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Světelná revoluce, která tento rok nastala, je obrovským článkem a krokem k navýšenému vědomí 

celého lidstva. 

Řetězová reakce, která probíhá mezi obydlenými planetami této galaxie, je obrovská. Každý člověk, 

který rozsvítil světlo ve svém srdci, přidal světelný paprsek do celkového vzestupu dalších tisíců 

obydlených planet.  

Humanoidní obyvatelé těchto dalších jednotlivých planet procházejí též vědomostní světelnou 

revolucí. Tisíce planet vystupují ze svých nižších vibrací a přizpůsobují se kosmickému dění.  

Nejdůležitějším krokem, který může každý humanoidní obyvatel této galaxie učinit je, pochopit svou 

realitu a  celkovou realitu komplexního dění.  

Evoluční vědomostní vývoj každého jednotlivého člověka a každé planety, vytváří světelnou formaci ve 

tvaru spirály. Každá planeta této galaxie prochází sice individuálním vývojem, přesto spěje vývoj všech 

planet do formace obrovské dimenzionální spirály galaktického vědomí.  

Vědomí vaší galaxie, které nabízí nejrůznější prostory a časy pro vývoj každé jednotlivé planety, je plně 

napojeno na vědomí božské inteligence. Vědění a informace, které k vám z božského zdroje přicházejí,  

prostupují přes nejrůznější vědomostní portály, které vaše galaxie vyvinula.  

Pomoc pro vaši lidskou společnost nám leží velice na srdci. Božské inteligence a kosmické rady, 

příslušné pro jednotlivé obydlené planety, dostaly povolení k pomoci. Každá civilizace, která potřebuje 

pomoc, dostává v pozadí fyzickou a energetickou podporu od nejrůznějších mimozemských 

mírumilovných civilizací, aby evoluční světelná vývojová spirála neutrpěla žádné trhliny a zranění.  

Planeta Zem není jedinou planetou, která je obsazená tmavými silami a tmavými bytostmi.  

Planeta Zem není jedinou planetou, která právě v sobě nalézá sílu a napojuje se na kosmickou frekvenci 

svobody.  

Planeta Zem není jedinou planetou, na které právě probíhají kolosální procesy pro celkové osvobození 

veškerých uměle vytvořených systémů a osvobození obyvatelstva! 

Světelná revoluce, která právě probíhá a která musela zákonitě přijít, je obrovským evolučním obdobím 

lidstva. 

Lidstvo se probouzí z dlouhověkého spánku. Probouzí se a začíná se rozpomínat na dobu, kterou 

prožilo, než bylo uměle uvedeno do spánku. Uvedeno do spánku, který utlumil všechny smysly, které 

člověka propojují s jeho božskou esencí.  

Spánek, který trval tisíce let se blíží ke konci. Na jeho konci čeká probuzení, které nechá člověka 

rozpomenout se na svou podstatu. Na svoji energii, na svoji vibraci, na svoje světlo, na svoje vědomosti.  

Vaši předkové, kteří na tuto planetu v pradávných dobách přišli, vám vaše propojení s vaší původní 

nejčistší božskou esencí připomínají. Vaše osobní linie předků nese informace a propojení s božskou 

esencí v sobě. Nese v sobě moudrost a zkušenosti z jejich inkarnací zde na Zemi.  



Vaši předkové, kteří se hlásí ke slovu dříve než kdy předtím, jsou jedním z klíčů, které vám při vašem 

vědomostním vzestupu otevřou dveře. Vaši předkové, první obyvatelé této překrásné planety, v sobě 

nesou klíč pro vaše rozpomenutí.  

Napojení na vaše předky vám rozzáří srdce, které bude schopno zachytit informace božské inteligence 

pro váš rozvoj.  

Všichni vaši předkové jsou mezi sebou propojeni přes překrásné obrovské vědomostní pole lidstva. 

Nesou v sobě zároveň propojení s duší lidstva. S její láskou, světlem a s jejím nejčistším vědomím.  

A právě toto propojení vašich předků s vědomostním polem lidstva, může přinést rozpomenutí, na 

které ještě mnoho lidí čeká.  

Zbývá již jen malá část obyvatelstva, která se musí rozpomenout, aby světelná spirála vědomostního 

vývoje lidstva rozšířila svoji velikost a aby božský plán osvobození, který právě probíhá, se mohl 

uskutečnit.  

Malá část obyvatelstva ještě zbývá na to, aby se světelná revoluce mohla plně uskutečnit. Jsme 

přesvědčeni, že během příštích měsíců bude potřebný počet dovršen, aby se přes morfogenetická pole 

lidstva potřebné informace a stupeň vědomí přenesl na ostatní obyvatele planety a poté došlo k 

pozitivním změnám, na které se již netrpělivě čeká.  

Příští měsíce přinesou další ohromné kosmické procesy. Planeta Zem je schopna více a více se 

napojovat na světelné kosmické frekvence a jejich informace. Na informace světla, které přinesou 

světelné impulzy pro vědomostní vývoj lidských srdcí a lidského vědomí.  

Pozemské portály, které se otevírají prakticky denně, nabírají obrovské množství světla do útrob Země. 

Vnitřek Země se prosvětluje a tím i její tmavá nešťastná minulost. Všechny tmavé elementy v útrobách 

Země právě neutralizují v božském světle.  

Dalšími ohromnými procesy, které na lidstvo čekají, jsou navýšené světelné paprsky, které budou na 

planetu Zem přicházet. Tyto světelné paprsky budou přicházet ve formě obrovské světelné spirály, 

která bude planetu pročišťovat globálně!  

Tato světelná spirála začne planetu pročišťovat od konce měsíce října. Doposud probíhalo napojení a 

pročišťování zeměkoule lokálně. Díky spirálové formě tohoto světelného paprsku bude probíhat 

globální energetické čištění a korektura všeho, co nepatří do božského pořádku lásky.   

Tento majestátní spirálovitý paprsek, který bude zeměkouli pročišťovat a zároveň vyživovat, přinese 

ohromné procesy, co se vědomostního vývoje týče. Přinese změny, které pomohou lidstvu při procesu 

k naleznutí ztracené svobody.  

Tyto změny přinesou samozřejmě ohromné transformační procesy, které mohou u obyvatelstva 

vyvolat prvopočáteční pochyby či pocity nejistoty nebo strachu z budoucnosti. Tmavé síly zde na Zemi 

budou s největší pravděpodobností čelit tomuto přicházejícímu majestátnímu světlu a budou bojovat 

z posledních sil o svoji pozici.  

Chtěli bychom vám všem těmito informacemi přinést opět slova útěchy a porozumění. Chtěli bychom, 

abyste byli na tyto změny připraveni a věděli, že pozitivní vývoj a pozitivní budoucnost lidstva jsou již 

božskou inteligencí naprogramovány. 

Přese všechno je v této době a v době příštích měsíců potřebná síla a důvěra v božský plán. V božský 

plán, který přinese lásku a osvobození každému jednotlivému obyvateli této planety, který je na to 

připraven.  



V této době je více než kdy jindy předtím potřebné, zůstat ve svém středu, dát na svoji vlastní intuici a 

spojovat se se svými světelnými průvodci a se svojí rodinou předků, která se nachází v lidském nebi.  

Je nutné, více než kdy předtím, důvěřovat svému vlastnímu plánu, který každý z vás pro tuto dobu s 

sebou na planetu přinesl.  

Každý z vás se pro tuto inkarnaci rozhodl a každý z vás byl s tímto kolosálním plánem osvobození lidstva 

srozuměn.  

Je nám velice důležité vám sdělit, že příští měsíce přinesou prvopočáteční zmatek a turbulentní změny. 

Přesto spějí tyto změny každopádně k pozitivní budoucnosti lidstva!  

Kosmické frekvence a volná energie, nacházející se od letošních velikonoc všude okolo vás, vám časem 

přinese materiální zabezpečení, o kterých se lidské bytosti ani v jeho nejfantastičtějším snu nezdálo. 

Materializace předmětů díky technologiím, které budou lidstvu umožněny používat, přinesou úlevu a 

jistotu a vytratí se tím strach z pozemské existence člověka. Technologie, které regenerují lidské tělo, 

vrátí lidské bytosti zdraví a nechají vytratit strach z nemoci či bolestí.  

Proto musejí nastat změny, které pomohou zastaralé, nesloužící a uměle vytvořené systémy zbortit. 

Vývoj lidstva spěje pozitivním způsobem a směrem. Nezadržitelně. Nacházíte se v jedné 

z nejvýznamnějších epoch lidstva.  

Zůstaňte ve svém středu. Choďte často do přírody. Spojujte se s vašimi světelnými průvodci a s vaší 

rodinou v lidském nebi.  

Používejte často, pokud chcete, číselnou řadu 8787. Tato řada vás propojí se vším nejčistším, co lidská 

bytost v sobě nese. Propojí vás s nejčistší esencí lidstva, která se v božském zdroji nachází. Pomůže vám 

spirituálně růst a pomůže vám rozpomenout se.  

Rozpomenout se na vaši nejčistší esenci a na váš plán pro tuto inkarnaci. Propojí vás s božským plánem. 

Napojí vás na nejčistší esenci a moudrost vašich předků.  

Vizualizuj tuto řadu před tvým srdce a za tvými zády ve výšce tvého srdce.  

Napiš tuto řadu na lísteček a postav na něho sklenici s tvojí vodou na alespoň tři minuty. Popíjej takto 

naprogramovanou vodu. Tvoje buňky se lehčeji napojí na tento číselný kód.  

Tento kosmický číselný kód poneseš ve svém systému a budeš se automaticky napojovat na nejčistší 

božskou esenci lidstva. Tvoji frekvenci budeš svojí přítomností přenášet dál na další obyvatele této 

překrásné planety.  Nejen ty ale i každá lidská bytost se může díky tobě rozpomenout. Každého, koho 

potkáš, dostane šanci, jít touto inkarnací ve své síle a ve svém středu. Dostane šanci žít podle svého 

vyššího plánu.  

 

Přejeme vám hodně síly, energie a lásky při dalších krocích k vaší pozitivní budoucnosti.  

Jsme neuvěřitelně hrdí na každého z vás. Milujeme vás a naše láska vás provází. Těšíme se na dobu 

fyzického setkání s vámi.   

Vaše vědomostní světelná evoluce nás brzy s vámi spojí. Setkáme se na spirálovitém úseku vašeho 

vědomostního vzestupu. 

Vaši plejádští průvodci. 

Mír s vámi, mír s námi.  



 

 


