
5. poselství plejádských bytostí, 26.04.2020 
 

 Milí poslové světla a láskyplných frekvencí, 

Situace, která se právě na planetě Zemi odehrává, patří k celkovému čistícímu procesu.  

Skutečnost, že se vaše společnost dělí na lidi věřící a nevěřící kosmických zákonů, musela přijít.  

Ne všichni lidé, jsou na planetě Zemi hosty od pradávných časů nebo od časů příchodu lidské civilizace 

na tuto planetu.   

Ne všichni lidé tuto situaci chápají a rozumí ji.  

Ne všichni lidé přišli s dobrými a čistými úmysly na tuto planetu.  

Lidé s úmysly nedobrými a nečistými nebudou dříve či později k novým navýšeným kosmickým 

frekvencím planety Zem pasovat. Jen málo z nich se bude umět přizpůsobit. Jen málo z nich se bude 

v celkem krátké době umět přeprogramovat na positivum. Touto celkem krátkou dobou myslíme 

maximálně vašich deset lidských let.  

Neboť – světelná frekvence vaší planety se bude neustále navyšovat. Kdo z nich nepřizpůsobí své 

vědomí, bude s největší pravděpodobností tuto planetu opouštět.  

 

Planeta Zem navyšuje svoji frekvenci prakticky každý den. Podává tím obrovské výkony. Možná jste i 

vy zpozorovali, že vaše těla též podávají obrovské výkony a přizpůsobují se vibracím Země. Pokud cítíte 

únavu, nechte své tělo odpočinout.  

Pokud cítíte smutek či jinou emoci, nechte ji odejít. Pokud cítíte, že se vám chce plakat, nechte pláč 

přijít a vyplačte ze své duše vše, co jí v její čistotě brání. Lidský pláč je nejčistším a nejpřirozenějším 

způsobem čištění duše, kterou vám božská inteligence poskytla.  

Odprostěte se od emocí či myšlenkových vzorců, které vám jsou právě v této, více než transparentní 

době ukazovány.  

Vaše Země s vámi prošla mnohými epochami a mnohými vědomostními úrovněmi. Její celkový 

kosmický vývoj ji postupně přivádí do vědomostního stupně, v kterém se nacházela v období Lemurie! 

V období čistoty přírodních říší a čistoty lidské společnosti.  

Planeta Zem se očišťuje, aby se mohla ke své čistotě zcela navrátit. Očišťuje svůj povrch, očišťuje svůj 

vnitřek. Očišťuje lidskou společnost.  

Tmavé bytosti a tmavé síly zkoušejí roztahovat své sítě a chtěli by lidskou společnost uvrhnout zpět do 

systémů, které zde po celá tisíciletí vytvářely. Tmavé bytosti a tmavé síly vysílají na lidskou společnost 

pomocí médií nesčetné množství holografických projekcí, které nechávají lidské bytosti ve víře, že 

osvobození lidstva a osvobození duše lidstva je nedosažitelné.  

Nenechte se prosím znejistit a dejte na svou intuici. V zákulisí probíhá nesčetné množství procesů, 

které lidskou společnost osvobodí.  

Neztrácejte na víře. Vaším pozitivním nadhledem navyšujete nejen svoji energii ale i energii Země. Za 

oponami probíhá tolik dějů, které pomohou pospojovat mozaiku celkového celosvětového procesu 

v jeden celek!  



Lidská společnost se nyní dělí ale tak to muselo přijít. Věřte, že i ti lidé, které momentální situaci 

nerozumí, patří též k božskému plánu a jejich pobyt zde na Zemi vytváří smysl. Tito lidé otevírají 

vědomým lidem ještě více oči. Vědomí lidé dostávají existencí nevědomých lidských bytostí ještě více 

síly a odhodlání něco změnit a přebírají tím zodpovědnost za celé lidstvo. 

Situace, která nyní nastala, přinese ve velmi brzké době rychlý zvrat. Procesy v zákulisí, energetické i 

fyzické, nenechají na svoji existenci dlouho čekat. Tento zvrat přinese pro mnohé lidské bytosti 

nesčetné množství změn.  

Přinese do lidské mysli hluboký smysl o veškeré existenci. Tento zvrat přinese pochopení své vlastní 

osobní existence a přinese pochopení smyslu své vlastní osobní existence. Přinese hluboké 

přeprogramování programů, které nejsou v souladu s božskou spravedlností a s božskou harmonií.  

Tento zvrat přinese hluboké zásahy do duší bytostí, které se nechovaly v souladu s božskou 

spravedlností. Božská spravedlnost je synonymem pro vše, co je čisté, láskyplné a mírumilovné.  

Dalo by se říci, že ohromný jemnohmotný zvrat nastal o letošních Velikonocích.  

Fyzický, viditelný zvrat nastane v brzké době.  

Nyní se v zákulisí celkového dění postupuje krok za krokem, aby uměle vytvořené systémy mohly 

převzít novou pozitivní formu. Některé z těchto systémů ztratí svoji formu úplně.  

Víme, že momentální situace uměle vytvořené ‚nesvobody‘ je pro mnoho z vás velice těžká.  

Věřte, že tato nesvoboda nepatří do božských světelných zákonů a nebude mít dlouhého trvání.  

Neztrácejte víru a zůstaňte prosím pozitivní. Vše uměle vytvořené a nesloužící božské spravedlnosti 

opustí velice brzy vaši planetu a vaši realitu! 

V tomto procesu nejste sami. Doprovázejí vás světelné i mírumilovné mimozemské bytosti. 

Doprovázejí vás ve světelné i fyzické formě.  

Na vaši planetu proudí překrásné kosmické Kristovo světlo, které planetu stabilizuje a přináší do 

lidských srdcí útěchu v této složité době.  

Otevřete svá srdce a nechte toto světlo do vašich srdcí vstoupit. Toto světlo přinese lidské společnosti 

ozdravení, lásku a božskou spravedlnost.  

Vaše srdce je klíčem pro uzdravení každého z vás. Vaše srdce je klíčem pro uzdravení celé lidské 

společnosti.  

 

My, plejádské bytosti vás doprovázíme a podporujeme vás při každodenních večerních přenosech 

léčivé energie od 21 do 21.20 hodin.  

V našich prvních březnových poselstvích roku 2020 jsme sdělili, že budeme přenášet léčivou energii 

každý večer do konce měsíce dubna 2020. Pro vaši podporu při vašem celkovém lidském vývoji a pro 

podporu každého z vás, který se pro naši nabízenou pomoc rozhodne, budeme přenášet léčivou energii 

i nadále. 

 Naše plejádská společnost se rozhodla pro přenos léčivé energie každý večer od 21 do 21.20 hodin až 

do našeho odvolání. Do doby, než budeme mít pocit, že naši pomoc již nadále nepotřebujete.  

Jsme s vámi a doprovázíme vás. Nosíme vás v našich srdcích. Naše společná realita a společná existence 

s vámi, je překrásná a podobá se zářivým paprskům jasného slunce.  



Čistota srdcí nás s vámi propojuje a dává nám společnou sílu. Naše pomoc pro vás nás činí neskutečně 

šťastnými a radostnými.  

Vy, lidé, patříte do naší ohromné rodiny. Naše reality se neustále přibližují a jednou nastane den, kdy 

se společně setkáme na vědomostní a fyzické úrovni. Na tento den a na toto setkání se neustále těšíme. 

A právě tento pocit přicházející radosti, nám dává neustálou motivaci a sílu, vás nadále doprovázet. 

Milujeme vás. Láska je to největší a nekrásnější, co si můžeme všichni přát. A naše největší přání je, 

vidět vás lidé opět šťastnými a propojenými s láskou božského zdroje. To je naším největším přáním a 

naším největším motorem pro naše konání a pro pomoc lidské civilizaci. V každém z vás vidíme jen to 

nejčistší, jen tu nejčistší esenci. A právě tato esence nás propojuje. Čistá esence a čisté srdce.  

Jsme s vámi. 

Mír s vámi, mír s námi. 

Vaši plejádští průvodci 

 


