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Milí poslové světla! 

Tato doba přináší obrovské změny pro celou lidskou společnost! 

Nejen lidské bytosti ale i zvířecí bytosti cítí tyto změmy. Zvířecí bytosti přeprogramovávají svoje 

vědomostní pole na pozitivní vlny a jejich zastaralé energetické otisky prožité v minulé době, nechávají 

rozpustit ve světle.  

Obrovské lokality přírodních říší se již napojily na nové frekvence začínajícího Zlatého věku. Rostliny a 

živočichové začínají využívat symboliky posvátné geometrie, která je na této planetě opět více než 

patrná. Doposud byl vědomostní mátrix Země posunut – vychýlen ze svého původního stavu. 

Vychýlený, posunutý mátrix nenechal živočichy, rostliny a zvířata žít zcela a úplně v jejich pravém 

energetickém smyslu. 

Posunutý, energetický mátrix nenechal veškeré obyvatelsto této planety žít tak, jak bylo původně 

božskou inteligencí naplánováno.  

Posunutí mátrixu – energetické sítnice planety zpět do jejího původního stavu, podoby a původního 

místa proběhl v zářiových dnech 2020. 

Celá planeta prožívá ohromné energetické změny. Jádro Země se začíná ještě více energeticky a 

frekvenčně navyšovat. Od středu Země vycházejí energetické paprsky, které pročišťují vnitřek planety. 

Planeta Zem a její srdce se připravují na úplné a energetické propojení s paprsky centrálního slunce.  

To má za následek, že energie Země a převážná část vědomostních polí duše Země Gaia, je momentálně 

nakoncentrovaná do jejího středu. Planeta Zem bude v příštích dnech a týdnech aktivovat energetické 

portály, které se budou otevírat v oceánech, mořích a v jezerech, která jsou v průměru větší než 20 

kilometrů. Planeta se těmito portály propojí s vědomím, energií, láskou a světlem božského centrálního 

slunce!  

Tím vznikne navýšené vědomí planety Zem a urychlí se propojení s pátou vědomostní dimenzí. 

Jemnohmotnost nejrůznějších oblastí Země bude velice znatelná. 

Tím, že se Země a její duše Gaia připravují na další energetické kroky a koncentrují svoji energii a 

vědomí momentálně a krátkodobě do jejího nitra, je na svém povrchu v těchto dnech a týdnech velice 

zranitelná. Nemá momentálně energii a sílu předávat úplnou podporu lidské společnosti. Lidstvo je tím 

pádem taktéž určitým způsobem zranitelné.  

 V této době je pomoc člověka pro Zem a pro Gaiu  naprosto nezbytná! Planeta Zem se nachází v období 

přípravy majestátního  energetického napojení na božské centrální slunce! 

Do konce tohoto roku bude tato fáze propojení dokončena a vědomí a energie Země se opět 

rozprostřou do všech jejích částí. Lidská společnost bude opět cítit úplnou podporu Gaji a sílu Země.  

 A přes připravené portály Země, které již byly zaktivovány a přes portály, které na aktivaci teprve čekají, 

přijme Země tak ohromné množství kosmické energie, že ji to definitvně katapultuje do nových 

vědomostních dimenzí, které již byly pro planetu Zem božskou inteligencí připraveny.  



 

Vědomí lidstva se začíná též velice rychlým způsobem navyšovat. Proto, aby byla situace na Zemi 

změněna do pozitiva, je potřeba 30 - 40 procent uvědomělých lidí. Po dovršení tohoto počtu se přes 

morfogenetická pole přenese toto uvědomělé vědomí do všech prostorů planety a dlouho očekávaná 

změna může přijít. Netvrdíme, že všichni lidé této planety pochopí závažnost celkové situace. Ale tento 

počet bude stačit na to, aby světlo na této planetě zvítězilo.  

Pro vaše porovnání bychom chtěli sdělit, jaká procentuální tendence uvědomělého obyvatelstva byla 

právě v této době dovršena. 

 V červenci tohoto roku bylo dovršeno 10-15 procent. Nyní, v září, v tento den je dovršeno 23 procent 

uvědomělých obyvatel. Podle této tendence můžete usoudit, že procentuální hladina se navyšuje 

rychlým způsobem. Podle našich úvah a podle úvah dalších světelných bytostí zaměřených pro pomoc 

planety Zem můžeme posoudit, že počet uvědomělých obyvatel bude do konce roku 2020 dovršen!  

Přestože se vám zdá možná celkový vývoj pomalý, za kulisami vašeho vnímání, probíhají obrovské 

změny a procesy.  

Navrácení energetického mátrixu Země do jejího původního stavu, byl jedním z největších mezníků, 

které byly pro celkový vývoj Země a jejího obyvatelstva nezbytné!  

Dalo by se říci, že každý den a každou noc probíhají změny, které vedou k pozitivnímu vývoji.  

My můžeme vaši budoucnost sledovat z našeho pohledu. Neboť my se nacházíme v budoucnosti a vaše 

přítomnost je z naší perspektivy minulostí. Nacházíme se v odlišném časovém a prostorovém kontineu 

a proto vám zcela jistě můžeme sdělit, že budoucnost lidstva je již pozitivně naprogramovaná. Pro 

budoucnost Země existují již všechny energetické otisky, které božská inteligence pro lidstvo a planetu 

Zem již připravila. Záleží na tom, jak rychle bude procentuální počet uvědomělých lidí dovršen.  

Jsme přesvědčeni, že každý z vás, kdo se svému spirituálnímu vývoji věnuje, k tomuto procentuálnímu 

počtu patří a každý z vás svým světlem a láskou v srdci přispěje k celkovému vývoji celkové situace 

obyvatelstva.  

Rozdávejte prosím vaše světlo a vaši lásku dál.  

Vy jste ti, kteří pozitivně podpoří celkovou situaci a pomohou ostatním obyvatelům planety, kterým 

vážnost celkové situace není jasná.  

Vy jste ti, kterým je situace na Zemi naprosto jasná.  

Vy jste ti, kteří vědí, s jakým úmyslem na tuto planetu přišli.  

Vy jste ti, s kterými my a nekonečné množství dalších světelných bytostí spolupracují a předávají jim 

světelné informace a energetickou oporu, aby šli dál za svým cílem.  

Za cílem osvobození obyvatelstva a planety od tmavých elementů a bytostí, které již tisíce let zatěžují 

tuto planetu a její obyvatelstvo.  

Čas osvobození nastal. Čas osvobození a čas počátku nové pozitivní budoucnosti.  

Zůstaňte silní. Zůstaňte ve své síle. Příští týdny a měsíce mohou být turbulentního rázu.  

Pravda začíná prosakovat na povrch. Tmavé elementy a tmavě vystavěné konstrukty se začínají otřásat 

v základech. Podle našeho pozorování je pravda a vítězství nezadržitelné.  

Zůstaňte ve své důvěře a pozitivu. Tam se skrývá vaše cesta a váš cíl.  



Brzy se společně setkáme ve vaší pozitivní budoucnosti vašeho prostoročasu. Brzy se setkáme na 

vědomostní úrovni nově vytvořeného energetického mátrixu Země.  

Čas a prostor jsou jeden.  

Láska a dobro zvítězí. 

 

Energetická práce pro matku Zem: 

 

V těchto dnech a v dalších týdnech je velice důležité matce Zemi energeticky pomoci. Její duše Gaia se 

raduje z každé pozitivní myšlenky, emoce a činu všech uvědomělých lidí.  

Planeta Zem musela tisíce let vydržet její zneužívání. Nyní je na čase, se za její vytrvalost, lásku, energii 

a prostor pro pozemský domov vaší inkarnace poděkovat a pomoct ji.  

Na vaší pomoci je momentálně závislá. Její přechod do nových vědomostních dimenzí bude tak 

urychlen a proběhne harmoničtěji. Bude se moct lépe zregenerovat a nově nastartovat. 

Cvičení:  

Pro tvoji energetickou pomoc běž nejlépe do přírody. Pokud máš možnost, najdi si místo v blízkosti 

vody.  

(Pokud nemůžeš jít ven, proveď tuto energetickou podporu vizuálně.) 

Pokud se nacházíš v přírodě, najdi si místo, které tě jakoby volá.  

Postav se na toto místo a rozhodni se tvojím nejčistším úmyslem pro energetickou pomoc matce Zem.  

Nadechuj a vydechuj zhluboka. Tvůj dech tě propojí s elementem vzduch.  

Myšlenkově se propoj s elementem vody. Se všemi vodními říšemi této planety.  

Propoj se nyní se sluncem na obloze. Tím jsi se propojil s elementem oheň. 

Koncentruj se nyní na půdu pod tvýma nohama. Na půdu, na element země.  

Prozař nyní tvé srdce zlatým světlem.  

Vizualizuj před tvým srdcem číselnou řadu 8787. Tato číselná řada tě propojí s nejčistší božskou esencí, 

kterou každý člověk v sobě nese. Podpoří tvůj úmysl pomoci Zemi.  

Vizualizuj, že přes tvoji korunní čakru k tvému srdci přichází zlaté světlo božské energie.   

Nech nyní toto zlaté mocné světlo prostoupit skrze tvé tělo do středu Země.  

Sdrce Země do sebe nabírá kosmické zlaté světlo a zlaté světlo tvého srdce.  

Kosmické ozdravné světlo neustále přes tvé tělo a srdce proudí k srdci Země. 

Tvé srdce a tvůj úmysl uzdravují srdce planety Zem. 

Tvé srdce a tvůj úmysl uzdravují planetu Zem a kosmické světlo ti v tom pomáhá.  

Srdce Země září a uzdravuje se.  

Srdce Země nabírá sílu, energii, kosmické impulzy a informace.  



Nech nyní z tvého srdce ještě vystupovat vděčnost.  

Vyšli tuto překrásnou láskyplnou frekvenci srdci této planety.  

Vyslov: 

‚Vděčnost, láska a kosmické světlo vystupují z mého srdce a uzdravují srdce planety Zem.  

Element vzduchu, vody a ohně podporují uzdravení Země. 

Předávám svým nejčistším úmyslem všechny elementy a všechny světelné frekvence, které mohou v 

tomto okamžiku planetě Zem pomoci.  

Uzdravení srdce planety Zem probíhá právě teď. 

Čas a prostor jsou jeden.  

Žehnám planetu Zem na všech úrovních jejího bytí.  

Děkuji 3x‘ 

 

Tvé srdce nadále září a vyživuje se zlatým kosmickým světlem. 

Děkujeme ti za tvoji pomoc.  

 


