2. poselství plejádských bytostí k aktuální situaci, 25.3.2020
My, plejádské bytosti, společně s ohromným množstvím dalších mírumilovných mimozemských
civilizací a světelných bytostí k vám právě přicházíme. Podporujeme vás ve vašem čase a ve vašem
prostoru a přinášíme frekvence zesílené naděje, síly a vděčnosti do vašich srdcí.
Zesílená kosmická frekvence naděje vám pomůže překonat toto období, které právě prožíváte. Naděje
vám přinese propojení k vaším očekáváním, které jste ve vaší mysli v období vašich nejrůznějších
inkarnací zde na Zemi vyvinuli.
Vaše naděje vás propojují s dalšími mírumilovnými bytostmi, které díky jejich nikdy neztracené naději
vstoupily do přítomnosti, v které vládne mír a božské láskyplné zákony. I vy lidé se přibližujete láskyplné
přítomnosti.
Vaše naděje, které v sobě nosíte, vás nikdy neopustily a nechaly vás inkarnovat právě do této doby této
inkarnace na této planetě.
Vaše naděje vás propojí s vaší novou pozitivní budoucností. Jak dlouho jste na toto období čekali!
Jak dlouho byla vaše duše v obsazení strachu!
Jak dlouho se vaše duše tísnila v prostorech vašeho těla a nemohla ukázat svoji pravou krásu a svoji
velikost!
Jak dlouho vaše duše na toto období čekala!
Vaše naděje nikdy neustávaly a dovedly vás do této doby. Do této doby, v které padají mosty propojující
vás s tmavou minulostí.
Tato doba vám přinese do vaší blízké budoucnosti ohromné možnosti a obrovské pozitivní změny, které
si lidský duch zatím ještě nedokáže ani představit.
Navýšeným příchodem volné energie na vaší planetu se otevřou nesmírné možnosti pro vaši celou
společnost. Tím bude celá lidská společnost materiálně zajištěna.
Planeta Zem prochází právě planetárními procesy, které vám volnou energii přinesou.
Planeta Zem se božskému pořádku nezadržitelně blíží, propojuje se s přímou linií kosmických drah, které
k božskému pořádku vedou.
Planeta Zem prochází obrovským transformačním procesem. Začátkem dubna 2020 začne procházet
kosmickou bránou, která má ohromnou transformační vlastnost.
Planeta Zem se k této bráně nezadržitelně blíží. O velikoničních svátcích se bude nacházet v prostorech
této kosmické brány a v jejím nitru se Zemi a jejímu obyvatelstvu podaří energeticky transformovat to,
co do božského pořádku nepatří.
Systémy, které byly bytostmi uměle vytvořeny pro jejich úspěch a zisk, budou padat. Neboť uměle
vytvořené systémy nejsou božské a láskyplné.
Vy, lidé, neztrácejte naděje a těšte se na pozitivní budoucnost, vytvořenou v láskyplném božském
pořádku. Pořádku bezpodmínečné lásky.
Tento proces přinese sice velké změny ale přinese vám mírumilovnou budoucnost.

Je nám obrovským potěšením sdělit, že energetické procesy, které právě nastávají, nám přinášejí slzy
dojetí a štěstí.
Víme samozřejmě, že mnoho lidských jedinců nerozumí momentální situaci a nachází se v zoufalství z
toho, co právě přinášejí uměle vytvořené zprávy současných veřejných médií.
Chtěli bychom vás proto dnešním poselstvím informovat o energetických procesech, které právě
probíhají v zákulisí a které přispívají k celkovému procesu vašeho vzestupu.
Častokrát jsme vás informovali, že lidská společnost bude prožívat tento vzestup jako celek. Sdělovali
jsme, že všechny lidské duše, ať již se nacházejí v lidském těle, v lidském nebi či v jiných prostorech a
časech, vzestoupí jako celek. Tento společný vzestup je možný jen za předpokladu, že kolektivní vědomí
lidí a energetické procesy Země, se budou nacházet v určitém vědomostním stupni.
A tento stupeň byl dovršen!
Planeta Zem právě uvolňuje energie ze svých útrob, které k její přirozenosti nepatří. Uvolňuje programy,
které byly do ní uměle zakódovány a sloužily k manipulaci lidstva.
Uvolňuje celé energetické systémy, které v sobě musela nosit a bránily ji tím v přirozeném božském
pořádku.
V těchto dnech odešly z útrob Země tisíce dětských i dospělých lidských duší do lidského nebe, které byly
tmavými bytostmi týrány a které proto musely v útrobách Země nalézt svoji fyzickou smrt.
Tyto duše byly vysvobozeny a právě v těchto dnech naleznou svůj klid a mír. Světelné bytosti jim
pomáhají právě při tomto přechodu a léčí jejich emoce, které musely prožít. Otřesné vzpomínky, které
musel jejich lidský duch prožívat, budou transformovány ve světlo.
Další lidské uvězněné duše, které se nacházely celé desítky, stovky či tisíciletí v meziprostorech
pozemských dimenzí, naleznou též v příštích dnech svůj nebeský domov. Jejich emoce a vzpomínky
budou též vyléčeny. Dopřejte jim všem požehnání, aby jejich přestup do lidského nebe byl plynulejší.
Tímto výše popsaným procesem se bude lidská společnost nacházet v době vzestupu jako celek a podaří
se ji zdárně vzestoupit. Momentálně procházíte obrovskými procesy, které vás osvobodí!
Nenechte se prosím znejistit zprávami, které k vám přicházejí „zvenčí“ z uměle vytvořených systémů.
Tyto zprávy nebudou mít již dlouhou dobu platnost.
Nechte vstoupit frekvenci naděje, míru a radosti do vašich srdcí.
Žehnejte vaši novou přicházející pozitivní budoucnost.
Jsme s vámi a doprovázíme vás.
Mír s vámi, mír s námi.
Vaši plejádští průvodci

