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TEN CZAS JEST WYJĄTKOWY I EWOLUCYJNY DLA KAŻDEGO Z WAS!


Drodzy Posłańcy Światła,


witamy was z naszych wypełnionych światłem poziomów i przynosimy nowe radosne informacje o 
rozwoju planet.


Ten czas jest wyjątkowy i ewolucyjny dla każdego z Was!


	 W tej chwili następuje wzmożona aktywacja helis ludzkiego DNA. Promienie słoneczne 
aktywują wasze DNA swoją krystaliczną energią, przygotowując ludzi na przybycie miłujących 
pokój gwiezdnych ludów i społeczności, które z kolei od dawna przygotowują się do przybycia na 
tę planetę. Pokojowe cywilizacje i społeczności znajdujące się we wnętrzu ziemi również 
przygotowują się na przybycie ludów gwiezdnych.


	 Wraz z nadejściem tych cywilizacji wzrośnie percepcja i świadomość ludzi. Dlatego 
jesteście teraz coraz bardziej przygotowywani do tego, a kosmiczne częstotliwości pomagają 
wam w tym. 


Ludzkie DNA przekształca swoją strukturę w krystaliczną. W tym samym czasie ludzka dusza 
rozszerza się wraz ze światłem i łączy się ze światami i przestrzeniami, które są pełne światła i 
boskich informacji. 


	 Cywilizacje i społeczeństwa wnętrza Ziemi łączą się z ludzką cywilizacją na zasadzie 
częstotliwości i wysyłają do niej sygnały o swoim istnieniu. Istota ludzka wychwytuje te informacje 
i postrzega je jako wzmacniającą częstotliwość pełnego zaufania do nadchodzącego czasu. 
Cywilizacje, które zamieszkiwały wnętrze Ziemi od tysięcy lat, teraz przygotowują się do wyjścia 
na powierzchnię w odpowiednim czasie i połączenia swojej świadomości i informacji z 
jednostkami ludzkimi.


Ale we wnętrzu ziemi istnieją nie tylko cywilizacje i społeczności. Są też istoty światła, które są 
odpowiedzialne za społeczność ludzką. Wymieniają się informacjami z istotami kosmosu – w jaki 
sposób najlepiej mogą pomóc ludzkości w jej rozwoju.


Istoty ludzkie czują, że istoty światła są bardziej obecne niż kiedykolwiek.

Istoty ludzkie czują, że istoty światła w pełni je wspierają i prowadzą. 

Istoty ludzkie czują że stale napływająca do nich częstotliwość zaufania pomoże im przenieść się 
w pozytywną czasoprzestrzeń.

Istoty ludzkie czują, że są wspierane przez nieskończoną liczbę świetlnych istot, ich przodków i 
ich kosmicznych rodzin.

Istoty ludzkie po tysiącach lat manipulacji zaczynają odczuwać przynależność do otaczającego 
ich świata tej galaktyki. 

Istoty ludzkie mają poczucie przynależności do do innych ludzi dobrej woli i innych istot ze 
świetlistych sfer. 


Istoty ludzkie czują, że pozytywna siła kolektywu przynosi pozytywny postęp i rozwój ogólnej 
sytuacji ludzkości.


	 Siła nośna pozytywnej osi czasu ludzkości wciąż rośnie. Coraz więcej ludzi wkracza na tę 
pozytywną oś czasu. To właśnie ci ludzie przypomnieli sobie swoją istotę i postanowili raz na 
zawsze opuścić sztucznie stworzoną oś czasu negatywnej przeszłości.

Jedna osoba po drugiej wyłania się z negatywnej czasoprzestrzeni o niskich wibracjach i 
przesuwa się na linię osi światła. I każdego dnia ludzie ewoluują dalej w świadomości. Rozwijają 
się w niesamowitym tempie. 

Ludzki umysł uwalnia się z przestrzeni sztucznie kreowanej rzeczywistości.

Wszystko dzieje się z zapierającą dech w piersiach szybkością i niespotykana dotąd liczba ludzi 
zaczyna sobie przypominać. Ludzie sobie przypominają - a Kosmiczna Rada raduje się z tego 
rozwoju.




Mimo iż społeczności ludzkiej pomagały w tle miłujące pokój pozaziemskie cywilizacje i istoty 
światła, to kroki w celu wyzwolenia własnego umysłu i wyzwolenia własnych emocji każdy musi 
podjąć samodzielnie i bez pomocy z zewnątrz.


Istoty światła przypominały i stale przypominają każdej osobie o jej wypełnionym światłem, 
boskim pochodzeniu. Robią to bez przerwy. Pomagają każdej osobie dzięki jej sile i woli uwolnić 
się od niskich poziomów wibracyjnych. 


Jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak ogromna rzesza ludzi wyrywa się ze sztucznie stworzonej 
matrycy i tym samym łączy swoją świadomość z przestrzeniami wyższej świadomości. W ten 
sposób inteligencja wyższej świadomości rozprzestrzenia się na przestrzenie i czasy planety 
Ziemi.


Wszystko idzie zgodnie z planem Rady Kosmicznej. Wszystko dzieje się nawet szybciej niż się 
spodziewaliśmy. Ludzie, którzy rozwinęli już swoją świadomość, czują, że nasze słowa są 
prawdziwe. Ci ludzie czują, że kieruje nimi ogromna, jeszcze niewidzialna dotąd siła, która daje im 
wsparcie i energię do działania i wyzwolenia.

Ci ludzie wiedzą, że kiedy połączą się ze swoimi sercami, otrzymują jasne potwierdzenie, że ich 
droga jest właściwa.


Jesteśmy wdzięczni za każdego z Was.

Jesteśmy wdzięczni za światło, które nosicie w sobie.

Jesteśmy wdzięczni, że swoim światłem wyzwalacie swoje własne istnienie na Ziemi i wyzwalacie 
istnienie tej planety Ziemi.  


Dziękujemy za waszą miłość.


Wasi Plejadiańscy towarzysze.

Pokój wam, pokój nam.


