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Také jste se chtěli vždy dozvědět, kde se lidé na planetě Zem vzali, odkud
naše lidská rasa pochází a kam celé dění lidstva spěje?
Také jste se ptali, jak fungují kosmické zákony, kdo nebo co dění na naší
planetě řídí a kdo za momentálními procesy stojí?
Tušíte, že vývoj na této planetě není přirozený, a cítíte, že existují určité
skutečnosti, které jsou řízeny neviditelnými silami?
Pak jste na správné adrese: začtěte se do mé knihy Poselství Plejáďanů!
Plejáďané patří ke světelným mimozemským civilizacím, které nám pomáhají a
doprovázejí nás tisíce let.
Mé kontakty s Plejáďany trvají již několik let. Přes andělský svět a svět dalších světelných
bytostí jsem se dostala do telepatického kontaktu s Plejáďany. Zvolili si mě za „světelnou
poslankyni“ pro svá sdělení. „Překládám“ jejich světelná poselství do lidské řeči.
Přes ohromnou léčivou sílu, kterou v sobě energie Plejáďanů nese, dostáváme možnost
dozvědět se informace, na které jsme již dlouho hledali odpověď.
Každá kniha je frekvenčně napojena na své čtenáře. To znamená, že čtenář
se nejen dozví spoustu důležitých zpráv, ale zároveň má možnost se při čtení
knihy samovolně vyléčit a proměnit nejrůznější bloky a negativitu na světlo!
Již při čtení těchto řádků se právě napojujete na léčivou, dobromyslnou a
zároveň neuvěřitelně inteligentní energii Plejáďanů, která vás bude
doprovázet tak dlouho, jak budete chtít.

V této knize nám Plejáďané vysvětlují, co se děje na planetě Zemi. Vysvětlují nám, že
nejsme jedinou živou civilizací ve vesmíru. Dozvíte se, jak je důležité odložit své ego,
které vlastně není egem vaším, a jak je důležité napojit se na světelnou kosmickou
energii. Dávají nám možnost ve stanovenou dobu se napojovat na ně a přímo s
nimi telepaticky pracovat!
Vezměte svůj život a osud do svých rukou a přeprogramujte se díky této knize na
pozitivum! Nečekejte již déle a staňte se též světelným poslem, kterému bude světelným
světem pomoženo. Uvědomte si hluboký význam a silnou podstatu poselství této knihy.
Možná přehodnotíte své názory, které byly nám všem vštěpovány po celé generace. Díky
novým postojům si můžete vytvořit novou, radostnou budoucnost.

Pavlína Klemm

Na závěr pár slov o mě. Jmenuji se Pavlína Klemm. Od roku 1990 žiji a pracuji v
Mnichově, kde mám vlastní ordinaci. Od roku 1998 se věnuji alternativním léčitelským
metodám. Ozdravením duše se vyléčí i tělo a celý systém člověka se napojí na své
přirozené samoléčebné schopnosti. Doprovázím své klienty i procesem rozvoje osobního
vědomí. Kromě svých intuitivních způsobů využívám i metody Reconnective
Healing a Reconnection (absolvovala jsem školení u Dr. Erica Pearla), tzv. kvantové
léčení (školitel Andrew Blake), léčení pomocí andělské energie (školení u Doreen Virtue)
a léčení pomocí „nové homeopatie“ podle metody Ericha Koerblera.
Pořádám léčitelské semináře v Německu i v České republice. Účastníci mých seminářů
mají možnost naučit se uvedeným léčitelským metodám a zároveň pochopit komplexnost
kosmických a planetárních zákonitostí.

Věnuji se i psaní knih. V Německu byl v loňském roce (2016) vydaný už druhý
díl Poselství Plejáďanů. Na léto letošního roku (2017) se připravuje díl třetí. Mé první
dvě knihy se staly v německy mluvících zemích bestsellery.
Plejáďané nás energeticky doprovázejí a jednají přes nás. Je třeba celou planetární situaci
„prokouknout,“ rozeznat nebezpečí, která na nás číhají, dát této světelné civilizaci
možnost pozitivně jednat přes nás a tím pomoci celé lidské společnosti i celé planetě
Zemi.
Díky poselstvím Plejáďanů vznikla ve všech německy mluvících zemích vlna pozitivního
myšlení, naděje a optimizmu. Lidé, kteří tuto světelnou láskyplnou energii Plejáďanů
pociťují, vytvořili mezi sebou fyzický i telepatický kontakt.
Jak nám sdělují samotní Plejáďané:
„Krok za krokem. Zůstaňte láskyplní a světlí ve vašich srdcích! Předávejte svou lásku a
světlo dál ostatním členům lidské civilizace. To je ten klíč, to je ta cesta. Mír s vámi! Mír s
námi!“
Loučím se těmito slovy i já s vámi, milí čtenáři a poslové světla!
Přeji vám šťastnou budoucnost!
—
Vaše Pavlína
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Plejáďania sú vysoko vyspelé a ušľachtilé inteligentné bytosti z inej časti vesmíru. Pretože
sú starší a skúsenejší, pomáhajú nám, starajú sa o nás, ale aj o nás majú obavy ako
milujúci starší súrodenci.
Vysvetľujú nám, ako sa máme zmeniť, aby sme zastavili problémy, ktoré zaplavujú našu
Zem, a tiež aby sme lepšie využívali potenciál, ktorý máme. Delia sa s nami o množstvo
zaujímavých informácií a dôležitých rád, a tiež pútavo rozprávajú o živote na ich
domovskej planéte. A tiež pre nás vytvorili praktické duchovné cvičenia.
Niektoré z najzaujímavejších tém, ku ktorým sa Plejáďania v tejto knihe vyjadrujú: temné
sily a ich negatívny vplyv; splynutie s Bohom, vzťahy a partnerstvo; prirodzená sebaláska;
sexuálna energia; úloha a vývoj človeka; časové priestory a dimenzie; znečistenie našej
planéty; myšlienková tvorba novej reality; harmonizácia tela a duše…

