Poselství plejádských bytostí, prosinec 2021
Milí poslové světla této planety,
Zdravíme vás z hvězdných výšek. Z hvězdných výšek, které nejsou od vás
vzdáleny více než vaší pouhou myšlenkou.
Zdravíme vás z našich světelných úrovní a přinášíme vám vibraci největšího,
nejsilnějšího a nejkrásnějšího citu, co existuje. Přinášíme vám vibraci lásky.
Lidé, kteří se na světlo svého nitra již rozpomněli, vibrují stejnou vibrací, kterou
k vám právě nyní vysíláme. Vibrace lásky vás nechá rozpoznat, že láska je to, co
se nedá předstírat. Naše láska proudí právě k vám a naplňuje vaše srdce.
Lidé, kteří se na světlo svého nitra již rozpomněli, rozpínají své paprsky do všech
úrovní své reality. Rozpínají své paprsky a naplňují svým světlem i životy
ostatních lidí, aniž by to bylo rozpomenutým lidem vědomo. Světlo se rozpíná,
násobí a navyšuje svoji světelnou intenzitu.
Světelných lidí je na této planetě již opravdu mnoho. Mnoho těmto lidem není
vědomo, že k těmto světelným lidem vlastně patří. Možná i ty máš pocit, že tvé
osobní světlo není dostatečné. Možná máš pocit, že světlo tvé duše není ještě
dostatečně zářivé.
Opak je ale pravdou! Každý z vás, který se zabývá myšlenkou světla a lásky,
v sobě světlo a lásku nosí. Každý z vás nosí svou nejčistší esenci v sobě. A tvůj
zájem o tematiku světla a lásky v tobě světlo a lásku navyšuje.
Každá myšlenka, která se upne ke světlu a lásce, navyšuje tvoji osobní světelnou
frekvenci a vibraci.

Každý z vás v sobě světlo a lásku nese. Každý z vás je důležitý. Tvé světlo a tvá
láska v tobě je důležitá. V této době je to to nejdůležitější, co v sobě můžeš nosit.
Tyto dva elementy jsou ty nejdůležitější vlastnosti, které rozsvěcují světlo lidstva
a přinášejí lásku celé této planetě.
Tvým světlem a láskou ozdravuješ celou lidskou společnost, neboť všichni jste
mezi sebou propojeni. I ti lidé, kteří se v této době od tebe odvrátili, v sobě nesou
– přesně jako ty – nejčistší božskou esenci. Každý z vás ze světla přišel. Každý
z vás v sobě světelnou esenci nese. Mnozí lidé na tuto skutečnost zapomněli. Ale
ty ne. Ty jdeš nadále za tvým cílem tvé duševní svobody a tím rozsvěcuješ více a
více své duševní světlo.
Tvé světlo se rozpíná do všech směrů tvé reality. Propojuje se s nejčistší esencí
dalších lidí, přes kterou jste všichni propojeni. Jste jako živý organismus.
Ovlivňujete se navzájem. Tvé světlo přináší ostatním lidem jejich rozpomenutí.
Možná se nerozpomenou hned teď, možná se nerozpomenou v příštích týdnech
nebo měsících. Ale rozpomenutí jednou přijde. Jejich světelná podstata si to
přeje. Nezáleží na tom, jak dlouhou dobu na to budou potřebovat. Tvé světlo
přinese ostatním lidem uzdravení. Nezáleží na tom, v jaké oblasti jejich uzdravení
přijde. Jejich systém tvé světlo ale zaznamenal.
Každý okamžik tvého života dělá smysl z pohledu vyššího dění a z pohledu
vyššího vědomí. S každým člověkem, s kterým se na této planetě setkáš, tě
nějakým způsobem ovlivní a ty ovlivníš jeho. Vaše setkání, přestože bylo třeba
jen krátké, vás z vyššího pohledu ovlivnilo pro váš celý pozemský život. Každé
setkání přineslo určitou emoci, myšlenku, vibraci, frekvenci, barvu či tón. Každé
setkání tě ovlivnilo a přineslo určitý směr tvého života. Situace, která na této
planetě nastala, ovlivnila tvé celkové dění a směr tvé cesty pozemským životem.
Tato situace ti přinesla nové nadhledy a nové možnosti. Tato situace tě vyprostila
z každodenních zaběhnutých rituálů a umožnila ti vydat se cestou za světlem. Za
světlem tvé duše a za světlem tvé existence.
Tato situace, která nastala, přinese ještě spoustě dalších lidí této planety nové
možnosti a nové cesty života.
Tato situace spojí ještě více lidí dobré vůle dohromady. Jejich vibrace lásky
propojí jejich srdce a propojí jejich životní cesty. Jejich vibrace lásky v srdci je
propojí. Neobávejte se, že tyto lidi minete. Láska ve vašem srdci vám ukáže
správný směr. Láska vás spojí a dá vám motivaci vytvořit nová společenství.

Vznikají právě nové systémy. Propojujte své síly, svoji energii a své schopnosti
mezi sebou. Nechte vzniknout nové struktury, které budou fungovat na
principech nejvyšší lásky.
Každý z vás drží budoucnost ve svém náručí. Nejen svoji ale i budoucnost lidstva.
Jste propojeni mezi sebou a ovlivňujete se navzájem.
Milióny lidí této planety rozsvítily svá srdce a rozpínají své světlo dál.
Nezapomínejte, že mnoho prosvětlených lidí žije i na ostatních kontinentech této
planety. A tito lidé, kteří nalezli své světlo a osvobodili světlo své duše, pozitivně
ovlivňují i vás. Světlo každého z vás je obrovské a propojuje se skrze vaši nejčistší
esenci.
Pokud pociťuješ pocit smutku, prázdnoty či beznaděje, propoj se v nejčistším
úmyslu s lidmi, kteří již svoji osobní duševní svobodu již žijí. Propoj se s jejich
světlem a s jejich láskou. Pomůžete si tím navzájem.
Odpojuj se pravidelně od negativního kolektivního pole lidstva. Odpojuj se
vědomě.
A napojuj se vědomě na pozitivní pole lidstva. Neboť toto pole každým dnem
narůstá a navyšuje svoje světlo.
Přestože vás média nechávají žít v prázdnotě a beznaději příštích dnů, cesta za
světlem je neodvratitelná. Kosmické podmínky a počet prosvětlených lidí tomu
nasvědčují. Společnost lidstva se pro tuto cestu rozhodla a tam také spěje.
Nemůžeme říct, jak dlouhou dobu bude lidská společnost jako celek ještě
potřebovat, aby z temné reality vystoupila. Můžeme ale s jistotou říct, že
vystoupení se podaří. Do té doby může učinit vystoupení z temné reality každý
z vás. Každý za sebe. Vystoupení z temné reality se povede každému z vás, kdo
se pro to rozhodne.
Vystoupení z temné reality 3D již učinily milióny lidí. To jsou ti průkopníci, kteří
se rozhodli pro světlou budoucnost. Každý z vás má tuto možnost. Vaše myšlenky
vás se světelnou realitou pozemského bytí propojí.
Každý z vás má stejnou možnost. Čím víc vás z temné reality vystoupí, tím
snadnější vystoupení z této reality budou mít další lidé, vaši další pozemští
následovníci. Utvoříte jim vaší průkopnickou prací, svojí pozitivní odvahou a
vibrací lásky a světla v srdci vhodné podmínky pro novou cestu jejich pozemské
reality. Pomáháte si tím navzájem.

Nezapomínejte, že světlo se násobí. Světlo se rozšiřuje a navyšuje svoji intenzitu.
Vaši následovníci a jejich následovníci budou mít snadnější průběh a posun do
světelných úrovní pozitivní budoucnosti.
V této době nastal počátek reálného vystoupení pozemských lidí z 3D matrixu. A
ve velmi blízké budoucnosti bude probíhat vystoupení dalších lidí z 3D, kteří se
pro to rozhodli, mnohem rychleji. Vy jste tuto cestu počali, vy jste ti průkopníci.
Vy jste ukázali ostatním cestu a usnadnili jste jim průběh jejich cesty.
Ve velmi blízké budoucnosti příštích týdnů a měsíců bude probíhat kolektivní
vystoupení miliónů lidé z 3D reality velice rychlým způsobem. Jeden člověk za
druhým, který se pro svoji světlou budoucnost rozhodl, bude vystupovat
urychleným tempem z nízko vibračních úrovní.
Kosmické frekvence, světelné bytosti, vaše rodina v lidském nebi s vašimi předky,
vaše kosmická rodina a frekvence božského zdroje vás všechny podporují a
budou nadále podporovat.
Na každém kroku na vás čeká pomoc světelného světa a jejich světelných bytostí.
Nezapomínejte, že k tomuto celkovému přestupu za světlem, k vám bylo sesláno
nesčetné množství světelných bytostí a božských frekvencí. Nezapomínejte, že
spousta mírumilovných mimozemských bytostí podporuje za kulisami dění tento
proces a čeká na to, až božská inteligence dovolí oficiálnímu sestoupení na vaši
planetu.
Nezapomínejte, že spousta našich plejádských kamarádů sestoupila na tuto
planetu a přijmula pro svoji existenci a pro svoji činnost lidské tělo. Spousta z nás
žije mezi vámi a pomáhá vám. Jistě cítíte čistotu jejich duše a čistotu jejich
chování.
Nacházíte se ve fázi přestupu. Přestupu do světelných rovin. Vystupte svými
myšlenkami z nízko vibračních rovin. Vystupte z těchto rovin a ukažte cestu
dalším. Vystupte silou vibrace vašeho srdce a nechte podle vašeho vzoru
následovat další lidské bytosti, kteří ještě nemají dostatek odvahy či síly.
Podporujte se navzájem. Jste propojeni. Jste živý organismus.
Pokud chceš, můžeš použít následující afirmaci. Odpoutej se ode všeho nízko
vibračního a pozvi do svého života jen to pozitivní, co tě podpoří a co ti pomůže
na tvé životní cestě za duševní svobodou. Tvoje myšlenky tě spojí s tvojí
světelnou budoucností.

Propoj se nejprve vědomě se všemi světelnými bytostmi, které tě doprovázejí.
Prozař své srdce světlem, láskou a vděčností.
Vyslovuj třikrát za sebou nahlas tuto afirmaci. Tvůj hlas tě propojí s kosmickou
světelnou vibrací těchto slov.
‚Teď a v tomto prostoru aktivuji světelnou, láskyplnou sílu mého srdce.
Mé srdce přijímá vibraci světla a lásky.
Silou mého srdce a silou mých pozitivních myšlenek se propojuji se světelnými
úrovněmi mého bytí.
Pozitivní síla mých myšlenek mě propojuje s mojí pozitivní světelnou
budoucností.
Přítomnost a budoucnost jsou jeden.
Prostor a čas jsou jeden.
Teď a tady žiji svoji světelnou a láskyplnou realitu mého bytí.
Jsem světelný.
Jsem láskyplný.
Jsem celistvý.
Děkuji, děkuji, děkuji.
Přejeme vám všem hodně světla, lásky, síly, energie, odvahy a důvěry do
nadcházejícího roku 2022.
Jsme s vámi a světelně vás doprovázíme.
S láskou
Vaši plejádští průvodci

