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Přijala Pleja Světlo Krystal, 2.10. 2015
Dívejte se na život z té lepší stránky, dopracovávejte se k dobrému, snažte se konat pouze
Dobro a od života pak můžete očekávat jen to nejlepší, toho co je dobré. Ocitnete-li se v
nějaké negativní situaci, neobviňujte z toho druhé, dělají jen to co umí, na co energeticky
dosáhnou.
Stejně
nakonec zjistíte, že i to zlé je pro něco dobré, anebo že není tak zle, jak to vypadá, jak se
říkává. Je potřebné si uvědomit, že špatné skutky nemůžeme vracet ve stejné vibraci, tedy ve
špatných skutcích. Platí to i pro psané slovo, které si také nese svou vibraci.

Nalézejme pozitivní řešení. Problémy utvořené nefungujícím systémem a ne-mocnou
společností, vyřešíme pouze sjednocením a ve spolupráci. Opřít se jeden o druhého,
vytvořit světelný energetický řetězec a vibračně pozvednout ty energie (systém) které se
nás pokouší stáhnout vibračně níž.

Jsme sami sobě pánem, nejsme ničí otroci a ani oběti. tyhle role nehrajeme, jsou mimo náš
scénář.
Je tedy jen na nás, z jakého
úhlu pohledu se na vše budeme dívat.
Jak a pro co se rozhodneme. Jestli chceme ve svém životě, naší společnosti skutečně něco
změnit, není možné dál žít v iluzích.
Existuje více cest (realit) ale vše se bude odvíjet dle našich rozhodnutí, činů, přání.
Proto je potřebné, ne-li přímo
NUTNÉ kontrolovat své myšlenky, slova
, co vyslovujeme, co komu říkáme, píšeme, jak se k druhým chováme. Je jasné, že v tak nízké
hustotě to není vůbec jednoduché ale nezapomínejme kým skutečně jsme.
Láska a moudrost nám vládne (ne systém) ale také i svoboda, jak našeho Ducha, tak i
Ducha národa
.
Není možné abychom nečinně přihlíželi, jak se nám systém pokouší diktovat, nařizovat,
stavět nás k hotovému bez nějakého našeho přičinění a my se jako to mu máme
podvolovat?
Jen šílenec si tohle může myslet. Tak naivní a hloupí nejsme, spíše naopak, jsme odvážní a
dostatečně silnými odolávat systému

Jsme připraveni změnit špatné v dobré, nefungující ve fungující. Ano, v národu, (i slovenském)
přesněji řečeno ve většině národa, se probouzí lví síla, která doposud hřímala a ukazuje
se, že v nás převažuje, to pozitivní, moudré, dobré, láskyplné a naše svoboda je námi
ceněna
. Jenže ty druhé to nenechává klidnými a snaží se nás zatlačit do kouta.
My ale na ně uděláme dlouhý nos :-)) a pošleme s láskou k šípku :-))
Js
me ve vibračním posunu a frekvenčně padat níž si už nemůžeme dovolit, jestliže chceme
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pokračovat dále.

Nacházíme se ve velkém pohybu energií, vše tedy můžeme vnímat zrychleně, ale
neopomínejme jedno, že vesmír k nám bude štědrý podle toho jak jednáme, jak reagujeme na
dané situace, v jaké vibraci se nacházíme. Stejné vždy přitáhne stejné a budete přitahovat
pouze ty lidi, které jsou ve stejné vibraci jako vy
.

Človičku drahý, jsi zde abys povznášel druhé lidi. Nikdy nedovol, aby tě druzí vtahovali do
svých nečistých her.

Jsi tady také i proto, abys utvářel mír, krásu, vnášel lásku, konal dobro, prostě dával to
nejlepší ve svém životě. A aby ses měl dobře spolu s ostatními lidmi, tak pro to udělej
maximum.
Změň co změnit můžeš, dokud je čas. Vesmír ti k tomu
dává příležitost a volá:
"
Jen Láska vyléčí všechny rány světa.
"
Tak se i staň.

S přáním všeho pokojného a dobrého PLEJA

Zdroj: Pleja Světlo Krystal
Tady a Teď

Poznámka redakce:

Pleja v textu zdůrazňuje Opřít se jeden o druhého, vytvořit světelný energetický řetězec a
vibračně pozvednout ty energie (systém) které se nás pokouší stáhnout vibračně níž.
Rádi připomínáme akci, která tento světelný energetický řetězec vytváří Lidská světelná vlna Lásky
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