
 

 

Poselství září 2021 
 

Milí poslové světla, 

zdravíme vás z našeho časoprostoru a přinášíme srdečné pozdravy. Chtěli bychom sdělit pár informací 
k planetární situaci.  

Srdce lidských bytostí se otevírají. Celá situace přináší celkovou očistu myšlení ducha a očistu 
emocionální esence lidské duše. Zároveň přináší tato globální fáze lidské bytosti celkový nadhled na to, 
co je vlastně podstatné, co je esenciální a co se vymyká z normálu.  

Přes složitost celé situace přináší tato doba nové perspektivy a nové možnosti. Lidský duch mnoha 
lidských bytostí se tím začíná napojovat na matriční sítnice galaktického vědění a moudrosti.  

Vystoupení každé jednotlivé lidské bytosti z normality dřívějších zaběhnutých všedních dnů, přináší 
možnost nových názorů, nových myšlenek a započetí nových společenských struktur. 

Není jednoduché pro lidského ducha a pro lidskou duši, které se vtělili do lidského těla, prožívat tuto 
inkarnaci bez potíží. Není jednoduché prožívat globální situaci na vlastní kůži v lidském těle. Není 
jednoduché plnit úkoly, které si lidská duše a lidský duch v nebeských výškách předsevzali.  

Víme, že na vlastní kůži se pociťuje situace jinak, než když si lidská duše úkol pro pozemský život 
v nebeských výšinách plánovala.  

Zároveň je ale pro každou lidskou duši potěšením, že může na této planetě roznášet své světlo a plnit 
krok za krokem své předsevzaté úkoly. 

  

Krok za krokem se otevírají lidská srdce. Krok za krokem se prosvěcují roviny lidských vědomostních 
dimenzí. Krok za krokem začíná lidská bytost vnímat tuto nynější realitu jako karmickou záležitost, která 
musí být vyléčena. Světlo lidských srdcí je to, co přinese celkovému vývoji obrat. Světlo v srdcích je to, 
co vás pozvedne do vyšších rovin.  

Mnoho bytostí po celém světě již osvobodilo svého ducha a svoji duši. Mnoho bytostí se osvobodilo z 
manipulace a tlaku nesvobody. Mnoho lidských bytostí po celém světě pochopilo, že jen svým osobním 



přístupem a nadhledem na celkovou situaci se mohou osvobodit a vystoupit z dosavadního matrixu 
3D. Toto rozhodnutí v sobě našly poté, co začaly chápat celou situaci z vyššího pohledu. Jejich očištěné 
srdce je propojilo na frekvence svobody, pravdy a životní energie. Vystoupení z matrixu 3D nechá jejich 
duši a jejich ducha vibrovat ve světelné rychlosti 5D – páté vědomostní dimenze.   

Je nám velice důléžité vám sdělit, že myšlenkové a duševní vystoupení z matrixu 3D učinili již miliony 
lidí této planety. Každý den přibývají řádově tisíce dalších lidí, kteří z těchto nižších vibrací vystupují. 
Chtěli bychom, abyste tuto skutečnost věděli, neboť víme, že média vás drží v zajetí lží a v zajetí 
beznaděje.  

Celá tato situace přinesla probuzení mnoha obyvatel této planety. My víme a cítíme, že mnoho z vás 
má pocit, že situace se nemění k lepšímu. Máte pocit, že vás je zatím jen velice málo. Ale opak je 
pravdou. Je vás již velice mnoho! A každý den se na této planetě probouzejí, jak jsme již sdělili, tisíce 
lidí.  

Probuzení každého jednotlivého člověka je jako zrození nového človíčka na tuto planetu. My se z této 
skutečnosti velice radujeme. Světlo v srdcích probuzených lidí, bude v nejbližší době tak silné, že se 
toto světlo rozprostře okolo celé planety a vše nízkovibrační, co se na Zemi doposud skrývá, bude 
přeměněno ve světlo.  

V okamžiku této transformace proběhne lidskými srdci božské světlo. Jako paprsek, či záblesk z nebe, 
prostoupí  božské světlo srdce lidí. Půjde o určitou frekvenci, o určitý stupeň vibrace božského světla, 
na které se čeká a které vás definitivně osvobodí. Nastane i časový posun do původního časoprostoru, 
který vás od tmavých bytostí oddělí.  Záleží na tom, jak dlouhá doba bude potřeba pro dovršení určité 
světelné intenzity lidských srdcí, které se mezi sebou propojí a které nastartují úplnou transformaci 
nízkofrekvenčních elementů na Zemi. 

Vytrvejte, nevzdávejte se. Nejste tu sami. Víme, že převážně v Evropě je manipulace tmavých bytostí 
silná. Ale světlo a láska je to nejmocnější, co existuje.   

Zároveň nyní probíhá od června 2021 lidskou společností, fyzickou i nefyzickou v lidském nebi, božské 
léčení. My nazýváme toto překrásné bleděmodré světlo, které uzdravuje milost boží. Toto božské 
světlo léčí lidské bytosti a duše v lidském nebi ze zajetí manipulace, nepravdy a kolektivních negativních 
záležitostí.  Léčí lidská těla z genetických zátěží. Pročišťuje a léčí celkové systémy. 

Toto překrásné bleděmodré božské světlo, prosvětluje systémy lidí a lidských duší v lidském nebi a 
zbavuje je zároveň tíhy manipulace z prožitých pozemských inkarnací.    

Zároveň díky tomto světlu je i lidská DNA schopna regenerace a uzdravení, neboť toto světlo v sobě 
nese všechny božské světelné informace a nejvyšší formu uzdravování. Čisté srdce, světelná vibrace a 
dobromyslný duch člověka toto světlo automaticky přitáhne do svého celkového systému.  

Manipulace tmavých bytostí byla až přespříliš silná na to, aby se lidská společnost dokázala uzdravit 
sama. Božská inteligence tak rozhodla a kdo je tomuto léčení otevřen, může se na toto božské léčivé 
světlo napojit a nechat se uzdravit.  

 

Víme, že někteří lidé netuší, že právě probíhá jejich léčení božskou inteligencí. Přesto toto léčení 
přijímají.  

Víme, že někteří lidé nechtějí toto světlo přijmout. Je to volba každého jednotlivého člověka. 



Víme, že toto božské léčení je dalším prvkem, který přispěje k osvobození lidské společnosti. Fyzické i 
nefyzické. Každý člověk hraje v této globální situaci úlohu. Aktivní nebo pasivní. Na tom nezáleží. Záleží 
na celkovém plánu osvobození lidské společnosti.  

Každý člověk zde hraje určitou roli. Každý člověk má jiný plán a jde jinou cestou. Ale každá role a každá 
cesta vede k cíli božské dokonalosti a celistvosti.  

 

Pokud chceš, můžeš nyní přijmout toto ozdravné božské světlo do tvého systému. Stačí se na něho 
napojit.  

Nech ve tvém srdci zaktivovat vděčnost. Vděčnost otevírá posvátný prostor ve tvém srdci. A tento 
prostor ti dá možnost přijmout tyto frekvence léčení a milosti boží do tvého celkového systému.   

Nech tvé srdce rozzářit a zhluboka dýchej.  

Vyslov následující afirmaci. Vibrace tvých slov tě propojí s frekvencemi kosmu. 

‚Propuji se teď a v tomto prostoru s inteligencí mé duše, mého ducha a mého těla. Prosím je o přijmutí 
všech ozdravných frekvencí božího léčení, které ke mě přicházejí.   

Propojuji se teď a v tomto prostoru s mých Vyšším já a se všemi mými světelnými pomocníky. Prosím 
je o podporu při mém léčení.  

Teď a v tomto prostoru jsem připraven, přijmout léčení a milost boží.  

Prosím nyní o vyléčení a regeneraci všech systémů mé duše, mého ducha a mého těla.  

Prosím o vyléčení a regeneraci mé DNA.  

Léčení a regenerace nastává teď a v tomto prostoru. Čas a prostor jsou jedno.  

Přijímám vše s vděčností. 

Mé uzdravení a regenerace mi přinášejí božskou celistvost a dokonalost.  

Nejčistší esence mé duše se propojuje teď a v tomto ptostoru s nejčistčí esencí božského zdroje. 

Potvrzuji tímto moje uzdravení a regeneraci všech mých systémů.  

Žehnám se na všech úrovních mého bytí.  

Děkuji, děkuji, děkuji.‘ 

 

 

Zhluboka dýchej a nech si čas, aby mohly všechny ozdravné frekvence v tvém systému působit a mohly 
se zakódovat. 

 

Mír s vámi, mír s námi. 

Vaši plejádští průvodci 

 

Autor, Pavlína Klemm 


