9. poselství k aktuální planetární situaci,
14.11.2020
Zůstaňte prosím ve svých srdcích a neobávejte se budoucnosti!
Zůstaňte prosím ve svých srdcích a neztrácejte důvěru v pozitivní budoucnost!
Zůstaňte prosím ve svých srdcích s uzavřete jednou pro vždy svou osobní
temnou minulost.
Zůstaňte ve svých srdcích a nechte do nich vstupovat frekvenci míru a
vděčnosti.
Frekvence míru a vděčnosti vás propojí s nekonečným množstvím míru a
nekonečným množstvím vděčnosti.
Nechte vstupovat tyto frekvence do vašich systémů a přibližte se tím frekvenčně
božskému zdroji.
Neobávejte se budoucnosti! Ba naopak! Každý z vás, právě teď, v tomto
okamžiku vytváří svoji novou pozitivní budoucnost. A nejen ty! Všichni, kdo
právě prosvětlují své osobní energetické systémy, prosvětlují právě celkové
systémy této planety!
Krok za krokem postupujete k pozitivní budoucnosti.
Nezapomeňte, že většina lidských bytostí je schopna doposud dění okolo sebe
vnímat jen zrakem a sluchem.
Nezapomeňte, že ve světě za kulisami, které zatím ještě většina lidských bytostí
svými smysly nedokáže zachytit, probíhají procesy, které dopomohou lidské
společnosti k osobnímu i celkovému vítězství.
Počet obyvatel této planety, který se probudil, dosáhl v těchto dnech 34 procent.
Nezbývá nám nic jiného, než radostně konstatovat, že počet obyvatel, který

momentální situace chápe a přispívá vědomostně k celkovému spirituálnímu
hnutí, neustále narůstá.
Podle našich úvah a výpočtů, bude zdárný počet obyvatel (okolo 40 procent) do
konce tohoto roku dovršen.
To je velice příznivá perspektiva, neboť tento počet obyvatelstva přispěje k
tomu, aby pozitivní vlna dění zneutralizovala temné řetězce bytostí a elementů,
které tuto planetu a její obyvatelstvo sužují.
Planeta Zem přijímá do sebe každým dnem ohromné množství světla, které
přispívá k tomu, aby se vnitřek Země pročistil a srdce této planety se propojilo
absolutně a zdárně s centrálním božským sluncem.
Sluneční systém vaší planety se propojuje úspěšně s dalšími slunečními systémy
a centrálním sluncem vaší galaxie.
Vývoj spirálovitého charakteru přispívá k evolučním pozitivním změnám, které
jsou nezadržitelné a které probíhají bez toho, aniž by lidská civilizace k tomu
nějak přispívala.
To je zákon kosmu a zákon božského zdroje. Spirálovitý evoluční světelný
vývoj, který prožívá nejen vaše planeta ale i miliardy dalších planet vašeho
galaktického systému, se přibližuje zákonům světelné lásky božského zdroje a
světelné božské spravedlnosti.
Vaše planeta, společně s dalšími planetami vystupuje krok za krokem do
světelných láskyplných rovin. Láska božského zdroje je magnetem, který Zem a
její obyvatelstvo k sobě láskyplně přitahuje.
Za několik let se ohlédnete a uvidíte, že tento ‚špatný sen‘, který zde
momentálně probíhá, byl jedním z posledních pokusů temných sil, uvěznit
planetu a její obyvatelstvo ve třetí dimenzi.
Váš vývoj světla ve vašich srdcích vás ale z této dimenze vysvobodí.
Opusťte zastaralou realitu.
Opusťte temné myšlenky.
Koncentrujte se na pozitivní budoucnost, která na vás neprodleně čeká a která se
nezadržitelně blíží.
Vaše planeta Zem již první kroky ke své pozitivní budoucnosti učinila.
Učiňte je i vy a propojte svá srdce s božským zdrojem. S božským zdrojem
lásky, který vás definitivně z třetí dimenze vysvobodí.
Zůstaňte ve svých srdcích.

Zůstaňte ve své důvěře.
Božský plán je neomylný. Božský plán vaší pozitivní lidské budoucnosti je již
naprogramován.
Každý z vás je klíčem k pozitivní budoucnosti. Každý z vás. Klíč se nachází ve
vašich srdcích. Nic víc, nic míň.
Uvědomte si tuto skutečnost a jednejte podle toho.
Mír a vděčnost ve vašich srdcích vám pomáhají krok za krokem z těžkých
dimenzí vystoupit. Každý pozitivní čin, myšlenka a emoce neutralizují zastaralý
svět třetí dimenze.
Vystoupení do páté vědomostní dimenze je nezadržitelné.

Jsme s vámi a doprovázíme vás.
Každé slovo tohoto textu je námi a světelnými bytostmi pozitivně
naprogramované.
Každé slovo tohoto textu může vyléčit tvoje srdce, pokud to připustíš. Při čtení
nebo vnímání tohoto textu jsi automaticky na lásku a světlo božského zdroje
napojen.
Mír s vámi, mír s námi!
Vděčnost a láska nás propojuje!
Vaši plejádští průvodci

Krátká afirmace pro tvoje energetické posilnění pro tuto a příští dobu:

‚Jsem láskou světla a vděčnost prosvětluje mé srdce.
Moje realita je prostoupena božským světlem.
Paprsky kosmické svobody a čistoty osvobozují moji duši, mého ducha a mé
tělo.
Moje přítomnost a budoucnost je absolutně pozitivní a plná lásky, světla, štěstí,
míru a božského požehnání.
Mé světelné bytosti mě neustále podporují, doprovázejí a ukazují mi cestu, která
je pro mě optimální.

Žehnám sebe, žehnám mé blízké, žehnám všechny bytosti této planety.
Žehnám planetu Zem.
Děkuji, děkuji, děkuji.‘

