
Milí přátelé, lidé zemí České a Slovenské, lidé z politiky i státní správy, médií, vědy a 

kultury, školství a náboženství… 

Již mnoho sdělení, varování a impulsů jste obdrželi od nás, Vesmírných bytostí z jiných 

světů, co v lásce, pokoře, radosti a trpělivosti pro Stvořitele – Boha -jak říkáte, pracujeme a 

pomáháme vám všem, lidem i Zemi samotné. Pracujeme nezištně a s vědomím, že i přesto, 

že mnohdy není naše pomoc – nezbytná pro vás – přijímána a je naopak odmítána a 

zesměšňována. 

Vy, hlavně vy, kteří máte velikou spoluzodpovědnost za stav společnosti, kvalitu lidských 

životů a máte i zodpovědnost za stav živé, námi tolik milované bytosti, vaší planety Země. 

Nyní jsme již vyčerpali prakticky všechny mírné varující prostředky vnějšího charakteru, 

důležité k tomu, abyste se vzpamatovali a procitli ze zlého snu – vaší temné reality pozemské 

a aby jste obrátili a hlavně žili a předávali lásku, dobro, pravdu, moudrost, mír a pokoru a 

zachránili se tak před možným brzkým zotročením lidstva.  

My, lidé z Vesmíru, se stále s láskou, trpělivostí, jakož i pochopením nemalým, stále 

vznášíme a operujeme v lodích nad vámi a pomáháme vám. Vězte prosím, že vaše volby a 

souvztažící odpovědnost plynoucí z vašich funkcí a organizačních „důležitých“ struktur, je 

rozhodující a každý ponese a sklidí přesně ony události a plody v životě, co zasel. 

Ignorovali jste naši nataženou ruku pomoci. Přes 50 let vám pomáháme a máme připraveny i 

konkrétní projekty, které mohou vaše lidstvo a Zemi zbavit postupně a rychle negativních 

událostí. 

Toto jste odmítali a odmítáte a teď víme, že již nic zásadního se nyní do brzkých velkých 

událostí u vás na Zemi nezmění. Proto vězte, že brzy poznáte a mnozí z vás odpovědných i 

pochopíte a procítíte na vlastní kůži pravdu.  

Stvořitel Prvotní miluje nás všechny. I vás. A dává neustále možnost a šanci pomoci, aby lidé 

procitli a dali se na cestu lásky, pokory, pravdy a radosti, na cestu k Němu a žili tak 

nesrovnatelně krásný, šťastný, pestrý a rozmanitý život v Pravém Stvoření – ve světech, o 

kterých vaši vědci jen tuší, někteří ví, ale tají je, stejně jako nás. Bylo mnoho lidí, kteří se s 

námi kontaktovali a spolupracovali. S mnohými jsme se i osobně setkali a dále toto 

pokračuje.  

Uvědomte si prosím, o co vám jde. Jaké jsou vaše životní priority? Bojíte se něčeho? 

Jestli ne, tak buďte odhodláni a připraveni k pravdě a lásce. Bůh k vám všem promlouvá skrze 

nás i skrze mnoho bratří a sester pozemských, kteří na konkrétních úkolech pracovali a 

pracují. 

Někteří z nich vám dali i opakovaně pomocnou ruku a poskytli vám důležité poselství, 

informace, energii lásky. Tito naši pomocníci byli vámi mnohými odsuzováni a zesměšňováni 



a haněni. Vidíte, že možnosti se pomalu vyčerpaly. Nic zásadního se v životech lidí ve velkém 

– ve vašem systému – a s planetou Zemí vaší, nezměnilo k pozitivnímu. Spíše naopak. 

Stáváte se stále většími otroky a přisluhovači nesmírně zlým a rafinovaným a přitom 

inteligentním entitám z Temných negativních světů a propadáte se k nim. Je to vaše volba, 

kterou pozorujeme s láskou, pokorou i se smutkem. Ale víme, že jste si to chtěli sami zvolit a 

prožít, tak se to stane.  

Záleží jen na vás, co a kdy si vyberete. 

Planeta Země se bude razantněji očišťovat od nánosů špíny, způsobené negativním 

myšlením, které ji zabíjí za živa. Je již velice zničená i přes naši pomoc, bez které by již takto 

nemohla žít a nést vás na svém povrchu. Očisty se budou týkat všech hrubovibračních míst 

na planetě Zemi v nejrůznějších mírách a způsobech.  

Těsně před tímto proběhne nenápadně 1. vlna převibrování uzpůsobilých lidí a to hlavně 

formou evakuace v kratičkém momentu a exodus lidstva se uskuteční. Postupně a rychle to 

lidé poznají a mnozí si ihned uvědomí souvislosti s našimi poselstvími. 

Ti, co zůstanou, budou prožívat život v horších podmínkách, přesto budou mít šanci se 

zachránit později, těsně před fyzickým příchodem oněch negativních entit z Vesmíru, ve 

2.evakuační vlně, která proběhne později. I proto je logické, že budete potřebovat záchranné 

stéblo, k vaší záchraně na poslední chvíli, pokud se tak sami rozhodnete a lásku nezištnou a 

čistou začnete žít. 

MÁTE VŠECHNY POTŘEBNÉ A JEDINEČNÉ INFORMACE O VŠEM DŮLEŽITÉM PRO VÁS K 

DISPOZICI na webu andele-svetla.cz 

Z něj čerpejte a hlavně konejte cokoliv, co pozitivně ovlivní další lidi. Máte přece 

odpovědnost za životní kvalitu dalších lidí.  

Tak šiřte lásku a pravdu a informace tyto životně důležité pro všechny. 

S láskou a pokorou, vážností v srdci vás zdraví a tyto důležité řádky předal, skrze 

Světelného pracovníka našeho věrného, AŠTAR ŠERAN, velitel Velké vesmírné f lotily. 
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