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Przedmowa

Moje połączenie ze światem światła Moje połączenie ze światem światła 
i moje kontakty z cywilizacją Plejadiani moje kontakty z cywilizacją Plejadian

D rogi Czytelniku, emisariuszu światła!
Pozwól, że zwrócę się do ciebie w ten zaszczytny sposób, 

tak jak czynią to nasi kosmiczni przyjaciele i pomocnicy.
Ty, który zdecydowałeś się zmienić swój byt na tej naszej 

wspaniałej planecie w pozytyw, należysz do osób, które dla nas 
wszystkich są bardzo ważne. Nieprzypadkowo czytasz tę książkę 
pełną światła i miłości, pełną zajmujących wskazówek i ostrzeżeń.

Na kolejnych stronach znajdziesz przekaz mający na celu 
wsparcie i ratunek naszego społeczeństwa, naszej planety i wresz-
cie ludzkiej populacji i rasy zwanej człowiekiem.

Niemniej jednak wszystkim tym, którzy chcieliby się do-
wiedzieć, kto właściwie przekazuje im te wszystkie informacje, 
chciałabym zdradzić kilka słów o  sobie. Moje pierwsze kon-
takty ze światem światła miały miejsce w 2005 roku. Wtedy to 
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zaczęłam otrzymywać i zapisywać wiadomości od moich świe-
tlistych przewodników oraz od osób, które już przeniosły się do 
sfer niebieskich.

Dzięki tym wiadomościom, pełnym miłości i  zrozumienia, 
dostałam się do anielskiego świata. Anioły* noszą w sobie bezwa-
runkową miłości i częstotliwość Boską i pozwoliły mi poczuć tę 
Boską miłość w duszy.

Kto choćby raz miał już możliwość poczuć tę nieuchwytną, 
aczkolwiek prawdziwie bezwarunkową miłość i pomoc „z pierw-
szej ręki”, rozumie, jak kochająca jest ta sfera, w której poruszają 
się anioły i przesyłają nam niebiańskie częstotliwości. Ten, kto 
jakkolwiek wyczuwa te świetliste istoty, zgodzi się ze mną, że ta 
miłość jest doskonała i absolutna.

Dzięki niej spisałam wiele tekstów i ćwiczeń, jakimi obdarzył 
nas, ludzi, świat aniołów.

Kiedy już przywykłam do częstotliwości aniołów i moje cia-
ło i dusza tak były przepełnione światłem, że mogłam odbierać 
wszelkie komunikaty, nie odczuwając przy tym – jak na począt-
ku – żadnych dolegliwości fizycznych, ponownie zostałam zasko-
czona i jednocześnie obdarowana prezentem „z góry”.

Nigdy bym nie przypuszczała, że kiedykolwiek będę miała 
możliwość nawiązania relacji i kontaktu z naszą kosmiczną ro-
dziną! W 2013 roku, kiedy znów chciałam połączyć się ze świa-
tem aniołów, głos zabrała gromada Plejadian. Powiedzieli mi, jak 
bardzo mi ufają i że wybrali mnie na osobę kontaktową w celu 
odbierania przesyłanych przez nich informacji. Powiedzieli mi, 

* Jak uzyskać wsparcie aniołów, można dowiedzieć się z książki „Jak połączyć 
się ze swoimi aniołami i duchowymi przewodnikami”, której autorem jest Kyle 
Gray. Publikacja dostępna w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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że „jedynie” lekko zmodyfikują moją matrycę i moje DNA, bym 
była w stanie rezonować z ich wysokimi częstotliwościami. Do-
wiedziałam się, że chcieli sprawić, bym mogła rozkodowywać 
i tłumaczyć ich telepatyczną mowę na nasz ludzki język.

Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i jednocześnie nie-
opisanym szczęściem.

Od mojego pierwszego kontaktu z Plejadianami wydarzyło 
się naprawdę wiele zadziwiających rzeczy. Dla przykładu, kiedy 
zaczęłam pisać pierwszy rozdział tej książki, późnym wieczo-
rem miałam możliwość obserwowania niesamowitego spekta-
klu barw przeładowanego uczuciem absolutnej harmonii. Cała 
moja sypialnia wypełniła się ciemnym światłem, które następ-
nie podzieliło się na kilka wymiarów i drobinek jednocześnie. 
Widziałam cudowne obrazy, przypominające hologramy, jakby 
geometryczne mandale w kształcie ornamentów przenikały jed-
nocześnie wiele wymiarów wokół mnie. Moje ręce przepełniło 
niebieskie światło, przez które przebijały się najpiękniejsze pro-
mienie, jakie kiedykolwiek widziałam. W tamtej chwili moich 
dłoni nie tworzyły skóra i kości, lecz to niebieskie światło, które 
malowało na nich energetyzujące struktury.

Te nasycone barwami efekty towarzyszą mi bardzo często i są 
dla mnie oznaką stałej obecności Plejadian.

Podczas pracy nad tą książką byłam cały czas „naładowana” 
energią. Każdego dnia czułam wielką moc i siłę w sobie, a noca-
mi często ogarniał mnie nie sen, lecz właśnie ta silna i cudowna 
energia. Raz za razem brałam w dłoń długopis i kartkę i zapi-
sywałam, co czuję. Nie odczuwałam żadnych mdłości, wręcz 
przeciwnie. Moje ciało zaczęło młodnieć, a ja otrzymałam do-
kładne wskazówki, jakiej zdrowej diety mu potrzeba i co jest 
dla niego dobre.
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Macierzysta sieć planety

T woja planeta ma za sobą wiele trudnych chwil. Dostała wie-
le złego od ciebie, od ludzi, od sił ciemności i innych nega-

tywnych rzeczy, które powstały wskutek niektórych „dokonań” 
twoich czasów.

Twoje dokonania są wprawdzie często korzystne dla ciebie, ale 
nie wszystkie służą wszystkim warstwom społecznym w równym 
stopniu i też nie wszystkie są dobre dla matki Ziemi. Doceniamy 
fakt, że starasz się znaleźć sposób na lepsze, wygodniejsze życie na 
tej planecie, ale zawsze musisz sprawdzać, czy przypadkiem dany 
wynalazek lub oznaka postępu nie szkodzą naturze, a w efekcie 
końcowym również tobie i ludzkiej cywilizacji.

Indie przykładowo są krajem, który, tak samo jak jego naj-
bliższe otoczenie, nie akceptuje i nie chce akceptować żadnych 
dokonań ludzkiego społeczeństwa. Jedynie w niewielu obszarach 
i na niewielu płaszczyznach można w ich przypadku mówić o po-
stępującym rozwoju społecznym, bowiem pozostała część kraju 
pozostawia wszystko swojemu biegowi.
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A my nie zgadzamy się na biedę ani na to, jak mroczne moce 
wpływają na indyjską cywilizację.

Aczkolwiek musimy przyznać, że Indie poprzez swoją ducho-
wość i  święte miejsca rozmieszczone po całym tym kraju przy-
ćmiewają wszystkie inne miejsca na planecie Ziemi. Tam bowiem 
przebiegają niezliczone ilości kanałów energetycznych i bram pro-
wadzących w inne wymiary i jest to dla nas duża pomoc i wsparcie, 
bo dzięki nim możemy czerpać moc dla naszych statków, kiedy 
poruszamy się po twojej planecie.

Energetyczne wibracje Indii i ich okolic są tak silne, że można by 
je przyrównać do mocy wielu elektrowni atomowych na raz. A du-
chowość indyjskich i hinduskich mieszkańców jest tak wysoka, że 
wypełnia wszystkie korytarze energetyczne przechodzące przez ten 
kraj. Korytarze te wykraczają daleko poza Ziemię, a Ziemia dzięki 
nim rośnie w siłę, jednocześnie przepełniając się mocą wszechświata.

Duchowość i energia Indii oraz sąsiadujących państw to naj-
większa siła na twojej planecie.

Z siły drzemiącej w Indiach i państwach sąsiadujących pró-
bujemy utworzyć i rozciągnąć sieć energetyczną nad całą twoją 
planetą. Chcielibyśmy, by za jej pośrednictwem do całego świata 
docierało możliwie jak najwięcej duchowych informacji i często-
tliwości. Takie sieci wyglądają jak pajęczyny, za pomocą których 
do twojego mózgu poprzez synapsy przesyłane są informacje.

Przypominają matrycę Ziemi, którą staramy się ciągle odna-
wiać i aktywować. Jak powiedzieliśmy: synapsy w twoim mózgu 
są tak samo zbudowane jak matryca twojej planety.

Wszystko musi być powiązane. Wszystko ze wszystkim.
Matryca ciała, matryca mózgu, matryca planety, matryca 

wszechświata. Wszystkie sieci macierzyste i wymiary muszą być 
ze sobą zgodne i zharmonizowane.
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Twoja matryca osiągnie taki stan dopiero wtedy, gdy planeta 
Ziemia całkowicie połączy się z matrycą uniwersalną.



Dlatego twoja natura potrzebuje natychmiastowej pomocy. Po-
mocy każdego. Każdy ma klucz i siłę w sobie, by jej pomóc. Twoja 
planeta ma bowiem takie same podstawy matrycy jak ty.

Przed zstąpieniem na tę planetę otrzymałeś określony, geo-
metryczny układ matrycy. Każda planeta ma swój układ i każdy 
człowiek otrzymuje od swojego wcielenia na Ziemi dokładne, 
matematyczne równanie macierzowe, by być idealnie do niej 
dopasowanym.

Genetyczne predyspozycje człowieka – istoty zwanej również 
homo sapiens – są idealnie dostosowane do planety Ziemi. Nie uda-
łoby ci się trwać na innej planecie z takim wyposażeniem, bo nie 
pasujesz do jej matrycy. Twoja sieć od razu uległaby zniszczeniu.

Ale jesteś człowiekiem. Żyjesz na planecie Ziemi i  dlatego 
musisz się uważnie obchodzić ze swoim ciałem i z matką Naturą.

Jak niby miałbyś cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją, kiedy 
natura i jej matryca z powodu tych wszystkich twoich wynalaz-
ków i zanieczyszczeń kompletnie się załamuje?!



Regularnie cię odwiedzamy i wspieramy. Chcielibyśmy, byś ra-
zem z nami wszedł w siódmy wymiar. Twoja planeta jako jedna 
z niewielu w naszej galaktyce w dalszym ciągu nadaje na niższych 
częstotliwościach – i jej awans do wyższych, bardziej świadomych 
i fizycznych sfer następuje bardzo powoli.
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Musimy szczerze powiedzieć, że jest to powód, dla którego 
chcemy ci pomóc. Chcemy i uczynimy to, ponieważ z powodu 
tych swoich powolnych wibracji obciążasz inne planety, którym 
już udało się przejść w wyższy wymiar!

Żyjące tam cywilizacje muszą stale rekompensować niższe 
częstotliwości wysyłane przez planetę Ziemię, by mogły utrzy-
mać się w tych swoich wyższych wymiarach.

Czy rozumiesz, o co tak naprawdę chodzi?
Z powodu twojej niewiedzy oddziałujesz negatywnie nie tyl-

ko na siebie samego, ale i na miliony kosmicznych istot żyjących 
w wyższym wymiarze, które chciałyby się w nim utrzymać. Więk-
szość ludzkich istot nie ma pojęcia, jak daleko sięgają skutki ich 
działań! Uświadom to sobie!

Apelujemy do wszystkich rozsądnie myślących istot: podej-
mijcie kroki, nawet jeśli wydają się wam banalne lub wręcz dzie-
cinne, i każdego dnia poprzez swoje czyny ratujcie swoją planetę! 
Pomóżcie jej!

Chodzi tutaj o was wszystkich i jednocześnie też o nas.
Codziennie za pomocą specjalnych pojazdów energetycznych 

wysysamy zanieczyszczone powietrze. Każdego dnia za pomocą 
energetycznie transformowanych środków oczyszczamy zanie-
czyszczone rzeki i oceany, a także przesyłamy informacje o całko-
witym oczyszczeniu tych cudownych związków wodoru w wodzie.

Bez wody nie da się żyć. Woda jest podstawą twojego ciała, 
a my nie możemy tak bezczynnie przyglądać się temu, jak stop-
niowo i bez zbędnych ceregieli systematyczne unicestwiasz swoje 
życie, czyli wodę.

Bez naszej pomocy oceany byłyby już tak zanieczyszczo-
ne, że nie byłoby w  nich już żadnych oznak życia. Podwodne 
piramidy, które stale aktywujemy, wypełniają molekuły wody 
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Energia seksualna 
i jej naturalne prawo, 

wyrównanie dualności

A gresywne zachowanie większości mieszkańców twojej 
planety jest wynikiem nienaturalnej, przekazanej ludziom 

przez ciemne moce symboliki.
Agresywność w  formie wojen, wobec innych ludzi, czy to 

fizyczna, czy słowna, jest nienaturalnym elementem – nienatu-
ralnym elementem – i w żadnym wypadku nie należy do twojej 
esencji.

Agresywne zachowanie, które przechodzi na innych z prędko-
ścią lawiny, wzięło swój początek wiele tysięcy lat temu, wywoła-
ne przez mroczne moce. W dzisiejszych czasach te ciemne moce 
podejrzewają, że światło próbuje zyskać przewagę. Domyślają 
się, że ludzie nie chcą dłużej tolerować nałożonych negatywnych 
częstotliwości i próbują się ich pozbyć, wypędzić ze swojego ciała 
i umysłu.
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Ale w ten sposób ludzie biegają po prostu w kółko. Sami nie są 
w stanie się ich pozbyć.

Na obszarach objętych wojną, wszędzie tam, gdzie panuje nie-
wolnictwo, w krajach rozwijających się, w środowisku przestęp-
czym oraz w wielu innych negatywnie nacechowanych miejscach 
wyjątkowo wyraźnie odczuwa się to agresywne, ludzkie zachowa-
nie. Mroczne zasłony energetyczne rozciągają się nad wszystkimi 
obszarami i krajami. W swojej postaci są tak gęste, że bardzo trud-
no jest je podnieść i przetransformować.

Energie agresywności usiłują w międzyczasie zająć całą plane-
tę i w zasadzie już im się to udało. Nad niektórymi obszarami są 
nieco słabsze i jeszcze nie tak zwarte. Człowiek, który mentalnie 
nawiązuje z nimi więź, w mgnieniu oka zostaje wciągnięty w ten 
wir negatywności i ciężko mu jest się z niego wyrwać.

Wówczas nie kieruje się wyłącznie własnym rozumem. Jego 
nieczysta esencja i nieczyste serce przepełnia agresja, a w ciele 
takich osób stale pojawiają się negatywne, geometryczne sygna-
tury, które wpływają na ich zachowanie.



Szczególnie zatrważające jest to, co ludzie wyobrażają sobie pod 
pojęciem seksualności. Pod tym względem ludzkość podzieliła 
się na wiele grup.

U niektórych słowo seksualność (wystarczy, że zostanie wy-
powiedziane) wywołuje obraz czegoś zakazanego, stan umysłu, 
w którym zachowanie seksualne służy jedynie płodzeniu ziem-
skiego potomstwa, a inne formy więzi fizycznej są zakazane lub 
niedopuszczalne.
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Kolejna grupa ludzi, która działa w energetycznym polu agre-
sywności, w  seksie dostrzega wyłącznie wyższość lub uległość 
innych ludzi.

Niestety, tak to jest: tylko nieliczni postępują w zgodzie z ko-
smicznymi prawami.

Przy czym seksualność na początku istnienia ludzkości sta-
nowiła wyraz piękna, estetyki i uczuć ludzkiej psychiki, służyła 
ludzkiemu połączeniu. Kiedy jeszcze posiadałeś wszystkie włók-
na DNA, seksualna więź była przede wszystkim połączeniem 
umysłu, twojego energetycznego ciała, twojego Wyższego Ja 
i prowadziła do całkowitego zjednoczenia. Kobiety wtedy same 
decydowały o tym, czy przyjmą nową duszę przyszłego potom-
ka, czy też nie. Mogły zaplanować przyszłość jego, swoją i swojej 
rodziny.

W czasie stosunku płciowego pary łączyły się z seksualną ener-
gią energii uniwersalnej. Doświadczały orgazmu przede wszyst-
kim w umyśle i dzięki absolutnemu połączeniu ze wszystkim. To 
uzdrawiające pożądanie zostało jednak owładnięte przez moce 
ciemności. To one odebrały ci włókna DNA i pozbawiły cię cu-
downej energii seksualnej, której już nie odczuwasz – i nie masz 
nawet pojęcia, jaką rozkosz może ci dać takie zjednoczenie.

W to wszystko dodatkowo wmieszał się Kościół, który zaczął 
prawić ludziom kazania. Zaczął głosić, że seks jest czymś zaka-
zanym i  służy wyłącznie płodzeniu dzieci. Kiedy kobieta była 
w ciąży lub żyła w związku z mężczyzną bez ślubu, nazywał ją 
grzesznicą. Z tego powodu przez wieki kobiece perspektywy nie 
były zbyt optymistyczne.

Mężczyźni mogli wszystko. To oni decydowali, ile dzieci 
urodzi „ich” kobieta. Decydowali o „swojej” kobiecie i jej życiu 
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(jeszcze dzisiaj niestety w dalszym ciągu pokutuje takie postrze-
ganie i traktowanie kobiet).

Seksualność dla wielu stała się czymś zakazanym, grzesznym. 
Dla innych jest sportem, który podwyższa poziom adrenaliny, nie-
mającym nic wspólnego z miłością i zjednoczeniem. Cały przemysł 
pornograficzny i jego energetyczne pola opierają się wyłącznie na 
cielesności. Umysł nie odgrywa przy tym żadnej lub żadnej istotnej 
roli. Całe społeczeństwa postępują według niesmacznych, odraża-
jących reguł, jak chociażby obrzezanie. W imię duchowości.

A miliony angażują się w dziecięcą prostytucję!
Z powodu związanej z tym brutalności seksualność obrała zu-

pełnie inny kierunek. Nowe pokolenie ludzkości jest w związku 
z tym skonfundowane. Twoje dzieci, które przyszły na świat czy-
ste, zostają „zarażone” tą energią, wciągnięte w tę grę i niezdrową 
świadomość. Panuje uwielbienie dla przemocy!

I dlatego tym wszystkim romantycznym i harmonicznym pa-
rom na całym globie wydaje się, że seks musi wyglądać mniej wię-
cej tak jak w telewizji. Nie rozumieją, że w tym wszystkim chodzi 
o coś zupełnie innego.



Zjednoczenie dusz doprowadza do seksualnej ekstazy. Twoja du-
sza powinna mieć tego świadomość.

Postrzegaj więcej. Pracuj nad absolutnym oczyszczeniem 
swojego serca i przygotuj się na uniwersalną energię obejmującą 
czystą rozkosz dla zharmonizowanych dusz oraz fizycznych i ete-
rycznych ciał.

Jeszcze trochę czasu upłynie, zanim twoje ciało znów odzyska 
wszystkie włókna. Ale już teraz możesz się połączyć z cudowną, 
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seksualną energią, która do twojego związku z partnerem wpro-
wadzi nieoczekiwaną i błogą rozkosz zjednoczenia.

Zjednoczenia duszy i ciała.
Twoja geometryczna sygnatura wzniesie się dzięki temu kilka 

poziomów wyżej.
Seksualna energia z  powodu tych wszystkich kościelnych 

nakazów jest przez ciebie często odsuwana na bok, przyparta do 
muru, mimo iż tak istotne jest jej doświadczenie. Twoim ciałem 
kierują procesy hormonalne i wydalnicze. Powinieneś na nowo 
w  sposób naturalny aktywować swoje hormony i  swoją ener-
gię seksualną, by twoje ciało pozostało zdrowe na wszystkich 
płaszczyznach.

Zdrowa i naturalna seksualność jest częścią człowieka. Uro-
dziłeś się z  nią. Twoje wcielenie na planecie Ziemi powinno 
sprawiać ci radość i  tym samym umożliwiać ci doświadczanie 
pięknej energii seksualnej poprzez połączenie z naturalnymi źró-
dłami wszechświata. Powinieneś nawiązać więź z tymi źródłami, 
by twoje energetyczne ciało i czakry fizycznego ciała mogły się 
naprawdę do siebie zbliżyć.

Wszystko jest ze sobą powiązane.
Większość innych cywilizacji kosmicznych rodzin jest połą-

czona z  bardzo różnymi energiami płodności i  doświadczania 
połączenia. I to właśnie sprawia, że twoja ludzka społeczność jest 
tak wyjątkowa i piękna.

Jeśli już się zdecydowałeś na reinkarnację w ludzkiej formie 
na planecie Ziemi, powinieneś jej doświadczyć w pełni również 
w naturalny sposób i w połączeniu z kosmiczną, seksualną mocą!
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Pavlina Klemm, urodziła się w  1970 roku w  Czechach, dziś 
mieszka w  Monachium z  trzema córkami. Posiada wysoko ce-
nione kwalifikacje w  uzdrawianiu kwantowym, uzdrawianiu 
rekonektywnym zgodnie z  metodą Erica Pearla oraz Nowej 
Homeopatii według Körblera, a  także w  rosyjskich technikach 
uzdrawiania i technikach Doreen Virtue. W 2012 roku otworzyła 
własną praktykę, gdzie regularnie prowadzi wykłady i seminaria 
w Monachium oraz Pradze. 

Pozbądź się lęku i porzuć wszelkie obawy (…).
Poczuj naszą obecność i pozwól sobie pomóc!

Plejadianie

Plejadianie są istotami o  wyższym poziomie świadomości, świetlistymi 
przewodnikami i dobrymi aniołami. Ich celem jest uzdrowienie duchowe 
i doprowadzenie ciebie do piątego wymiaru, towarzyszenie ci na twojej dro-
dze rozwoju duchowego i osiągnięcie stanu wyższej duchowości. Ponadto, 
próbując ocalić twoją duszę i  wznieść ją ku światłu oraz wyższym wibra-
cjom i wszechotaczającej miłości, wyjaśniają, jak działają kosmiczne prawa, 
a także, jaką rolę odgrywają w ludzkim społeczeństwie. 

W książce znajdziesz szczegółowe informacje o Plejadianach, anielskim prze-
kazie miłości i  ich misji wspierania cię na drodze duchowej transformacji. 
Zaprezentowany przez Autorkę zestaw ćwiczeń pozwoli ci wyzbyć się ego 
i otworzyć na jedność z otaczającą cię energią. Przekonaj się, jak blisko Pleja-
dianie są z tobą związani. Dzięki tej książce odkryjesz to wyjątkowe połączenie 
i  wykorzystasz ich anielskie przesłanie dla ostatecznej duchowej przemiany. 

Otwórz się na przekaz Plejadian i wejdź w piąty wymiar
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