekvenci kosmické svobody planetě Zem a její duši Gaia, aby dostala sílu do dalších dnů a 

týdnů příští doby její vědomostní evoluce. Aby dostala sílu osvobodit se od elementů, které ji škodí. 

 

Při práci s frekvencí kosmické Kristovy energie a kosmické svobody můžeš použít následující afirmaci: 

‚Otevírám své srdce a přijímám světlo, lásku a informace kosmické Kristovy energie.  

Kristova kosmická energie se zakotvuje v mém srdci a rozprostírá se do všech prostorů a časů mé 

existence.  

Kristova kosmická energie se propojuje s dalšími čistými lidskými srdci. 

Teď a v tomto prostoru. 

Moje duše se nyní napojuje na frekvenci kosmické svobody a přijímá ji do svého matrixu.  

Napojuji se mojí myslí na inteligenci kosmické svobody a prosím jí, pomoci všem bytostem, kteří 

frekvenci kosmické svobody potřebují a kteří chtějí frekvenci kosmické svobody přijmout.  

Žádám inteligenci kosmické svobody o pomoc pro planetu Zem a její duši Gaia. 

Žádám inteligenci kosmické svobody o pomoc pro duši lidstva. 

Teď a v tomto prostoru.  

Můj úmysl je čistý a jasný. 

Láska, světlo a svoboda se rozprostírají po celé planetě a pomáhají všem bytostem, které moji pomoc 

přijímají. 



Děkuji, děkuji, děkuji.‘ 

 

A my, plejádské bytosti, ti děkujeme za manifestaci kosmických informací na této planetě. 

Děkujeme tobě a děkujeme všem bytostem, které se rozhodly pomoci planetě Zem a lidstvu při tomto 

vědomostním vzestupu a osvobození od nízkých vibrací a elementů. 

 

Mír s vámi, mír námi. 

Vaši plejádští průvodci  

 

 


