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TWOJE UZDROWIENIE I REGENERACJA POPRZEZ ŁASKĘ BOGA 
 
 Drodzy posłańcy światła, 
Serdecznie pozdrawiamy z naszej czasoprzestrzeni. Bardzo chcielibyśmy podzielić się z 
Wami informacjami o obecnej sytuacji planetarnej. 
 Serca ludzi się otwierają. Obecna sytuacja niesie ze sobą wielkie oczyszczenie 
myśli i oczyszczenie emocjonalnej esencji duszy ludzkiej. Jednocześnie ta globalna faza 
prowadzi do całościowego spojrzenia na człowieka, co jest rzeczywiście istotne, co jest 
niezbędne, a co odbiega od normy. 
 Poprzez złożoność ogólnej sytuacji, ten czas przynosi nowe perspektywy i nowe 
możliwości. Ludzki duch wielu istot ludzkich zaczyna łączyć się poprzez obecne wyzwania 
z macierzową siecią galaktycznej wiedzy i galaktycznej mądrości. 
 Odejście każdego człowieka od znanego wcześniej impasu procesów pracy kryje w 
sobie możliwość nowych koncepcji, nowych myśli i początek nowych struktur 
społeczności. 
 Nie jest łatwo ludzkiemu duchowi i ludzkiej duszy, która wcieliła się w ludzkie ciało, 
bez trudu przejść przez to wcielenie. Nie jest łatwo zrozumieć globalną sytuację w ludzkim 
ciele, wiemy na własnym przykładzie. Nie jest łatwo wykonać zadania, które ludzka dusza i 
duch podjęły się na niebiańskich wyżynach. 
Wiemy, na naszym własnym przykładzie, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż dusza 
ludzka wyobrażała to sobie na niebiańskich wyżynach biorąc na siebie to zadanie uczenia 
się ziemskiego życia. 
 Jednocześnie jest radością dla każdej ludzkiej duszy, że może szerzyć swoje 
światło na tej planecie i krok po kroku realizować zaplanowane zadania. 
Krok po kroku otwierają się ludzkie serca. 
Krok po kroku bedą rozświetlane poziomy ludzkiej świadomości.  
Krok po kroku człowiek zaczyna postrzegać obecną rzeczywistość jako zależność 
karmiczną, która wymaga uzdrowienia. 
  
 Światło ludzkiego serca nadaje zwrot całemu rozwojowi. Światło w sercu wznosi 
was na wyższe poziomy. 
 Wiele istot na całym świecie wyzwoliło już swoje umysły i dusze. Wiele istot 
uwolniło się od manipulacji i presji niewoli. Wielu ludzi na całym świecie zrozumiało, że 
mogą się uwolnić tylko dzięki osobistemu dostępowi i własnemu przeglądowi ogólnej 
sytuacji i że mogą wydostać się z dotychczasowej matrycy 3D. Sami podjęli tę decyzję, 
sami odnaleźli swoją prawdę, po tym jak zaczęli rozumieć sytuację z wyższej perspektywy. 
Ich czyste serca połączyły się z częstotliwością wolności, prawdy i energii życiowej. 
Wyjście z matrycy 3D pozwala duszom i umysłowi wibrować w świetlistej częstotliwości 5D 
- piątym wymiarze świadomości. 
 Jest dla nas bardzo ważne, aby poinformować was, że wiele milionów ludzi na tej 
planecie już dokonało mentalnego i duchowego wyjścia z matrycy 3D. Każdego dnia 
przybywa tysięcy ludzi wychodzących z niższych wibracji. Chcemy, abyście byli tego 
świadomi, ponieważ wiemy, że media trzymają was w niewoli kłamstwa i beznadziejności. 
Cała ta obecna sytuacja obudziła wielu mieszkańców tej planety. Wiemy i czujemy, że 
wielu z Was ma poczucie, że gra o władzę społeczną nie zmieni się na lepsze.  
 
Czujecie, że jest was jeszcze niewielu. Ale jest odwrotnie! Jest już was bardzo wielu! I 
każdego dnia, jak już wspominaliśmy, tysiące ludzi budzi się na tej planecie. 
 



Przebudzenie każdej osoby jest jak narodziny nowej osoby na tej planecie. To jest fakt. I 
bardzo się z tego cieszymy. W sercach przebudzonych ludzi świeci światło, które w 
niedalekiej przyszłości będzie tak silne, że rozprzestrzeni się po całej planecie. To światło 
płynące z serc przebudzonych ludzi przemieni wtedy w światło wszystko, co nisko 
wibrujące, co kryje się jeszcze na ziemi, w każdym zakątku i w każdym miejscu. 
 
W momencie tej przemiany Boskie Światło przejdzie przez ludzkie serca. Jak promień lub 
błyskawica światła z nieba, Boskie Światło przeniknie ludzkie serca. Będzie to dotyczyło 
pewnej częstotliwości, pewnego poziomu wibracji Boskiego Światła, które czekało od 
dawna i które w końcu was uwolni. Nastąpi również przesunięcie w czasie do pierwotnego 
okresu, który odetnie was od ciemnych istot. Nie ma wątpliwości, że tak się stanie. Tylko 
pozostaje pytanie, ile czasu zajmie osiągnięcie tej szczególnej intensywności światła w 
ludzkich sercach, zanim połączą się ze sobą i wywołają całkowitą przemianę niższych 
wibrujących elementów na ziemi. 
Trzymajcie się, nie poddawajcie się. Nie jesteście tu sami. 
 Wiemy, że manipulacja ciemnych istot w Europie jest szczególnie silna. Ale to 
światło i miłość są najpotężniejszymi siłami, jakie istnieją. W tym samym czasie dzieje się 
coś wspaniałego. 
 Od czerwca 2021 r. Ma miejsce Boskie Uzdrowienie ludzkiej społeczności, zarówno 
fizyczne, jak i niefizyczne w ludzkim niebie. Ukazuje się jako piękne, jasnoniebieskie 
światło, które uzdrawia, i nazywamy to - Łaską Boga. To Boskie Światło uzdrawia ludzi i 
dusze w ludzkim niebie i uwalnia je z niewoli manipulacji, fałszu i zbiorowych negatywnych 
spraw. Leczy ludzkie ciała z genetycznych obciążeń.. Oczyszcza i leczy całe systemy. 
To piękne jasnoniebieskie Boskie Światło prześwieca przez systemy ludzi i dusz ludzkich 
w ludzkim niebie i jednocześnie uwalnia ich od ciężkości manipulacji z przeżytych 
ziemskich wcieleń. 
Dzięki temu pięknemu jasnoniebieskiemu światłu nawet ludzkie DNA jest zdolne do 
regeneracji i uzdrawiania, ponieważ to światło zawiera wszystkie boskie informacje o 
świetle i najwyższą formę uzdrawiania. 
 Czyste serce, wibracja wypełniona światłem i dobroduszny umysł istoty ludzkiej 
automatycznie wciągają to światło do całego swojego systemu. 
Manipulacja ciemnych istot była bardzo silna przez długi czas, zbyt silna, aby ludzka 
cywilizacja mogła się z niej wyleczyć. Boska Inteligencja zdecydowała zatem, że każdy, 
kto jest otwarty na to uzdrowienie, może połączyć się z tym Boskim Uzdrawiającym 
Światłem i zostać uzdrowionym. 
 Wiemy, że niektórzy ludzie nie mają pojęcia, że są uzdrawiani przez Boską 
Inteligencję. Mimo wszystko otrzymują to uzdrowienie. 
Wiemy, że niektórzy ludzie nie chcą przyjąć tego światła. To zależy od wyboru każdej 
osoby, każdy sam podejmuje decyzję. 
 Wiemy, że to Boskie Uzdrowienie jest kolejną cząstką, która przyczyni się do 
wyzwolenia społeczności ludzkiej – wyzwolenia wspólnoty fizycznej i niefizycznej 
wspólnoty. W tej globalnej sytuacji każdy odgrywa rolę – aktywną lub bierną. Czy to 
aktywna, czy pasywna, to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się ogólny plan wyzwolenia 
społeczności ludzkiej. 
Każdy odgrywa w tym pewną rolę. Każdy ma inny osobisty plan i podąża inną ścieżką. Ale 
każda rola i każda ścieżka prowadzi Cię do celu, jakim jest Boska Doskonałość i Pełnia. 
Jeśli chcesz, możesz teraz wprowadzić to uzdrawiające Boskie Światło do swojego 
systemu. Wystarczy połączyć się z nim mentalnie. 
 
 Dopuść do swojego serca wdzięczność. Wdzięczność otwiera świętą przestrzeń w 
Twoim sercu. A ta przestrzeń daje Ci możliwość wchłonięcia częstotliwości uzdrawiania i 
Łaski Bożej do Twojego całego systemu. 



Pozwól swojemu sercu lśnić i oddychaj głęboko. 
 
A potem wypowiedz następującą afirmację - wibracja Twoich słów łączy Cię z 
częstotliwościami kosmosu ... 
„Łączę się teraz i w tej przestrzeni z inteligencją mojej duszy, umysłu i ciała. Proszę ich, 
aby wchłonęli wszystkie uzdrawiające częstotliwości Boskiego Uzdrowienia, które do mnie 
docierają. 
Łączę się teraz i w tej przestrzeni z moim wyższym ja i wszystkimi moimi świetlistymi 
pomocnikami. Proszę ich o wsparcie w tym uzdrowieniu. 
 
Teraz i w tej przestrzeni jestem gotowy na przyjęcie Uzdrowienia i Łaski Bożej. 
Proszę teraz o uzdrowienie i regenerację wszystkich systemów mojej duszy, mojego 
umysłu i ciała. 
Proszę o uzdrowienie i regenerację mojego DNA. 
Uzdrowienie i regeneracja zachodzą tu i teraz. Czas i przestrzeń to jedno. Przyjmuję 
wszystko z wdzięcznością. 
Moje uzdrowienie i regeneracja przynoszą mi Boską Pełnię i Doskonałość. Najczystsza 
esencja mojej duszy łączy mnie tu i teraz z najczystszą esencja Boskiego Źródła.  
 
Niniejszym potwierdzam uzdrowienie i regenerację wszystkich moich systemów. 
Błogosławię się na wszystkich poziomach mojej istoty. 
Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję." 
 
Oddychaj głęboko i nie spiesz się, aby wszystkie uzdrawiające częstotliwości w Twoim 
systemie mogły rozwinąć swoje działanie i zakodować się. 
Pokój z wami, pokój z nami. 
 
Wasi Plejadańscy towarzysze. 
 
Agnieszka Wdowiak 


