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Přechod do roku 2020 lze vnímat jako nějakou hranu, stojíme na konci roku 2019, ale
překlopit se do nového roku není jen tak jednoduché. Jde to svým tempem, kousek po
kousku a až přijde čas, tak se to vše překlopí. Všeobecně je pro příští rok vhodné
nespěchat, ale prožívat z hloubky každou chvilku.
Energie roku 2020 jsou nahuštěnější a plné informací, které člověk může absorbovat.

Díky té hustotě není tak jednoduché tím pronikat a bude to ubíhat pomaleji, svým tempem, ale i
nformačně to pole je objemnější a rozsáhlejší
. Aby člověk mohl vnímat co nejvíce informací, které k němu přicházejí,
je třeba se nacítit sám na sebe
, je to Světlo uvnitř každého z nás, které dokáže komunikovat s tím prostředím a informace
absorbovat.
V momentě, kdy to absorbujeme do sebe, tak nás to uvolní k pohybu nahoru, takže na
„časové ose“ v roce 2020 člověk může stoupa
t.
Je to velký nárůst oproti předchozím rokům, rychlé zpracování informací, rychlý vzestup, takže
v podstatě paradoxně v pomalém pohybu je rychlý vzestup
. A hustota toho prostoru pro lidi, kteří nepracují se svým nitrem, se může jevit jako těžký rok.
Protože když nepracujeme s vnitřní energií, tak musíme vynakládat obrovské úsilí, abychom tím
vůbec prošli, ale když se naladíme na vnitřní energii toho svého vnitřního Světla, tak to naopak
pomáhá to maximum informací využít a pohybovat se nahoru, jako když stoupá hvězda.
Takže pro jedny to může být rok složitý a strastiplný a pro druhé povznášející, velice
transformační a urychlující.
Zároveň je rok 2020 vhodný pro propojování se těch, kteří budou na vzestupu, jelikož
konají v jednotě společným záměrem
. Ti, kteří vědí, jak s tím pracovat, tak
můžou pomoci těm, kteří se plahočí dole tou hustotou. Takže někteří lidé, kteří vědí,
budou stoupat od začátku roku, ale když pomůžou těm ostatním, tak ti můžou začít
stoupat i v průběhu roku.
Jde o to, aby
se co nejvíce lidí odlepilo od toho dna a začalo stoupat
. Je potřeba věnovat maximum energie na propojení sám se sebou, vnitřní klid a
porozumění.
Ten vzestup jednotlivců utvoří jakousi energetickou strukturu, pevné body nebo schody
, Světlo se zhmotní do pevných bloků.
V roce 2020 více než kdy jindy, je potřeba konat věci, které pramení z nás, z hloubi
duše, naplňovat své vnitřní potřeby, nepotlačovat se ve svých záměrech, nechat vnitřní
energii proudit.Příští rok je v duchu osvobození vnitřní síly. Energie roku 2020 jsou hodně
jiné, ale je už dost lidí připravených na to, aby je využilo a ukázali cestu druhým. Realizace
čistých záměrů bude posvěcena, zejména snaha při pomoci druhým, kolektivní vzestup je
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důležitý pro další rozvoj lidstva.
Každý jednotlivec se na tomto procesu podílí svým způsobem, určitou část kolektivní energie
vložil Bůh do každého jednoho z nás,
pouze společným propojením této energie je možné obsáhnout Boha
. Budou tací, kteří jsou schopni ukázat druhým tu pravou cestu, ale pouze ti, kteří činí s čistou
myslí a záměrem jsou hodni následování,
také se najdou tací, kteří chtějí pouze ovládat druhé, bez toho, aniž by oni měli z toho
konání prospěch
.
Takže určitá obezřetnost je na místě, je potřeba být více vnímavý a uvědomělý
. Energie, které k nám proudí, nás mohou nést jako vlna Světla, pokud se na ni dokážeme
nacítit.
Bude to rok, který ve velké míře bude polarizovat společnost, protože ti, kteří nejsou
připraveni, budou prožívat těžké chvíle
,
ale může jim být podána pomocná ruka, je jen na nich jestli ji přijmou.

ČR jako republika se skládá z lidí a v rámci celkového dění je otázka, jestli se najde
většina, která je připravena jít cestou vzestupu
nebo jestli dění bude ovládat většina, která na vzestup připravena není
.
Podle toho se bude odvíjet dění a rozhodování v rámci konání státu a jeho role v
mezinárodní politice
. Vše je otevřeno, energie těch na vzestupu je sílící, ale záleží na každém jednotlivci, jestli
bude většinová nebo ne.

S láskou a dovolením sdílíme důležité informace z našich hovorů s Milovaným Nanebevzatým
Mistrem Saint Germainem. •••

?Budeme rádi za další šíření tohoto textu ale v neupravené formě a s uvedením zdroje.

•Zdroj: Milovaný Nanebevzatý Mistr Saint Germain a Pavel&Michaela (Armoniosa – Nefratti
Design) dne 30.12.2019.

https://www.facebook.com/armoniosacz/photos/a.1196804810398591/2789269004485489/?ty
pe=3&theater

2/2

