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„Twoje światło budzi innych ludzi!”
Drodzy posłańcy światła z tej planety,
Witamy was z gwiezdnych wyżyn. Z gwiezdnych wyżyn, które są odległe od was tylko w
waszych myślach.
Pozdrawiamy was z naszych wypełnionych światłem poziomów i przynosimy wibracje
największego, najsilniejszego i najpiękniejszego uczucia, jakie istnieje. Przynosimy wam
wibrację miłości.
Ludzie, którzy już przypomnieli sobie o świetle jakie w sobie noszą, wibrują z tą samą
częstotliwością, którą obecnie do was wysyłamy. Wibracja miłości pozwala wam
rozpoznać, że miłość jest czymś, czego nie można sfałszować. Nasza miłość płynie do
was właśnie teraz i wypełnia wasze serca.
Ludzie, którzy przypomnieli sobie o swoim wewnętrznym świetle, rozszerzają swoje
promienie na wszystkie poziomy swojej rzeczywistości. Rozszerzają swoje promienie i
wypełniają swoim światłem życie innych ludzi, nie będąc tego świadomymi.
Światło rozszerza się, mnoży i zwiększa swoją intensywność.
Na tej planecie jest naprawdę wielu ludzi pełnych światła. Wielu z tych ludzi nie zdaje
sobie sprawy, że nawet należą do tych świetlistych ludzi. Być może Ty też masz wrażenie,
że Twoje osobiste światło nie jest wystarczające. Może masz wrażenie, że światło Twojej
duszy nie jest jeszcze wystarczająco jasne.
Jest odwrotnie! Każdy z was, kto zajmuje się myślą o świetle i miłości, ma w sobie światło i
miłość. Każdy z was nosi w sobie najczystszą esencję. A Twoje zainteresowanie tematem
światła i miłości zwiększa w Tobie światło i miłość.
Każda myśl, która jest połączona ze światłem i miłością, zwiększa Twoją osobistą
częstotliwość światła i wibracje.
Każdy z was ma w sobie światło i miłość. Każdy z was jest ważny. Twoje światło i Twoja
miłość w Tobie są ważne. W tym czasie są najważniejszą rzeczą, którą możesz nosić w
sobie. Te dwa elementy są najważniejszymi cechami, które rozpalają światło ludzkości i
przynoszą miłość całej tej planecie.
Poprzez swoje światło i swoją miłość uzdrawiacie całą ludzką społeczność, ponieważ
wszyscy jesteście ze sobą połączeni. Nawet ludzie, którzy odwrócili się od Ciebie w tym
czasie, noszą w sobie – tak jak ty – najczystszą boską esencję. Każdy z was wyszedł ze
światła. Każdy z was nosi w sobie esencję pełną światła. Wiele osób zapomniało o tym
fakcie. Ale nie Ty. Nadal podążasz za swoim celem duchowej wolności i tym samym coraz
bardziej rozpalasz swoje duchowe światło.
Twoje światło rozszerza się we wszystkich kierunkach Twojej rzeczywistości. Łączy się z
najczystszą esencją innych ludzi, przez którą wszyscy jesteście połączeni. Jesteście jak
żywy organizm. Wpływacie na siebie nawzajem. Twoje światło podarowuje wspomnienia
innym ludziom. Może nie będą oni pamiętać w tej chwili, może nie będą pamiętać w ciągu
najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Ale przyjdzie w odpowiednim czasie ten moment
kiedy sobie przypomną.. Twój świetlisty rdzeń tego sobie życzy. Nie ma znaczenia, ile im
to zajmie. Twoje światło przynosi uzdrowienie innym ludziom. Nie ma znaczenia, w jakim
obszarze pojawi się ich uzdrowienie. Jednak ich system otrzymuje Twoje światło.
Każda chwila Twojego życia ma sens z perspektywy wyższych wydarzeń oraz z
perspektywy wyższej świadomości. Każdy, kogo spotykasz na tej planecie, w jakiś sposób

wpływa na Ciebie, a Ty na niego. Wasze spotkanie, nieważne jak krótkie, wpływa na
Ciebie z wyższego punktu widzenia na całe Twoje ziemskie życie. Każde spotkanie niesie
ze sobą pewną emocję, myśl, wibrację, częstotliwość, kolor lub dźwięk. Każde spotkanie
ma na Ciebie wpływ i kieruje Cię w określonym kierunku w Twoim życiu. Sytuacja, która
ma miejsce na tej planecie, wpływa na wszystkie Twoje wydarzenia i kierunek Twojej
ziemskiej drogi życia.
Ta sytuacja podarowuje nowe wglądy i nowe możliwości. Ta sytuacja uwalnia Cię od
Twoich codziennych rytuałów, w których utknąłeś i umożliwia wejście na drogę do światła.
Do światła Twojej duszy i światła Twojego istnienia.
Ta sytuacja, która ma miejsce, daje nowe możliwości i nowe sposoby życia dla wielu ludzi
na tej planecie.
Ta sytuacja wciąż łączy wielu ludzi dobrej woli. Ich wibracja miłości łączy ich serca i łączy
ścieżki życia. Łączy ich wibracja miłości w sercu. Nie martwcie się, że tylu ludzi miniecie.
Miłość w waszych sercach wskaże wam właściwy kierunek. Miłość was złączy i da
motywację do zakładania nowych społeczności.
Nowe systemy właśnie się pojawiają. Połączcie swoją siłę, energię i umiejętności. Niech
powstaną nowe struktury, które będą funkcjonować na zasadach najwyższej miłości.
Każdy z was trzyma przyszłość w swoich rękach. Nie tylko swoją własną, ale także
przyszłość ludzkości. Jesteście ze sobą połączeni i wpływacie na siebie nawzajem.
Miliony ludzi na tej planecie rozpaliły swoje serca i nadal rozszerzają swoje światło.
Nie zapominajcie, że wielu oświeconych ludzi żyje również na innych kontynentach tej
planety. A ci ludzie, którzy odnaleźli swoje światło i wyzwolili światło swojej duszy, również
mają na was pozytywny wpływ. Światło każdego z was jest ogromne i łączy się poprzez
waszą najczystszą esencję.
Jeśli masz uczucie smutku, pustki lub beznadziejności, połącz się najczystszą intencją z
ludźmi, którzy już żyją swoją osobistą duchową wolnością. Połącz się z ich światłem i
miłością. W ten sposób pomagacie sobie nawzajem.
Regularnie odłączaj się od negatywnego zbiorowego pola ludzkości. Oddziel się
świadomie.
I świadomie połącz się z pozytywnym polem ludzkości. Bo to pole rośnie z każdym dniem i
zwiększa swoje światło.
Nawet jeśli media pozwalają żyć w pustce i beznadziejności najbliższych kilku dni, droga
do światła jest nieunikniona. Świadczą o tym warunki kosmiczne i liczba oświeconych
ludzi. Społeczność ludzkości wybrała tę drogę i dąży do niej. Nie możemy powiedzieć, ile
czasu zajmie całej społeczności ludzkiej wyjście z ciemnej rzeczywistości. Ale możemy z
całą pewnością powiedzieć, że wspinaczka się powiedzie. Do tego czasu każdy z was
może wyjść z ciemnej rzeczywistości. Każdy dla siebie. Każdy, kto zdecyduje się wyjść z
mrocznej rzeczywistości, odniesie sukces.
Miliony ludzi opuściły już ciemną rzeczywistość 3D. To pionierzy, którzy wybrali świetlaną
przyszłość. Każdy z was ma taką możliwość. Wasze myśli łączą was z wypełnioną
światłem rzeczywistością ziemskiego bytu.
Każdy z was ma równe szanse. Im więcej z was wyjdzie z ciemnej rzeczywistości, tym
łatwiej będzie następnym ludziom, waszym naśladowcom ziemskim następcom, wyjść z
tej rzeczywistości. Poprzez swoją pionierską pracę, poprzez swoją pozytywną odwagę i
wibrację miłości i światła w ich sercach, stwarzacie sprzyjające warunki dla nowej ścieżki
ich ziemskiej rzeczywistości. Pomagacie sobie w tym nawzajem.

Nie zapominaj, że światło się mnoży. Światło się rozprowadza i zwiększa jego
intensywność. Wasi naśladowcy i ich naśladowcy będą mieli łatwiejszy kurs i przejście na
jasne poziomy pozytywnej przyszłości.
W tym czasie następuje prawdziwe wyjście ziemskich ludzi z matrycy 3D. Wkrótce inne
osoby, które się na to zdecydowały, znacznie szybciej wyjdą z 3D. Otworzyliście tę drogę,
jesteście pionierami. Pokazaliście innym drogę i ułatwiliście im podążanie ich ścieżką.
W bardzo niedalekiej przyszłości, w najbliższych tygodniach i miesiącach, bardzo szybko
nastąpi zbiorowe wyjście milionów ludzi z rzeczywistości 3D.
Jedna osoba po drugiej, która wybrała swoją świetlaną przyszłość, w przyspieszonym
tempie wyjdzie z niskich wibrujących poziomów.
Kosmiczne częstotliwości, istoty światła, Wasza rodzina w ludzkim niebie z Waszymi
przodkami, Wasza kosmiczna rodzina i częstotliwości Boskiego Źródła wspierają Was
wszystkich i nadal będą Was wspierać.
Na każdym kroku czeka na Was pomoc świata światła i jego świetlistych istot. Nie
zapominajcie, że w celu tego ogólnego przejścia do światła, została Wam zesłana
niezliczona ilość świetlistych istot i boskich częstotliwości. Nie zapominajcie, że wiele
kochających pokój istot pozaziemskich wspiera ten proces za kulisami i czeka, aż Boska
Inteligencja pozwoli na oficjalne przybycie na Waszą planetę.
Nie zapominajcie, że wielu naszych Plejadańskich towarzyszy zstąpiło na tę planetę i aby
tu istnieć i działać, przybrało ludzkie ciała.. Wielu z nas żyje wśród was i Wam pomaga. Z
pewnością czujecie czystość ich dusz i czystość ich zachowania.
Jesteś w fazie przejściowej. Przejścia do poziomów wypełnionych światłem. Wydostańcie
się z niskich wibrujących poziomów swoimi myślami. Wyjdźcie z tych poziomów i pokażcie
innym drogę. Wznieście się dzięki mocy wibracji Waszych serc i pozwólcie innym ludziom
pójść za Waszym przykładem. Ludziom, którzy nie mają jeszcze dość odwagi i siły.
Wspierajcie się nawzajem. Jesteście połączeni. Jesteście jednym żyjącym organizmem.
Jeżeli chcesz możesz wykorzystać następującą Afirmację:
Oddziel się od wszystkiego, co nisko wibruje i zaproś do swojego życia tylko to, co
pozytywne, co Cię wspiera i co pomaga Ci na życiowej drodze do wolności duszy. Twoje
myśli łączą Cię z Twoją świetlaną przyszłością.
Najpierw połącz się świadomie ze wszystkimi istotami światła, które Ci towarzyszą.
Rozświetl swoje serce światłem, miłością i wdzięcznością.
Wypowiedz tę afirmację na głos trzy razy z rzędu. Twój głos łączy Cię z kosmiczną,
świetlistą wibracją tych słów.
„Teraz i w tym miejscu aktywuję światło, kochającą moc mojego serca. Moje serce
przyjmuje do siebie wibrację światła i miłości.
Siłą mojego serca i pozytywnymi myślami łączę się ze świetlistymi poziomami mojej istoty.
Pozytywna moc moich myśli łączy mnie z moją pozytywną, świetlaną przyszłością.
Teraźniejszość i przyszłość to jedno.
Przestrzeń i czas to jedno.
Tu i teraz żyję w świetle i kochającej rzeczywistości mojej istoty. Jestem pełen światła.
Jestem pełen miłości.
Jestem doskonały.

Dziekuję, Dziekuję, Dziękuję.”
Życzymy Wam wszystkim dużo światła, miłości, siły, energii, odwagi i zaufania na
nadchodzący rok 2022.
Jesteśmy z Wami i towarzyszymy Wam w pełni światła.
W miłości
Wasi Plejadańscy towarzysze

