Poselství plejáďanů

KAPITOLA 1
Galaktické pozdravy
a úvodní informace
Plejádská civilizace mluví
My, civilizace Plejádských souhvězdí, souhvězdí
Orionu, Siriusu a Arkturianu, srdečně zdravíme!
S civilizacemi ostatních vesmírných národností se
nespojuje ještě mnoho lidí, ale my věříme, že právě
touto cestou a napojením získáte nové nadhledy a potřebné informace pro vaši budoucnost.
Věřte, že brzy nastane doba, kdy se budeme moci
vašemu pozemskému fyzickému světu ukázat, s vámi
komunikovat a neustále předávat informace pro vás
potřebné a pro vás nezbytné. Doposud jsme se mohli
ukazovat jen pár lidem, o kterých jsme věděli a víme,
že nás nezklamou, že informace, které jim předáme,
nebudou zneužívat a ponechají je v tajemství, aby nevznikla ve vašem lidském světě panika.
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Měli byste vědět, že ne všichni lidé a všechny národnosti jsou připravené s námi kontakt navázat nebo
dokonce naši přítomnost připustit!
Chápeme, že váš ﬁlmový průmysl způsobil nepříjemné situace, které je pro nás obtížné napravit.
Samozřejmě existují civilizace, které ani my nepovažujeme za mírumilovné. Tyto civilizace nemají na
planetě Zemi co pohledávat. Jsou to národy, které se
podobají některým vaším barbarským civilizacím,
které chtějí jen dobývat a ohrožovat ostatní. Vyloženě okupují. Daří se jim to ale jen u planet a u planetárních společností, které sami nemají strukturu
a které nemají Kristovu víru a vědění v sobě. Některé
civilizace se nechají ‚přemluvit‘ a přidají se k těmto
barbarským mimozemským civilizacím.
Naše vysoce vyspělá civilizace Plejádské, Orionské, Siriuské a Arkturiánské společnosti neustále
ochraňuje vaši planetu Zem, mléčnou dráhu a celou
hvězdnou galaxii, která k vám patří. To je i naše území. Žijeme zde společně miliardy let, jsou tu i jiné
významné mimozemské společnosti, které se vaší
lidské rase velice podobají. Vaše planeta patří ještě
doposud k jedné z mála planet, které nenašly cestu
k vesmírným zákonům a vibracím. To znamená zcela přesně to, že se lidská rasa z většiny trápí a utápí
v lidských problémech a nesnázích a nečistí pravidelně svá srdce a těla fyzická a éterická. Je tu mnoho
spirituálních učitelů, které jsme k vám poslali, neboť
vašim úkolem je pročistit se a vstoupit do páté dimenze bez zátěží a nečistých vibrací.
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Věřte, že život v páté, šesté a následně sedmé dimenzi je nejkrásnější. Chtěli bychom vám v tomto
přestupu pomoci. My vidíme, že na to sami pomalu nestačíte a chtěli bychom se vám ukázat, pomáhat
v naší pravé podstatě a spolupracovat s vámi ruku
v ruce do budoucnosti.
Víme, že pokud naši pomoc přijmete, nebudete litovat a vaše pročištění karmických a lidských záležitostí nabyde na ohromné rychlosti.
Doposud jsme se objevovali jen zřídka a komunikovali jsme s vaší společností jen přes pár lidských
jedinců, kteří dokáží naše impulsy a informace zachytit.
Můžeme s vámi komunikovat přímo z naší planety nebo souhvězdí. Vzdálenost pro nás nehraje roli,
protože se umíme napojit na myšlenky a srdeční sílu
těchto jedinců. Umíme se též pohybovat silou myšlenek a vůle. Nepotřebujeme různá paliva a suroviny
k pohonu našich vesmírných lodí.
Nepotřebujeme ani váš obdiv nebo strach.
Chceme jen pomoci.
PROTO TU JSME.
Jsme vedle vás. V dimenzi, kterou nevidíte, ale
která je měřitelná.
Brzy se začneme ukazovat. Brzy nastane doba
sdružení národů a civilizací. Pozemských i vesmírných.
Mléčná galaxie je překrásná a obrovská, ale přesto
titěrná jako zrnko písku v poušti. Tak malinká je naše
společná galaxie v prostoru univerza.
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Naše planetární sdružení obsahuje národnosti různých galaktických sněmů. Planeta Sirius je velice
vhodná pro meziplanetární konference, neboť je na
ní několik druhů podnebí, několik druhů vodních říší
a vzdušných sloučenin. Na planetě Sirius najde každý kus svého srdce. Proto se scházíme především tam
a radíme se, jak slabším planetám pomoci.
Pokud některá z planet skomírá, oslabuje se samozřejmě celá naše galaxie a to nesmíme ve prospěch
celé meziplanetární situace dopustit.
***
Lidská civilizace a lidská stvoření!
Pusťte otěže strachu a odhoďte obavy týkající se
kontaktů s námi!
Připusťte naši přítomnost a připusťte to, že vám
chceme pomoci! Dostanou se vám do ruky přístroje
a vynálezy, které zachrání vaši přírodu a komplexně
viděno celou vaši civilizaci a planetu. Vlastníme přístroje na pročištění fyzického a éterického těla pro
přestup do vyšších dimenzí. Přístroje na vytváření
pohonných hmot, bez toho, aniž bychom museli ničit
naši přírodu.
Musíte ale změnit lidské myšlení a jednání. Spojte
se s námi! My vás vyslyšíme. Každá naše „vibrační
buňka“ – tak nazýváme stanice, které zachycují lidské vibrace nastavující se na univerzální pozitivní zákony, zachytí vibrace lidského jedince, který se chce
celým srdcem a myslí s námi spojit. Pokud vidíme, že
je již připraven, začínáme s ním spolupracovat. Nej-
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dříve na bázi ducha a éterických energií. Posíláme mu
ozdravující energie a posíláme světelné bytosti jemu
příslušné pro otevření vyššího navázání na světelný
svět a na náš svět. Náš svět je také světelný a je bez
kousku egoismu a negativních energií. Jsme absolutně pročištěni.
Možná se ptáte, co je ale naším úkolem a cílem?
Naším cílem je v této pozitivní pozici setrvat a pomáhat dalším civilizacím, aby se nám mohly pozitivně
vyrovnat. Věřte, že máme neustále co dělat a snažíme
se napojovat na další vesmírné systémy, které naši
pomoc potřebují.
Kristova víra a Kristovo vědění je v každém z nás.
Ve vás také. Jen se na to musíte rozpomenout.
Rozpomenout a jednat.
Spojit se s námi.
Nebát se a jednat!
Za několik let se chystáme ukázat se nad velkými
městy a světoznámými metropolemi. Bude to jedinečná podívaná. A hlavně telepaticky silný zážitek.
Budeme vám z našich lodí posílat telepaticky lásku
a informace, které budete potřebovat. Tyto frekvence
může zachytit každý jedinec, nezávisle na spirituálním vývoji. Budeme se snažit spojit se s co nejvíce
jedinci. Osvěta je potřeba a navýšení vědomí také.
Přivezeme s sebou lásku a světlo centrálního slunce! Napojíte se momentálně na božskou sílu, harmonii a vědění. Zažijete tuto slastnou a bezpodmínečnou
lásku a energii centrálního vědění. Mír a lásku.
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Otevřete svá srdce a komunikujte s námi! Jsme
s vámi a jsme ve vaší blízkosti.
Neustále!
Zástupci galaxie XR,
vaší sluneční soustavy a galaxie.
Mír v srdcích, mír s vámi!
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