Poselství plejádských bytostí – květen 2022

Milí poslové světla, chtěli bychom vám opět předat pár informací k energetickým procesům, které na
planetě Zem probíhají. Energetické procesy mají vliv na lidskou společnost a samozřejmě i na každého
z vás.
Nový zesílený příval kosmické Kristovy energie, který se uskutečnil v dubnových dnech, přinese další
vlnu obrovského čištění nejrůznějších systémů lidské společnosti. Mnoho systémů, které nejsou
postaveny na čistotě myšlenek a na čistotě jejich nosné energie, se nebudou moci udržet. I finanční
systémy, které nejsou založeny na čistotě, se začnou pomalu ale jistě rozpadat.
Mnoho procesů na této planetě, které se týkají systémů lidské společnosti, budou probíhat tak jakoby
mimo vás a v pozadí. Neboť v pozadí jsou již připraveny lidé a bytosti, které mají za úkol vybudovat
systémy v čisté energii a systémy bez manipulace. Mnoho lidí a bytostí v pozadí již nové, čisté systémy
vybudovali a čekají jen na správný okamžik pro jejich realizaci.
Příval kosmické energie bude mít za následek další rozhoupání a zviditelnění vztahů mezi lidmi. Bude
ještě více znatelné, kdo má čisté srdce a kdo se na své cestě čištění teprve nachází. Bude znatelné, kdo
již nechal do svého srdce božskou pravdu vstoupit. Bude znatelné, kdo božskou pravdu a božskou
nejčistší energii a lásku opravdu cítí a žije ji.
Kdo v sobě nosí božskou čistotu a lásku, je obzvlášť nejčistšími božskými frekvencemi ochráněn. Lidské
srdce je klíčem k tomu, aby božskou pravdu a čistotu do sebe zachytilo a dávalo dál.
Kristova energie, která se na planetě Zem rozprostřela více než kdy předtím, pročišťuje také zesíleně
lidskou matérii a připravuje ji na vstup do nových dimenzí, které jsou již pro vás božskou inteligencí
připraveny. Vstup do nových dimenzí nastane posunem prostoru a času. Stačí nepatrné posunutí
prostoru a času na to, aby jste se v 5D ocitli. Lidé, kteří se rozhodnou pro vstup do nových dimenzí,
projdou absolutním pročištěním tělesné matérie, aby jejich systém vysoce vibrační světlo vyšších
dimenzí uneslo.
Vaše napojení na nejčistší frekvence Kristova světla a energie, vám pomohou pročistit zbylé negativity
vašich systémů a pročistit vaše tělo tak, aby bylo schopno se do nových prostorů bez problémů dostat.
A vaše čisté srdce je klíčem pro vstup do nových čistých prostorů.
Také vaše smysly se díky světelně vysoce vibrační Kristově energii vyvíjejí do své jemnohmotnosti a
vracejí se ke své přirozenosti. Vaše jasnovidění, jasnosluch a jasnocítění se díky Kristově kosmické
energii vrací ke své původní funkci.
Jistě v této době pociťujete na svém těle a na svém vnímání nejrůznější změny. Pozorujete, že
potřebujete více spánku nebo naopak méně spánku.
Pozorujete, že jste někdy více unavení a někdy v sobě cítíte veliký příval energie.
Pozorujete, že vaše tělo možná změnilo svoji hmotnost a někdy se mění vaše váha ze dne na den. Vaše
tělo potřebuje momentálně určitou váhu - menší i větší na to, aby mohlo zdárně a bez jeho
energetických ztrát odevzdat zakódované negativity.
Pozorujete, že vaše tělo si žádá potravu, která ho nechá světelně vibrovat. Žádá potravu lehkou,
čerstvou a požehnanou. Neboť požehnání navýší vibraci vaší potravy.
Pozorujete, že je možné, více než kdy předtím, s vaším tělem komunikovat a zjišťujte, že vám vaše tělo
rozumí.

Neboť i vaše tělo v sobě nese svoji vlastní energii a je napojeno na nejčistší božské zákony a pořádek.

Vaše tělo vám dává v této době zesílené signály a informace, kterým vaše duše a váš duch- váš rozum,
dobře rozumí.
Pozorujte, že společná komunikace těla, duše a ducha bude nezbytná, aby se vystoupení z 3D reality
mohlo zdárně uskutečnit.
Vaše tělo chce společně s vaší duší a s vaším duchem do vyšších prostorů vstoupit a předává vám
neustále k tomu potřebné informace. Naučte se mu naslouchat. Dopřejte mu odpočinek a žehnejte ho.
A Kristova kosmická energie, která prostupuje váš systém, vám pomůže k vaší duševní, duchovní a
tělesné nejčistší vibraci.

Pokud chceš, můžeš používat následující afirmaci pro navýšení světelných vibrací tvého těla. Tato
afirmace je pozitivně světelně naprogramována a každé slovo je napojeno na pole vyššího vědomí.
Afirmace pro tvé tělo:
‚Vstupuji teď a v tomto prostoru do kontaktu s inteligencí mého těla.
Vstupuji teď a v tomto prostoru do kontaktu s energií a čistotou kosmické Kristovy lásky.
Prosím mé tělo tady a teď Kristovu kosmickou lásku, energii a čistotu přijmout.
Kristova kosmická láska, energie a čistota vstupuje do každé buňky mého těla.
Tady a teď aktivuje každá buňka mého těla své vnitřní krystalové slunce.
Mé tělo a všechny jeho systému jsou absolutně napojeny na nejčistší frekvence a nejčistší pořádek
božského zdroje.
Žehnám mé tělo.
Žehnám se na všech úrovních mého bytí.
Žehnám moji existenci.
Děkuji, děkuji, děkuji.‘

Děkujeme vám všem za vaši energetickou práci. Děkujeme vám za vaši existenci zde na této planetě.
Jste na dobré cestě.
Jsme s vámi a doprovázíme vás.
Vaši plejádští průvodci

