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Milí poslové světla,

zdravíme vás z naších světelných výšin a přinášíme vám nové potěšující informace k planetárnímu
vývoji. 

Tato doba je jedinečná a evoluční!

Momentálně  probíhá  zesílená  aktivace  vláken  lidské  DNA.  Aktivují  ji  sluneční  paprsky  svojí
krystalovou energií a přiravují ji tak na příchod mimozemskýxh mírumilovných civilizací a společností,
které se na příchod již dlouho připravují. 

Na příchod se připravují i mírumilovné civilizace a společnosti, které se doposud nacházejí ve vnitřku
Země. 

S příchodem těchto civilizací se navýší vnímaní a vědomí lidských jedinců. Proto je lidský jedinec v
této době zesíleně připravován a kosmické frekvence mu k tomu pomáhají. Lidská DNA přeměňuje
svou strukturu na strukturu krystalovou. 

Lidská  duše  se  světelně  rozpíná  a  propojuje  se  se  světy  a  prostory,  které  jsou  světelné  a  plné
kosmických božských informací. 

Civilizace a společnosti vnitřku Země se frekvenčně propojují s lidskou civilizací a vysílají ji signály o
své existenci. Lidská bytost zachycuje tyto informace a vnímá je jako posílující frekvence plné důvěry
v příští dobu. Civilizace, pobývající ve vnitřku Země již tisíce let, se nyní připravují na to, v pravý čas
vystoupit na povrch a propojit své vědomí a své informace s lidskými jedinci.

Také  světelné  bytosti  vnitřku  Země,  které  jsou  příslušné  pro  lidskou  společnost,  si  vyměnují
informace s bytostmi kosmického světa, jak nejlépe lidstvu pomoci při jeho vývoji. 

Lidská bytost cítí, že světelné bytosti jsou více než kdy jindy přítomné.  

Lidská bytost cítí, že světelné bytosti ji plně podporují a vedou ji. 

Lidská  bytost  cítí,  že  frekvence  důvěry,  která  k ní  neustále  proudí,  ji  pomůže  při  přesunu  do
pozitivního časoprostoru. 

Lidská bytost cítí, že je podporována nekonečným množstvím světelných bytostí, svými předky a svojí
kosmickou rodinou. 

Lidská bytost začíná po tisíci letech manipulace cítit sounáležitost s okolním světem této galaxie. 

Cítí sounáležitost s dalšími lidmi dobré vůle a s dalšími bytostmi světelných sfér. 

Lidská bytost cítí, že pozitivní síla kolektivu přinese pozitivní pokrok a pozitivní vývoj celkové situace. 

Nosná síla pozitivní časové linie lidstva se neustále navyšuje. Na tuto pozitivní časovou linii vstupují
další a další lidé, kteří se rozpomněli na svoji podstatu a rozhodli se opustit jednou pro vždy uměle
vytvořenou časovou osu negativní minulosti. 

Jeden člověk za druhým vystupuje z negativního nízkovibračního časoprostoru a přestupuje do linie
světelné osy. 

Každým  dnem  se  lidé  vědomostně  rozvíjejí.   Rozvíjejí  se  obrovským  tempem.  Lidský  duch  se
vymaňuje z prostorů uměle vytvořené reality. 

Vše probíhá v rekordním tempu a rekordní množství lidí se rozpomíná. 



Kosmická rada se raduje z tohoto vývoje. Neboť lidské společnosti bylo sice v pozadí mírumilovnými
mimozemskými civilizacemi a světelnými bytostmi pomoženo ale kroky k osvobození své vlastní mysli
a kroky k osvobození svých vlastních emocí musí každý člověk učinit sám a bez cizí pomoci. 

Světelné  bytosti  upomínaly  a  neustále  upomínají  každého  jednotlivého člověka  na  svůj  světelný
božský původ. Pomáhají mu osvobodit se z nízkovibračních úrovní ze své vlastní vůle a ze své vlastní
síly. 

Jsme velice vděčni za to, že obrovské množství lidí se z uměle vytvořeného matrixu osvobozuje a
propojuje tím své vědomí s prostory vyššího vědomí. Tím se rozprostírá inteligence vyššího vědomí
do prostorů a časů planety Zem.

Vše probíhá podle plánu kosmické rady. Vše probíhá dokonce rychleji, než jsme předpokládali. Lidé,
kteří své vědomí již rozvinuli cítí, že naše slova jsou pravdivá. Tito lidé cítí, že je obrovská, prozatím
neviditelná síla vede a dává jim podporu a energii pro jejich konání a pro jejich vysvobození. 

Tito lidé vědí, že když se propojí se svým srdcem, tak tím dostanou jasné potvrzení, že je jejich cesta
správná. 

Jsme vděčni za každého z vás. 

Jsme vděčni za vaše světlo, které v sobě nosíte. 

Jsme vděčni za to, že svým světlem osvobozujete svoji vlastní existenci na této Zemi a existenci této
planety Zem. 

Děkujeme vám za vaši lásku.

Vaši plejádští průvodci.

Mír s vámi, mír s námi. 


