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Зоряне скупчення Плеяди знаходиться на відстані приблизно 400
світлових років у сузір'ї Тельця, його Сонячна система має сім зірок, усі з
планетами та супутниками. У системі Плеядіан живе близько 1000 різних
видів, які живуть у гармонії та мирі. Плеядіанці — високорозвинені істоти,
які досягли духовного просвітлення багато тисяч років тому і, таким чином,
живуть за принципами любові, миру та злагоди. Вони не втручаються в
справи інших видів, якщо тільки не допомагають їм. Плеядіанці можуть
подорожувати в будь-яку точку Всесвіту за бажанням, використовуючи
міжвимірні засоби пересування. Плеядіанська цивілізація — це колектив
гуманоїдів, які об’єдналися, щоб сформувати процвітаюче суспільство в
зоряній системі, відомій як Плеяди. Плеядіанська цивілізація також відома
як PlayKaren або Pleiadian Civilization, а їхній рідний світ називається
ESRRA. Ваша цивілізація, яка оволоділа своїми емоціями і живе в стані
благодаті, радості та безумовної любові. Вони прикрасили цю планету
своєю присутністю, щоб допомогти підняти вібрацію Матері-Землі, її людей
та всіх форм життя. Плеядіанці походять з альтернативного виміру, який не
видно людському оку, але іноді може матеріалізуватися в нашому вимірі.
Вони відвідують Землю тисячі років і поділилися великою мірою мудрості з
людством через канали. Вони гуманоїдні за формою, і, як і люди, у них
різні кольори шкіри, волосся та очей. Здається, вони зовсім не старіють
протягом усього життя і живуть тисячі років. Плеядіанці мають технологію,
яка набагато перевершує все, що ми можемо створити на Землі. Вони
опанували багато областей науки, включаючи квантову фізику, космічні
подорожі, телепортацію тощо. Їх називають носіями знань, бо вони
ділилися з нами своєю мудрістю протягом всієї нашої історії на Землі.
Вони вважають Землю своїм прийомним домом і працюють, щоб допомогти
людству з тих пір, як вони прибули сюди тисячі років тому. Плеядіанці — це
група колективних душ, які мають спільне походження, так само, як і люди
тут, на Землі, але створили, що вони не еволюціонували від виду, який був
менш щільним, ніж люди зараз, багато з них живуть на Землі, щоб
допомогти нам у нашому переході. до золотого життя, а також щоб
допомогти нам у процесі піднесення. Плеядіанці мають широкий спектр
здібностей, включаючи телепатію та телекінез. Деякі з них можуть читати
літописи Акаші. У них є широкий спектр кораблів, на яких вони
подорожують і перевозять вантажі по всьому Всесвіту. Деякі з цих кораблів
були помічені з людьми на Землі. Багато людей на Землі зможуть
зв’язатися з ними за допомогою ченнелінгу в майбутньому, оскільки їхні
кораблі в кінцевому підсумку приземляться на Землю. Плеядіанці тут, щоб
допомогти зробити Землю кращим. Його мета — допомогти громадянам
Землі піднятися, стати духовнішими і жити довгим, здоровим і щасливим
життям. Використовуючи передову технологію, Плеядіанці змогли як
змінити своє тіло, стаючи майже повністю прозорим, так і позбутися своєї
потреби в їжі, трансмутуючи енергію безпосередньо з космічних променів.

Більшість Плеядіанців можуть переміщатися між вимірами за бажанням,
оскільки вони мають звільнилися від своїх фізичних тіл.
Вони
використовують силу думки, щоб створити все, що їм потрібно. Плеядіанці
дали нам частину нашого людського генетичного матеріалу, що є однією з
причин, чому ми так схожі на них. У них зовсім інше сприйняття, ніж у нас,
тому що вони навчилися жити в гармонії зі своїми емоціями, а не дозволяти
їм контролювати їх. Плеядіанці живуть у мирі один з одним і дотримуються
суворого кодексу етики, якому їх навчають з дитинства. Вони допомагають
усім істотам на всіх рівнях існування.
Ми тут з вами. Ми ваша сім'я світла

