3. Poselství plejádských bytostí k aktuální situaci Země, 03.04.2020
Zdravíme vás a přinášíme vám lásku, podporu a informace, které vám mohou pomoci pochopit další
procesy, které právě probíhají.
Momentálně probíhá nepřeberné množství procesů, fyzických i jemnohmotných a my bychom vám
chtěli předat především ty informace, které mohou pomoci nejen vašemu osobnímu vývoji a rozhledu
ale i vývoji a rozhledu lidstva.
Světelné paprsky a světelné informace z kosmu, která do vašeho slunečního systému přicházejí,
vytvářejí pravě nový systém mátrixu galaktického pořádku.
Tento systém se vytváří pomocí původních božských otisků a resonuje s kosmickými tóny, které slouží k
celkové komunikaci člověka a živých tvorů planety Zem s jemnohmotným světem a s jemnohmotnými
bytostmi.
Tento důmyslný systém božské inteligence je naprosto dokonalý.
Lidské srdce, napojené na krystalové sítnice galaxie a krystalové sítnice vaší planety, zachycuje tyto
tóny a tyto světelné informace.
Vaše čakry zachycují nové světelné vibrace a navyšují tím světelné vibrace vašeho těla.
Vše začíná do sebe zapadat a začíná správně fungovat.
Vaše časová linie, která byla vychýlena z božského pořádku, začíná nabírat správný směr. Planeta Zem
se v příštích dnech napojí na božský pořádek.
V naších očích viděno, je tento vývoj nezadržitelný.
Dlouho očekávané období právě nastává! Světelná revoluce nastává právě teď!
Lidstvo se probouzí ze spánku, který trval tisíce let. Tisíce let bylo lidstvo pod rouškou zapomnění,
skepse a beznaděje.
Lidstvo se probouzí a přijímá informace a podporu světelných bytostí, které mu pomohou v dalších
krocích jeho vědomostní revoluce.
Denně přicházejí na planetu Zem kosmická světla, která pomáhají lidstvu se na svoji podstatu a na svoji
velikost rozpomenout. Zároveň tato kosmická světla pomáhají, odprostit se ode všeho, co ke svobodě
lidstva nepatří.
Koncem března 2020 jsme mohli pozorovat, jak byla vaše planeta obalena v překrásném bleděmodrém
světle Archanděla Michaela. S tímto modrým světlem přišlo zároveň ohromné množství světelných
bytostí, které Archanděl Michael na vaší planetu vyslal. Působí zde zesíleně na každého člověka, aby
pochopil svoji realitu. Pomáhají každému člověku, který je na to připraven, očistit ho energeticky ze
zážitků posledních dnů a týdnů.
V těchto dnech je vaše Země obalena ve zlatém zářivém světle. Toto světlo ji ochraňuje a z našeho
pohledu to vypadá, jakoby byla obalana v překrásné světelné vatě s nádhernými světelnými zářícími
strukturami.
Od posledních březnových dnů 2020 dochází k zesílenému přeprogramování lidské DNA božskou
inteligencí. Zastaralé informace, které k vaší DNA již nepatří, opouštějí hromadně vaši planetu a její
dimenze. Světelnými bytostmi byly vytvořeny mezidimenze, přes které mohou tyto nepotřebné

informace odcházet. Za branami těchto mezidimenzí, jsou tyto nepotřebné informace transformovány
ve světlo a ve volnou energii.
První světelné původní informace vaší lidské DNA přicházejí již od začátku roku 2019. Nyní ale přicházejí
z božského zdroje zesíleně a božská inteligence tyto nové světelné informace týkajících se vaší DNA
kóduje zároveň do elementu vody. Tzn., že také pitím vody se do vašeho těla dostávají informace pro
rekonstrukci vaší DNA! A nejen pitím ale i při pobytu ve vodě se ohromně regenerujete!
Božská inteligence vám pomáhá nejrůznějším způsobem. Pomáhá vám díky její energii, světlu, lásce a
světelným informacím. Posílá na planetu Zem ohromné množství světelných bytostí, aby bylo lidské
společnosti pomoženo.
Všechny předpoklady pro vstup do nové éry lidstva vám byly božskou inteligencí dány k dispozici.
Nyní záleží na každém z vás, kolik energie, světla, lásky a světelných informací do svých srdcí přijmete.
Nyní záleží na tom, jak proběhne vaše osobní manifestace do matérie a do nové reality.
Každý z vás je důležitý a každý z vás nese klíč pro vznik nové pozitivní budoucnosti ve svém srdci.
Každý z vás je klíčem pro vznik nové pozitivní budoucnosti!
Nyní, právě nyní, je vaše jednání a vaše rozhodnutí pro pozitivní budoucnost nejdůležitější!
Právě nyní se vytváří nová pozitivní linie pro vaši budoucnost. Zakódujte svými myšlenkami a svým
srdcem jen to nejkrásnější do vaší budoucnosti! Vašimi myšlenkami a vaším srdcem vytváříte první
energetické otisky vaší nové budoucí časové linie lidstva!
Uvědomte si sílu a důležitost vašich myšlenek, vašich pocitů a vašeho jednání.
Vaši novou budoucnost a nové energetické otisky vytváříte právě teď a v tomto prostoru.
Obracejte se na Archanděla Michaela a jeho světelné pomocníky, aby vám pomohli očistit zážitky
minulých let, minulých měsíců, týdnů či dnů. Požádejte je o očištění z uměle vytvořené reality.
Meditujte a pracujte energeticky společně s námi, plejádskými bytostmi, každý večer od 21 do 21.20
hodin vašeho místního času, pokud chcete. Pracujeme s vámi, každý večer do konce měsíce dubna. O
velikonočních svátcích zesíleně. K tomu jsme vám poskytli ,meditaci v prvním poselsrví z 19.3.2020.
Pravidelné přenosy našich informací a energie za normálních okolností jsou každé pondělí od 21 do
21.20 hodin.
Žehnejte každý den vaši planetu a všechny tvory na ní žijící.
Žehnejte každý den všechny muže této planety.
Žehnejte každý den všechny ženy této planety.
Žehnejte každý den všechny děti této planety.
Zůstaňte čistí a pozitivní ve svém srdci.
Vaše čisté srdce je klíčem k nové pozitivní budoucnosti.
Vy jste ten klíč…

Mír s vámi, mír s námi. Vaši plejádští průvodci

