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Drodzy posłańcy światła!
Jesteście blisko celu. Ciemne chmury oddalają się i wkrótce znikną za horyzontem.
Niemniej jednak wiele osób wciąż jest pełnych niepewności co do tego, jak rozwinie się
cała sytuacja. Wiele osób straciło równowagę, siłę i wiarę w pozytywną przyszłość.
Dlatego chcemy jeszcze raz bardzo wyraźnie dać wam znać - i będziemy to powtarzać
wielokrotnie: Pozytywna przyszłość już się rozpoczęła - pozytywna przyszłość w każdym z
was!
Zaszliście tak daleko i przeszliście wspaniałe próby. Ci z was, którzy przeszli te życiowe
testy i idą dalej, są tymi, którzy utrzymują stabilną energię na tej planecie. Nie rezygnujcie
ze swoich pozytywnych planów i wizji na nadchodzący czas. Jesteście blisko celu.
Tak wiele mrocznych istot pozaziemskich opuściło już waszą planetę na dobre. W
rzeczywistości wiele mrocznych istot z chęcią odeszło, wiedząc, że przebywanie na Ziemi
przysporzy im tylko więcej problemów. Całe kolonie pozaziemskich sojuszników opuściły
waszą planetę, zabierając ze sobą wielkie, rozległe pola destrukcyjne i mroczną magię.
Niesamowite rzeczy wydarzyły się również pod ziemią, pod waszymi stopami, na całej
planecie, niezliczone podziemne kryjówki i obiekty zostały już oczyszczone i teraz ma
miejsce regeneracja wnętrza waszej planety.
Zainstalowaliśmy urządzenia w opustoszałych korytarzach i pomieszczeniach, które
pomogą waszej planecie oczyścić i rozświetlić jej zdewastowane wnętrze. Urządzenia te
zwiększają energię życiową w tych podziemnych przestrzeniach, które były niemal
nasycone przerażającą energią minionych czasów i ich wydarzeń.
Wraz z naszymi kochającymi pokój pozaziemskimi towarzyszami zainstalowaliśmy
urządzenia w wymiarach wnętrza Ziemi, które przekierowują nagromadzone emocje grozy,
strachu i szaleństwa w wymiary, gdzie są przekształcane w energię światła.
Może się jednak zdarzyć, że mieszkańcy tej planety, którzy niosą w sobie podobne
nieprzepracowane emocje, będą rezonować z tymi energiami, które są właśnie uwalniane
z głębi planety i poczują je we własnej duszy, umyśle lub systemie ciała. W takim
przypadku rozświetlcie się. Wejdźcie z ufnością do swojego serca i połączcie się ze
źródłem, ze swoimi duchowymi przewodnikami lub z nami, Plejadanami.
Faza regeneracji wnętrza Ziemi już się rozpoczęła, a po jej zakończeniu przeniesiemy
nasze technologie na powierzchnię globu. Będziemy tam wtedy pracować nad
oczyszczaniem pól negatywnych emocji i emocji manipulacji stworzonych przez ciemne
istoty i siły. Rozświecimy również te pola i unieszkodliwimy je.
To oczyszczenie już pomaga wielu mieszkańcom w lepszym i łatwiejszym oderwaniu się
od negatywnych pól manipulacji i strachu. Pozytyw i pozytywny nastrój rozprzestrzeni się
wtedy jeszcze szybciej i łatwiej. Wielu mieszkańców otrzyma nową siłę i nadzieję do
dalszego działania. Wiemy o tym, albowiem już zaczęliśmy. I wielu mieszkańców, którzy
jeszcze decydują się na uwolnienie od energii manipulacji, będzie teraz miało taką
możliwość. Pola energetyczne na tej planecie znów stają się jaśniejsze. Pola
energetyczne ludzi są coraz bardziej rozświetlane.
Pomimo tego wszystkiego powinniście być świadomi, że wielu ludzi pracowało z
pozaziemskimi ciemnymi istotami. Dlatego minie jeszcze trochę czasu, zanim stare
systemy manipulacji i zła w sposób widoczny się załamią na tej planecie. Ale przestarzałe

systemy upadną i pojawią się nowe systemy oparte na podstawie waszej wyższej
świadomości.
To ważne, abyście wiedzieli, że jesteśmy z wami. Ważne jest, abyście wiedzieli, że robimy
wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić płynne przejście na nowe systemy. Głęboko
zaufajcie. Zaufajcie sobie. Elastyczność jest dla was w tej chwili niezbędna - elastyczność
w waszych działaniach i myślach. I miejcie na uwadze, że ogromna liczba istot – zarówno
fizycznych, jak i świetlistych – nieustannie pomaga wam w tym czasie i towarzyszy wam w
tej drodze.
Uświadomcie sobie, że okupacja ciemnych istot pozaziemskich trwała kilka tysięcy lat.
Holistyczna odnowa nie może nastąpić w ciągu kilku miesięcy. Nie traćcie cierpliwości. Nie
jesteście sami
Połączcie się ze swoją wewnętrzną istotą. To sprawi, że będziecie silniejsi.
Łączcie się z innymi świetlistymi istotami - na przykład w każdy poniedziałek od 21:00 do
21:20 dla naszej wspólnej medytacji.
To wzmacnia was wszystkich. Wzmacnia wasze systemy i wzmacnia Matkę Ziemię.
Pod koniec 2021 roku, czyli w zeszłym roku, wydarzyło się coś wspaniałego, o czym
powinniście wiedzieć. Boska inteligencja aktywowała pozaziemską, kochająca pokój
cząstkę duszy, która jest w każdym człowieku, który inkarnował na ziemię z innych planet,
światów czy galaktyk. Jeśli to słyszysz, jesteś jedną z tych osób. W przeciwnym razie nie
przyciągnęłyby Cię te informacje.
Aktywacja części duszy budzi w was pamięć o waszym świetlistym zadaniu. Budzi w was
światło duszy. Ty również należysz do tych, którzy zapalają światło duszy we wszystkich
swoich systemach i przekazują to światło swojemu otoczeniu. To światło przyciągnie was
do siebie. Wtedy łatwiej się odnajdziecie. Tworzycie sieć światła, która obejmuje całą
planetę i podnosicie wibracje całej energii ludzkości. Wznosicie wibrację tej planety
energią światła, którą przywieźliście ze sobą ze swojej rodzinnej planety.
Każdy z was jest ważny. Każdy z was. Rozświetlcie sami siebie. Świadomie zrezygnujcie z
negatywnych programów i pozwólcie swojemu światłu świecić. To pomaga nie tylko wam,
ale i całemu społeczeństwu. Wszyscy jesteście połączeni. Każdy wpływa na każdego.
Wybierz swoje wyzwolenie i uzdrowienie.
Wyzwolenie i uzdrowienie zaczyna się w każdym z was.
Jesteśmy z Wami i towarzyszymy Wam.
Wasi Plejadańscy towarzysze

