Ebben az üzenetben a plejádiak arról számolnak be, hogy az emberiség lelki
helyzete pozitívan fejlődik. Az üzenet az isteni forrással való kapcsolatod
megerősítését is tartalmazza:
Magasságunkból és dimenziónkból ismét köszöntünk. A vigasztalás, a hála, a
szeretet és a kitartás szavait küldjük Nektek ebben, az emberiség
történelmének legjelentősebb korszakában.
Minden egyes szavunk, amely lehetővé teszi, hogy tapasztald tudatunk fénnyel
teli dimenzióinak rezgését és frekvenciáját, fényhullámot hoz számodra, amely
átvilágítja szervezetedet, lelkedet és szellemedet.
Minden kapcsolat, ami közted és köztünk történik, felragyogtatja szívedet és
tudatodat legalább a kapcsolattartás idejére.
Minden eddigi kapcsolatteremtés, akár szavakon keresztül, akár energetikailag,
összekapcsol benneteket fénnyel teli, szeretetteljes dimenzióinkkal és
szeretetünk rezgésével.
Minden megtörtént kapcsolat megemelte sejtjeid fényrezgését, és növelte
bennük az öröm és boldogság frekvenciáját. Az öröm és a boldogság sejtjeid
alapvetö isteni lényege.
Minden találkozásunk alkalmával a tudatosság magasabb dimenzióinak hullámát
hoztuk el nektek, hogy lelketek emlékezzen saját nagyságára és fényére.
Minden találkozáskor emlékezik lelketek isteni rezgésére, színére, szeretetére
és eredetére.
Minden találkozás alkalmával a fény, a remény és az új jövő örömének magvai
csíráznak ki szívetekben.
Valamennyi kölcsönös kapcsolatunk azt eredményezte, hogy sokan újra
emlékeztek, és az emlékezésen keresztül megszabadultatok a sötét fátyoloktól,
amelyek hátráltatták a további spirituális fejlődéseteket.
Mindannyian jelentős időszakon, jelentős inkarnáción és jelentős fejlődésen
mentek keresztül. Mindahányan.
Még akkor is, ha a személyes lépéseitek és az emberi közösség lépései még
végtelenül kicsinek tűnnek, személyes lépéseiteket és emberi közösségként tett
lépéseiteket rendkívül nagy sebességgel teszitek meg.
Tudjuk, hogy a ti szemszögetekből ez a fejlődés nagyon lassúnak tűnik, mert még
mindig köt benneteket az időnek nevezett tényezö.

De a mi szemszögünkből láthatjuk, hogy a személyes fejlődésetek és az
emberiség fejlődése mint egység hihetetlenül gyors ütemben halad. Mindössze
két éven belül ebből az izgalmas kulcsidőből emberek milliói emlékeztek
lélekfényükre, akik addig nem is gondoltak lélekfényükre és isteni eredetükre!
De ez a kiemelkedő idő arra késztette, hogy emlékezzenek rá, hol van az igazság,
hol és kiben találhatók a fényfrekvenciák.
Nyissátok meg még jobban a szíveteket, és nyitott szívevvel felismeritek azokat
az embereket és lényeket, akik ugyanazon a fényfrekvencián rezegnek, mint ti.
Nem vagytok egyedül. Már nagyon sokan vagytok!
A mi szemszögünkből ezt megerősíthetjük. A mi szempontunkból úgy néztek ki,
mint ragyogó csillagok, akik a fénybeli létet választották ezen a bolygón.
Ti vagytok az univerzum fényei. Csillagmagok vagytok.
Maradjatok bizalomban, és ne felejtsétek, hogy már sokan vagytok. Bármelyik
pillanatban, amikor úgy érzitek, hogy tetteitek nem hoznak megfelelő eredményt,
emlékezzetek erre a tényre.
A tudat harmadik és ötödik dimenziója még mindig átfedi egymást. Ezt gyakran
észreveszitek azon a tényen, hogy az idöhöz kötödött érzés elvesz.
Gyakran megfigyelhető, hogy időnként úgymond felgyorsul vagy lelassul az idő.
Gyakran azt is megfigyelhetitek, hogy mi történik körülöttetek, ami számotokra
valószerűtlennek tűnik. Mintha nem tartoznátok ehhez az eseményhez, és mintha
csak nézők lennétek. Ezekben a pillanatokban gyakorlatilag a 3D és az 5D
határán álltok, amelyek eddig átfedték egymást.
Ez a két dimenzió vagy valóság világa jobban feltárul előttetek, mint korábban.
Ezen keresztül megtanulhatjátok érzékelni, milyen érzések ezek a különböző
valóságok. Megtanuljátok a kifinomult érzékelést, amelyet részben
elveszítettetek a múltban.
Gyakran láthatók szikrák vagy fényvillanások. Ezek a fénylényeitek fényei,
amelyek megmutatják nektek jelenlétüket most és ezáltal megmutatják a saját
dimenzióiknak fényét.
Bizonyára jobban tapasztaljátok, mint korábban, milyen érzés az igazi, feltétel
nélküli szeretet. Milyen a szeretet az emberek között és a szeretet, amely a
fény világából árad hozzátok.
Kifinomultabb lesz az érzés és ettől leszel ismét igazi ember. A szeretet és az
öröm lénye.
Mindezekkel a jelenségekkel párhuzamosan a háttérben új rendszerek és új
embercsoportok jelennek meg, amelyek készen állnak arra, hogy újításokat

hozzanak az új emberi közösségbe. Némelyikük már felszínre került, és lépésről
lépésre jó irányba mutat az emberi közösségnek.
Koncentrálj arra, ami elengedhetetlen. Igazodj ahhoz, ami igaz, ami isteni
eredetü és arra ami emberré tesz.
Veletek vagyunk és kísérünk.
A plejádi társaid
Átadunk Nektek egy pozitívan programozott megerösitést, ami összeköt a
bennetek lakozó isteni eredettel.
Összekapcsol minden istenivel, amit magadban hordozol, és ami körülötted van:
Szívem tele van isteni szeretettel.
Szívem tele van isteni fénnyel.
Szívem tele van isteni igazsággal.
Szívem tele van isteni szabadsággal.
Az univerzum gyermeke vagyok.
A fény gyermeke vagyok.
A szeretet gyermeke vagyok.
Tiszta isteni esszencia vagyok.
Ez a megerősítés után háromszor egymás után hangosan mondd ki a
keresztnevedet. A neved összeköt energiáddal és hatalmaddal, amelyet az isteni
forrásból hoztál magaddal erre a megtestesülésre.

