
 

 

Poselství červen 2021 
 

Milí poslové světla, 

vy všichni, kteří se nacházíte na této planetě, patříte do velkolepé epochy tohoto významného dění a 
prožíváte důležité úkoly, které jste si pro tuto inkarnaci předsevzali.  

Dění na této planetě nabírá ohromné rychlosti. Přestože média zakrývají božskou pravdu, výsledky 
dějů, které se odehrávají za kulisami, přemění budoucnost lidstva v pozitivum.  

Slovy, kterými k vám právě promlouváme, vám chceme přinést sílu, důvěru a vytrvalost pro vaše 
pozitivní konání na této planetě.  

Planeta Zem prochází změnami, které jsou velkolepé. Planeta Zem se ve vyšších vědomostních 
dimenzích již nachází a zve každého z vás, její cestu za světlem následovat.  

Mnoho z vás neočekávalo, že Země navýší svoji světelnou frekvenci tak rychle a z kosmického hlediska 
viděno – v tak krátké době.  

Vaše planeta Zem, která je pro každého z vás matkou, je s každým z vás světelně a frekvenčně 
propojena. Je s vámi propojena její subtilní a přesto mocnou energií, která vás nechává vnímat, jak se 
život ve vyšších dimenzích pociťuje.  

Lidstvo je na této planetě návštěvníkem. Každá lidská bytost má možnost vyčistit své karmické 
záležitosti, které na své zpracování ještě čekají. A matka Zem vás všechny na vaší pozemské cestě 
podporuje.  

Každý z vás se pro tuto inkarnaci – v této době a v tomto prostoru rozhodl sám a dobrovolně. Každý 
z vás. Možná se na tuto skutečnost jen nemůžete všichni rozpomenout.  

Zároveň lidstvo jako celek momentálně zpracovává karmickou záležitost, kterou se lidstvo rozhodlo 
úspěšně zakončit a transformovat.  

Duše lidstva, která je v přímé komunikaci s duší planety Zem, hraje v této době pro každého z vás 
neodmyslitelnou úlohu.  



Duše lidstva je ušlechtilá, světelná vědomostní inteligence, která propojuje jejím světlem každého z vás 
se světlem božského zdroje.  

Nezapomínejte, že se nad úrovní vašeho lidského vědomí, vyskytují další vědomostní pole, která vás 
přitahují a podporují svým světlem a láskou.  

Nezapomínejte, že tu nejste sami.  

Nezapomínejte, že dění se koná podle předem vytvořeného plánu pro zpracování karmické záležitosti 
lidstva.  

Každý z vás, kdo se pro úspěšný průběh své inkarnace rozhodl, dostává podporu světelného světa. 
Každý, kdo se pro úspěšný průběh zpracování karmických záležitostí rozhodl svým nejčistším úmyslem, 
se tím propojil se světelnými úrovněmi prostoru a času vyšších dimenzí.  

Jak již bylo řečeno, chtěli bychom vám předat navýšené světlo a lásku do vašich systémů.  

Tato fáze, v které se právě nacházíte, vás v konečném stadiu přivede do stádia svobody a míru. Přesto 
nyní prožíváte ohromné zátěže, které jako lidská bytost velice těžce nesete. Velice vám rozumíme. I my 
jsme se nacházeli v téměř identické situaci.  

Naše situace byla podobná nynější situaci lidstva. Naše obyvatelstvo trpělo též obsazením a manipulací 
tmavých sil. I my jsme se nacházeli v situaci, v které se nám zdálo, že z ní již není úniku. Mnoho našich 
obyvatel uvěřilo manipulativním slovům a činům tmavých bytostí a vydalo se s nimi společnou nebo 
podobnou cestou a podobnou frekvencí. Mnoho obyvatel naší společnosti se vydalo touto 
nízkofrekvenční cestou, neboť zapomněli na své vnitřní světlo a na své napojení na božský zdroj. 
Mnoho z nich ztratilo svůj fyzický život. Museli jsme se naučit akceptovat a respektovat, že jejich 
rozhodnutí je dobrovolné a sloužící pro zpracování karmických záležitostí našeho společného celku.  

Část obyvatelstva, která na své světlo v duši nezapomněla, začala zesíleně pozitivně jednat. Začali jsme 
provádět hromadné meditace. Začali jsme se zesíleným úmyslem spojovat světlo našich duší mezi 
sebou. Prováděli jsem celoplanetární meditace a propojovali jsme se u nich s božským zdrojem a jeho 
inteligencí. Posílali jsme vděčnost duši naší civilizace a duši našich plejádských planet.  

Náš úmysl pozitivně a světelně tehdejší situaci změnit, navýšil světelnou frekvenci celkového 
obyvatelstva. Naší světelnou energetickou prací jsme pomohli duším, které opustili své fyzické tělo. 
Navýšili jsme světlo celkového obyvatelstva a tím jsme uzdravili naše karmické záležitosti jako celku.  

Naše snahy a přesvědčení osvobodit se od manipulujících bytostí a sil, přivolalo pomoc dalších 
kosmických přátel, které nám z počátku pomáhali pouze energeticky. Po určité době jim bylo 
kosmickou radou povoleno sestoupit na naši planetu a pomoct naší civilizaci vybudovat nové systémy 
bazírující na božské pravdě, na božském vědomí a na využití kosmických prvků, jako je např. volná 
energie a plazma.  

Tmavé bytosti a síly opustily naši planetu, neboť se jim dostalo poznání, že pro jejich tmavé skutky není 
v naší společnosti prostor. 

Jsme přesvědčeni, že i vaše lidská společnost  prožije podobný sled událostí.  

Nejdůležitějším měřítkem pro vaše osobní a celkové osvobození, je láska a světlo ve vašem srdci. Každá 
pozitivní myšlenka a emoce, čistí a uzdravuje společné kolektivní pole lidstva.  

Každý z vás, který se propojuje se světelným světem, tím pomáhá ostatním, aby své propojení také 
úspěšně zvládli. Každý z vás hraje v této době nenahraditelnou úlohu. Úlohu pro svůj osobní vývoj a 



pro celkový vývoj lidstva. Každé napojení na světelné bytosti a světelný svět, prosvětluje kolektivní 
vědomostní pole lidstva.  

Ušli jste již takový kus cesty! Nezastavujte se prosím před cílem této fáze.   

Ve vaší blízkosti se nachází zároveň zesílené množství andělských a světelných bytostí. Všechny 
světelné bytosti vám přišly na pomoc. Přišly vám pomoci, aby vaše srdce zůstala čistá a nezavírala se 
před strachem a manipulací, která je na lidstvo předávána. 

Všechny světelné bytosti přišly na planetu Zem dobrovolně. Zrovna tak, jako i vy jste na tuto planetu 
dobrovolně sestoupili.  

Všichni dohromady máte jeden obrovský plán. Pročistit celkové kolektivní vědomí lidstva a vystoupit 
do vyšších vědomostních dimenzí. Vaší světelnou prací a láskou pomůžete vašim dětem a dalším 
následujícím generacím lidské civilizace.  

 

Nyní bychom ti chtěli předat podporující frekvence. 

Otevři své srdce a přijmi naši lásku, naši energii, naši podporu, naše světlo. 

Přijmi ozdravné frekvence kosmu.  

Přijmi vděčnost a lásku božského zdroje a všech světelných bytostí, které se okolo tebe nacházejí.  

V této chvíli jsme s tebou všichni v láskyplném spojení a sounáležitosti.  

Teď. 

Čas a prostor nehrají roli.  

Zhluboka dýchej a napoj se na navýšené světelné frekvence, které teď právě k tobě proudí.  

Pozoruj, jak tvé srdce světelně září a všechny pozitivní světelné frekvence přijímá.  

Tvé srdce předává všechny pozitivní frekvence dál tvé duši, tvému duchu a tvému tělu.  

Nadechuj se a vydechuj. 

Nyní můžeš pro tvoji podporu vyslovit: 

‚Všechny léčivé frekvence přijímám s vděčností. 

Jsem láska. 

Jsem světlo. 

Jsem vděčnost. 

Jsem svoboda. 

Jsem božská existence.  

Děkuji, děkuji, děkuji.‘ 

 

Děkujeme ti ta tvoji energetickou práci a za tvoji sounáležitost.  

Vaši plejádští průvodci 


