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Milí človíčkové, 

prosím, neobávejte se budoucnosti!  

My víme, jaké pocity se ve vaši lidské duši momentálně odvíjejí. Cítíme, že mnoho z vás má obavy, jaké 

budou další dny, týdny a měsíce.  

Situace na Zemi se mění prakticky ze dne na den. Nastávají situace, které byste si ani ve svých 

nejbujnějších fantaziích neuměli představit.  

Situace, které mění tuto dobu, prostor a čas.  

Situace, které musely a musí přijít, aby celá mozaika časů a prostorů lidské reality zapadla do sebe.  

Situace, které každá lidská duše před svojí inkarnací na planetu Zem naplánovala a věděla, jak se bude 

odvíjet.  

Každá lidská duše naplánovala průběh nynější inkarnace. Přesně jako ty, který tyto řádky čteš. Každá 

duše. Každá.  

Některé duše se rozhodly pro pozitivní roli. 

Některé duše se rozhodly pro zápornou roli.  

Některé duše se rozhodly pro pasivní roli.  

Ale všechny lidské duše před svojí inkarnací věděly, že sestup na Zem patří k ohromnému plánu a 

k následnému kolosálnímu vzestupu. 

Každá lidská duše přes svým sestupem na Zem věděla, jaká bude její úloha.  

Každá lidská duše věděla do detailu, jak bude její role probíhat.  

Přestože je přestup do Zlatého věku nezadržitelný, prožívá právě lidská společnost chvíle, která 

doposud ve své minulosti nezažila. O to je těžší pro každého ducha člověka se v této době vyznat.  

My můžeme z našeho pohledu s jistotou říci, že dobro zvítězí! Lidská časová linie se ubírá pozitivním 

směrem. Ano, velice pozitivním směrem.  

Pro nás je snadné, pohybovat se v prostorech a časech a tudíž můžeme z našeho pohledu budoucnost 

lidstva pozorovat.  

O velikonočních svátcích tohoto roku se časová linie lidské budoucnosti ubrala správným směrem. To 

znamená ale samozřejmě pročištění a nápravu nejrůznějších systémů lidské společnosti. Systémy, 

které existují na planetě stovky či tisíce let nelze pročistit a napravit během několika týdnů či měsíců. 

Ale pročišťování a náprava již nastala a přestože je tato doba velice turbulentní, dobro zvítězí.  

Nezáleží, v jaké pozici se právě nacházíte. 

Nezáleží, v jaké situaci se právě nacházíte.  

Mějte vždy na paměti – dobro zvítězí. 



 

Okupace a znásilňování lidského ducha, lidské duše a lidského těla bude brzy pouhou minulostí.  

Svojí přítomností píšete právě nové dějiny lidstva a realizujete novou budoucnost lidstva! Nacházíte se 

v jedné z nejvýznamnějších dob lidské civilizace zde na Zemi! 

 

Mimozemské negativní civilizace opouštějí hlubiny planety Zem a její útroby se vyjasňují. Navýšené 

frekvence Země nenechávají těmto bytostem dobré životní podmínky. Vystoupení či život těchto 

mimozemských bytostí na povrch této planety pro ně není možný, neboť jejich systémy nejsou 

přizpůsobeny pro vdechování či příjem kyslíku. Návrat do jejich domovských planet a galaxií či nutné 

přeprogramování jejich chápání a myšlenek božskou inteligencí na pozitivum bude nezbytné.  

 

Srdce planety Zem se v příštích měsících propojí se světlem centrálního slunce a poraněné útroby Země 

budou brzy vyléčeny božským světlem. Duše Gaia se vrátí brzy do své plné síly.  

Jakmile se útroby Země božským světlem vyléčí a rozjasní, přijde zesílená energie a světlo Země na 

povrch planety. To bude mít za následek další vlnu zesíleného pročišťování a náprav systémů této 

planety! 

Jistě pociťujete, že se energie a světlo Země v poslední době velice navýšilo. Jistě pociťujete změny na 

svém duchu, duši a těle.  

Až se srdce Země s božským centrálním slunce v příštích měsících propojí, budete energii a světlo Země 

pociťovat ještě více! Vše zatěžují, co k vám nepatří, vám bude ještě více ukázáno a vy budete mít 

možnost své zátěže či témata ještě více pochopit a opustit je.  

A negativní, uměle vytvořené systémy lidské společnosti budou ještě více a intenzivněji božským 

světlem pročištěny.  

Pravda se dere nezadržitelně na povrch! Lidské duše, které se rozhodly pro zápornou roli v této 

inkarnaci, prožívají těžké období.  

Neboť i ty nejzápornější lidské bytosti vědí, že jejich duch zde na Zemi sehrává sice tuto roli ale jejich 

duše se dříve či později rozhodne pro svoji světlou podstatu a pro božskou spravedlnost.  

I ty nejzápornější bytosti jsou vázány zákony světla a lásky.  

I ty nejzápornější bytosti v hloubi duše cítí a ví, že po odchodu ze svého těla se budou v lidském 

nebeském prostoru zodpovídat sami před sebou za své skutky.  

Můžeme vám již teď prozradit, že spousta těchto záporných bytostí se rozhodne během svého pobytu 

v nebeských prostorech pro nápravu svého chování a rozhodne se dobrovolně pro pomoc lidské 

společnosti,  ať již to je nejrůznějším způsobem. Neboť jejich duše touží ve své podstatě po lásce a 

světle. Nezapomínejte prosím, že spousta lidských bytostí byla tmavými bytostmi a silami 

zmanipulována a zneužita. Sice k manipulaci a zneužití sami svolily ale v budoucích dobách nebude na 

této planetě pro manipulaci a zneužití žádný prostor. 

 

Dobro a pravda zvítězí. Momentální úloha každého člověka je, nepřestávat důvěřovat, přestože obavy 

a strach prostupují nejrůznější reality lidského žití. 



Mějte vždy na paměti – dobro a pravda zvítězí.  

 

I my jsme podobnou dobu a čas prožívali. Propojovali jsme neustále mezi sebou své světlo a lásku 

v srdci, abychom tmavé elementy na naší planetě zneutralizovali. Vytvořili jsme ohromné energetické 

pole světla a lásky. A toto energetické pole nám pomohlo vystoupit z naší tehdejší tíživé situace. 

Rozpínejte světlo svého srdce. Vaše srdce se propojí s dalšími čistými lidskými bytostmi. Světla vašich 

srdcí si vás mezi sebou najdou. Na vzdálenosti nezáleží.  

Světlo a láska se propojí a vytvoří pole božského světla a lásky na této planetě.   

Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že lži, které v sobě nesou vždy tmavou energii, se rozpustily ve 

světle vašich čistých srdcí. I lži a jejich tmavá slova jsou energie. Tmavé energie.  

Ale síla světla a lásky vašich srdcí je silnější něž všechno tmavé a negativní.  

Síla světla a lásky vašich srdcí umí všechny tmavé a negativní energie zneutralizovat.  

A na to nikdy nezapomeňte. 

Dobro a pravda zvítězí… 

 

Vaši plejádští průvodci 

 

 

 

 

 

 

 


