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Zdravíme vás opět z našich výšin a z našich dimenzí. Přinášíme vám slova a frekvence útěchy, vděčnosti, 

lásky a vytrvalosti pro tuto nejvýznamnější epochu všech dob lidstva.  

Každé naše slovo, které vás nechá pocítit vibraci a frekvenci našich světelných vědomostních dimenzí, 

vám přinese světelnou vlnu, která prosvětlí váš organismus, vaši duši a vaši mysl. Každý kontakt, který 

se doposud mezi vámi a námi uskutečnil, prozářil alespoň na dobu kontaktu vaše srdce a vaše vědomí.  

Každý kontakt, který se doposud uskutečnil, ať již slovní nebo energetický, vás propojil s našimi 

světelnými láskyplnými dimenzemi a s našimi vibracemi lásky.  

Každý kontakt, který se doposud uskutečnil, navýšil světelnou vibraci vašich buněk a zaktivoval v nich 

frekvenci radosti a štěstí, které jsou pro vaše buňky jejich božskou podstatou.  

Každým setkáním s vámi, jsme vám přinesli vlnu vyšších vědomostních dimenzí, aby se vaše duše 

rozpomněla na svoji velikost a na svoje světlo.  

Každým setkáním se vaše duše rozpoměla na svoji božskou vibraci, barvu, lásku a původ.  

Každým setkáním vyklíčilo ve vašich srdcích semínko světla, naděje a radosti pro novou budoucnost.  

Všechny naše společné kontakty přispěly k tomu, že mnoho z vás se rozpomenulo a svým 

rozpomenutím se zbavilo temných závojů, které bránily dalšímu spirituálnímu vývoji.  

Každý z vás prochází významnou dobou, významnou inkarnací a významným vývojem. Každý z vás.  

Přestože se mnohým z vás zdají vaše osobní kroky a kroky lidské společnosti malé či mizivé, činíte své 

osobní kroky a kroky jako lidská společnost v obrovsky rychlém tempu.  

Víme, že z vašeho pohledu se vám zdá tento vývoj velice pomalý, neboť jste doposud svázáni veličinou 

zvanou čas.  

Ale z našeho pohledu vidíme, že váš osobní vývoj a vývoj lidstva jako celku probíhá neuvěřitelně 

rychlým způsobem. Za pouhé dva roky této klíčové a náročné doby se rozpomenuly na své světlo v duši 

milióny lidí, kteří do této doby o svém duševním světle a o svém božském původu nikdy ani 

nepřemýšleli!  Ale tato významná doba je nechala rozpomenout na to, kde se nachází pravda a v čem 

a v kom se nachází světelná frekvence.  

 

Otevřete svá srdce ještě více a svým otevřeným srdcem rozpoznáte lidi a bytosti, kteří vibrují stejnou 

světelnou vibrací jako vy.  

Nejste sami. Je vás již velice mnoho!  

Z našeho hlediska to můžeme potvrdit. Z našeho pohledu vypadáte jako rozzářené hvězdy, které se 

rozhodly pro světelnou existenci na této planetě.  

Jste světly univerza. Jste hvězdná semínka.  

Zůstaňte ve své důvěře a myslete na to, že vás je již velice mnoho. V každém okamžiku, kdy máte pocit, 

že vaše konání nepřináší patřičné výsledky, myslete na tuto skutečnost.  

Dimenze třetí a páté vědomostní dimenze se doposud prolínají. Často to můžete pociťovat ztrátou 

orientace pozemského času.  



Často můžete pozorovat, že se čas někdy jakoby zrychlil nebo zpomalil.  

Také můžete pozorovat často dění okolo sebe, které se vám zdá jakoby nereálné. Jakoby jste do tohoto 

dění nepatřili a byli jenom pozorovateli. Stojíte v tom okamžiku prakticky mezi hranicemi 3 a 5 D, které 

se doposud prolínají.  

Světy těchto obou dimenzí či realit se vám ukazují více než dříve. Tím se můžete naučit vnímání, jak se 

tyto rozdílné reality pociťují. Naučíte se jemnohmotného vnímání, které jste částečně v minulých 

dobách ztratili.  

Často se vám ukazují jiskřičky či záblesky světla. To jsou světla vašich světelných bytostí, které vám 

právě ukazují jejich přítomnost a ukazují vám tím světlo jejich domovských dimenzí.  

Jistě pociťujte silněji – více než dříve – jak se pociťuje pravá láska, bezpodmínečná láska. Jak se pociťuje 

láska mezi lidmi a láska, která k vám ze světelného světa proudí.  

Stáváte se jemnohmotnějšími a to vás činí opět pravou lidskou bytostí. Bytostí lásky a radosti.  

A paralelně k těmto všem fenoménům vznikají v pozadí nové systémy a nové skupiny lidí, které jsou 

připraveni přinést inovace pro novou lidskou společnost. Někteří z nich již vystoupily na povrch a 

ukazují krok za krokem lidské společnosti správný směr.  

Orientujte se na to, co je esenciální. Orientujte se na to, co je pravé, co je božské a na to, co vás dělá 

lidmi.  

Jsme s vámi a doprovázíme vás. 

Vaši plejádští průvodci 

 

Přinášíme vám námi pozitivně naprogramovanou afirmaci, která vás propojí s vaší božskou esencí. 

Napojí vás na vše božské, co v sobě nosíte a co se okolo vás nachází.   

‚Mé srdce je plné božské lásky. 

Mé srdce je plné božského světla. 

Mé srdce je plné božské pravdy. 

Mé srdce je plné božské svobody. 

Jsem dítě univerza. 

Jsem dítě světla. 

Jsem dítě lásky. 

Jsem nejčistší božská esence.‘ 

Po této afirmaci vyslovte nahlas 3x za sebou tvé křestní jméno. Vaše jméno vás propojuje s vaší energií 

a silou, kterou jste si pro tuto inkarnaci z božského zdroje přinesli.  

 


