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WZNIEŚCIE TERAZ WIBRACJE ŚWIATŁA SWOICH CIAŁ!

Drodzy Posłańcy Światła,
chcielibyśmy przekazać Wam kilka informacji o procesach energetycznych zachodzących obecnie
na planecie Ziemi. Te energetyczne procesy mają wpływ na całą społeczność ludzką i oczywiście
na każdego z was.
Nowy, wzmocniony napływ Chrystusowej Energii Kosmicznej, który miał miejsce w dniach
kwietniowych, niesie ze sobą kolejną wielką falę oczyszczenia różnych systemów w ludzkiej
społeczności. Wiele systemów, które nie są zbudowane na czystości myśli i czystości ich
wspierającej energii, nie zostanie utrzymanych. Nawet systemy finansowe, które nie są oparte na
czystości, powoli, ale pewnie zaczynają się rozpadać.
Niezliczone procesy na tej planecie, które wpływają na systemy społeczności ludzkiej, już działają
w pewnym sensie obok was lub tuż poza wami, w tle. Tam w tle są już ludzie i istoty, którzy mają
za zadanie budować systemy na czystej energii i systemy bez manipulacji. Wiele osób i istot już
dawno stworzyło nowe, czyste systemy w tle i tylko czeka na odpowiedni moment, aby je
wdrożyć.
Ciągły napływ kosmicznej energii spowoduje, że relacje międzyludzkie zostaną wystawione na
próbę i uwidocznione. Będzie to jeszcze bardziej rozpoznawalne, kto ma czyste serce, a kto wciąż
jest na ścieżce oczyszczenia. Będzie rozpoznawalne, kto już pozwolił, na wejście boskiej prawdy
do swojego serca. Będzie rozpoznawalne, kto naprawdę czuje i żyje boską prawdą oraz
najczystszą boską energią i miłością.
Ci, którzy posiadają w sobie boską czystość i miłość, są chronieni przez najczystsze boskie
częstotliwości. Ludzkie serce jest kluczem do wchłaniania i przekazywania boskiej prawdy i
czystości.
Energia Chrystusa, która rozszerzyła się na Ziemi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, oczyszcza
ludzką materię, wzmacniając ją i przygotowując do wejścia w nowe wymiary, które zostały już
przygotowane dla was przez Boską Inteligencję. Wejście w nowe wymiary nastąpi poprzez
przesunięcie w czasie i przestrzeni. Wystarczy niewielka zmiana w czasie i przestrzeni, a
znajdziecie się w 5D. Ludzie, którzy decydują się wejść w nowe wymiary, przechodzą absolutne
oczyszczenie z materii fizycznej, aby ich system mógł wytrzymać wysokie wibracje światła
wyższych wymiarów.
Wasze połączenie z najczystszymi częstotliwościami Chrystusowego Światła i Chrystusowej
Energii pomoże wam uwolnić pozostałe negatywności w waszych systemach i oczyścić wasze
ciała, aby mogły bez problemu przejść do nowych przestrzeni. Wasze czyste serca są kluczem do
wejścia w nowe, czyste przestrzenie.
Dzięki wypełnionej światłem, wysoko wibracyjnej energii Chrystusa, wasze zmysły również
rozwijają się w kierunku swojej eteryczności i powracają do własnej naturalności. Dzięki
kosmicznej energii Chrystusa wasze jasnowidzenie, jasnosłyszenie i jasnoczucie powrócą do
swojej pierwotnej funkcji w najwyższym stopniu.
W tym czasie z pewnością zauważycie najróżniejsze zmiany w swoim ciele i zdacie sobie sprawę,
że zmienia się również Wasza percepcja.
Zauważycie, że potrzebujecie więcej snu lub przeciwnie, mniej snu.
Zauważycie, że czasami jesteście bardziej zmęczeni, a czasami czujecie w sobie wielki przypływ
energii.
Możecie również zauważyć, że Wasze ciała zmieniają masę i że wasza waga zmienia się z dnia na
dzień. Wasze ciała potrzebują teraz określonej wagi – czasem więcej, czasem mniej – aby móc
skutecznie i bez strat energetycznych uwolnić zakodowane negatywności.

Zauważycie, że Wasze ciała domagają się pożywienia, które pozwala im wibrować światłem.
Pragną lekkiego, świeżego i błogosławionego pokarmu. Więc pobłogosławcie swoje jedzenie.
Błogosławieństwo podnosi wibracje waszego jedzenia.
Odkrywacie, że coraz łatwiej komunikujecie się ze swoim ciałem i odkrywacie, że Wasze ciała
coraz bardziej Was rozumieją. Wasze ciała mają swoją własną energię i są związane z
najczystszymi boskimi prawami i boskim porządkiem. Dlatego wysyłają wam w tym czasie
wzmożone sygnały i informacje, które wasze dusze i wasz duch - wasz rozum - może dobrze
zrozumieć.
Zauważacie, że wspólna komunikacja między ciałem, duszą i duchem jest niezbędna, aby wyjście
z rzeczywistości 3D zakończyło się sukcesem. Wasze ciała chciałyby wznieść się na wyższe
poziomy razem z duszą i duchem, dlatego wielokrotnie dostarczają Wam niezbędnych informacji.
Nauczcie się ich słuchać. Dajcie im spokój i pobłogosławcie je. A Kosmiczna Energia Chrystusa,
która przenika wasze systemy, pomaga osiągnąć najczystszą mentalnie, duchowo i fizycznie
wibrację.
Jeśli chcesz, możesz użyć poniższej afirmacji, aby podnieść wibracje światła swojego ciała. Ta
afirmacja jest zaprogramowana pozytywnym światłem, a każde słowo jest połączone z polem
wyższej świadomości.
A tak brzmi afirmacja dla Twojego ciała…
»Nawiązuję kontakt z inteligencją mojego ciała teraz i w tym miejscu.
Nawiązuję kontakt z energią i czystością Kosmicznej Miłości Chrystusowej teraz i w tym miejscu.
Proszę moje ciało tu i teraz, aby wchłonęło kosmiczną Chrystusową Miłość, Chrystusową Energię
i Chrystusową Czystość.
Kosmiczna Chrystusowa Miłość, Chrystusowa Energia i Chrystusowa Czystość wpływają do
każdej komórki mojego ciała.
Tu i teraz każda komórka mojego ciała aktywuje swoje wewnętrzne Kryształowe Słońce.
Moje ciało i wszystkie jego systemy są absolutnie połączone z najczystszymi częstotliwościami i z
najczystszym porządkiem Boskiego Źródła.
Błogosławię moje ciało.
Błogosławię się na wszystkich poziomach mojej istoty.
Błogosławię swoje istnienie.
Dziękuję Dziękuję Dziękuję."
Dziękujemy wszystkim za waszą pracę energetyczną. Dziękujemy Ci za Twoje istnienie na tej
planecie. Jesteś na dobrej drodze.
Jesteśmy z Wami i towarzyszymy Wam.
Wasi Plejadańscy towarzysze

