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Drodzy Posłańcy Światła,


Witamy Was ponownie z naszych wymiarów. Przekazujemy wam słowa i frekwencje pocieszenia, 
wdzięczności, miłości i wytrwałości dla tej najważniejszej epoki w historii ludzkości.

	 Każde nasze słowo, które pozwala poczuć wibrację i częstotliwość naszych wypełnionych 
światłem wymiarów świadomości, przynosi falę światła, która oświetla wasze organizmy, dusze i 
umysły. Każdy kontakt, który ma miejsce między nami, oświetla wasze serca i świadomość 
przynajmniej na czas tego kontaktu.

Każdy kontakt, który miał miejsce między nami do tej pory, czy to poprzez słowa, czy 
energetycznie - łączył was z naszymi wypełnionymi światłem, kochającymi wymiarami i z naszymi 
wibracjami miłości. Każdy kontakt, który miał miejsce między nami, zwiększył w ten sposób 
waszą wibrację światła oraz częstotliwość radości i szczęścia w waszych komórkach.


Radość i szczęście są boską esencją waszych komórek.


W każdym spotkaniu, które miało miejsce między nami, przynosiliśmy wam falę wyższych 
wymiarów świadomości, aby wasze dusze przypomniały sobie o swojej wielkości i swoim świetle. 
Z każdym spotkaniem wasze dusze przypominały sobie więcej ze swojej boskiej wibracji, koloru, 
miłości i pochodzenia. Z każdym spotkaniem nasilały się w waszych sercach ziarna światła, 
nadziei i radości nowej, złotej przyszłości.


Wszystkie nasze spotkania, nasze wspólne kontakty, sprawiły, że wielu z Was przypomniało sobie 
i poprzez pamięć pozbyło się ciemnych zasłon, które utrudniały dalszy rozwój duchowy.


Każdy z was przechodzi przez znaczący czas, znaczącą inkarnację i znaczący rozwój. Każdy z 
was. Każdy!


Chociaż wielu z was uważa, że wasze osobiste kroki i kroki ludzkiej społeczności są 
nieskończenie małe, prawdopodobnie tak małe i nieistotne, że prawie nie myślicie, że robicie 
jakikolwiek postęp, to jednak wasze osobiste kroki i kroki ogółu ludzkiej społeczności są 
niezwykle szybkie.


Wiemy, że z Waszego punktu widzenia ten rozwój wydaje się bardzo powolny. Ale dzieje się tak 
tylko dlatego, że wciąż jesteście związani czasem. Z naszego punktu widzenia wyraźnie widzimy, 
że wasza osobista ewolucja i ewolucja ludzkości jako całości dzieje się niesamowicie szybko!


W ciągu zaledwie dwóch lat, w tym ekscytującym kluczowym czasie, miliony ludzi przypomniały 
sobie o świetle swojej duszy - miliony ludzi, którzy do tej pory ani razu nie myśleli o swoim świetle 
duszy i o swoim boskim pochodzeniu! Ten szczególny czas obudził w nich pamięć o tym, czym 
jest prawda, jaka jest prawda i wiedzę o tym, co i kto jest wypełniony pełnymi światła 
częstotliwościami.

	 Otwórzcie wasze serca jeszcze bardziej, ponieważ z otwartym sercem rozpoznacie ludzi i 
istoty, które wibrują z taką samą częstotliwością światła jak wy. 

	 

Zobaczycie wtedy że nie jesteście sami. Że jest was wielu!

	 Możemy wam teraz potwierdzić, że z naszego punktu widzenia jesteście jak świecące 
gwiazdy, które zdecydowały się żyć jasnym życiem na tej planecie. Jesteście światłami 
wszechświata. Jesteście Gwiezdnymi Ziarnami!


	 Pozostańcie w wierze i pamiętajcie, że jest was już wielu. Pamiętajcie o tym w każdej 
chwili, gdy poczujecie, że wasze działania nie przynoszą odpowiednich rezultatów. To fakt: jest 
was bardzo wielu!




	 Trzeci i piąty wymiar świadomości wciąż się pokrywają. Zauważacie to, ponieważ czasami 
tracicie poczucie ziemskiego czasu. Często można zaobserwować, że czas wydaje się 
przyspieszać lub zwalniać. Kiedy patrzycie na to, co dzieje się wokół was, czasami wydaje się 
wam to nierealne. Wtedy czujecie, że nie należycie do tego, zupełnie jakbyście byli tylko 
obserwatorami.


	 W takich momentach praktycznie poruszacie się na granicy 3D i 5D. Stajecie wtedy 
pośrodku interfejsu i postrzegacie oba te wymiary lub rzeczywistości w ich szybkich przemianach. 
To przybliża wam te rzeczywistości wyraźniej niż kiedyś. W ten sposób uczycie się dostrzegać, jak 
wyglądają w odczuciu te różne rzeczywistości.


	 Na nowo uczycie się subtelnej percepcji, którą w dużej mierze utraciliście w przeszłości. 
Wasza percepcja wzrasta. Zauważacie również, że często pokazują się wam iskry lub błyski 
światła. Są to światła waszych świetlistych istot, które przynoszą wam światło ich domowych 
wymiarów i tym samym informują was o ich obecności.


	 Teraz wyraźniej niż wcześniej czujecie, jak odczuwa się prawdziwą miłość, miłość 
bezwarunkową, jak odczuwa się miłość między ludźmi i miłość, która płynie do was ze świata 
światła. Wszystko to pokazuje, że stajecie się bardziej subtelni, czyniąc z was prawdziwe istoty 
ludzkie - istoty miłości i radości, istoty piątego wymiaru.


	 Jednocześnie w tle pojawiają się nowe systemy w Waszym świecie. Grupy ludzi zbierają 
się razem gotowe do innowacji dla nowej społeczności ludzkiej. Wiele już wyszło na jaw i krok po 
kroku wskazują społeczności ludzkiej właściwy kierunek.

	 

	 Skoncentrujcie się na tym, co jest dla Was najważniejsze.


	 Każdy jeden z was: Dostrzeżcie to, co prawdziwe, co boskie i co czyni was ludźmi - 
nowymi, przebudzonymi ludźmi nowego świata.


A teraz chcielibyśmy przekazać Wam pozytywnie zaprogramowaną przez nas afirmację, która 
wesprze Was na tej drodze. Połączy każdego z was z waszą boską esencją. Powiąże każdego z 
was z całą Boskością, która jest w was i jest wokół was.


Powiedz na głos następujące słowa:


„Moje serce jest wypełnione boską miłością. 

Moje serce jest wypełnione boskim światłem. 

Moje serce jest wypełnione boską prawdą. 

Moje serce jest wypełnione boską wolnością. 

Jestem dzieckiem wszechświata.

Jestem dzieckiem światła.

Jestem dzieckiem miłości.

Jestem najczystszą boską esencją.”


A teraz wypowiedz głośno swoje imię trzy razy z rzędu. (Krótka pauza na długość pierwszych 
trzech imion.) 

Twoje imię łączy Cię z Twoją energią i mocą, którą przyniosłeś ze sobą z Boskiego Źródła dla tego 
wcielenia.


Jesteśmy z Wami i towarzyszymy Wam.


Wasi Plejadańscy towarzysze…

	 



