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Σε ορισμένα αποσπάσματα του κειμένου αυτό δεν αναφέρεται ρητά. Για να απεικονίσει καλύτερα ορισμένα 

φαινόμενα, χρησιμοποιεί την περιγραφή της δυαδικότητας και τον υπολογισμό του επίγειου χρόνου, έχοντας 

εξαντλήσει τα πάντα, και έτσι καταλήγει στην δυαδικότητας . Ορισμένα φαινόμενα περιγράφονται με τον πιο 

κατανοητό τρόπο. Επικεντρώνομαι κυρίως σε γεγονότα ανοδικής γραμμής. Όσοι έχουν το κείμενο να καταλάβουν 

θα καταλάβουν χωρίς πρόβλημα. Το κείμενο πρέπει να διαβαστεί από καρδιάς. 
 

(1) 

Στην αρχή μια συνθετική περίληψη του Δεκεμβρίου. 

Η βασική διαδικασία που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο ήταν η πλήρης αφύπνιση της ανθρώπινης δύναμης. Αυτή 

η διαδικασία ξεκίνησε μια διαφορετική άποψη για την ίδια τη δράση των ανθρώπων. Έφερε τη συνειδητοποίηση 

της δικιάς του δύναμη, της ελευθερίας, αλλά και της ευθύνης που προκύπτει για το με τί  τρέφει  την προσοχή 

του και που κατευθύνει την ενέργεια του. Αυτή η διαδικασία έθεσε επίσης τις βάσεις για τα φαινόμενα που 

θα εκδηλωθούν όλο το 2023 και θα σχετίζονται με  αλλαγές στις αξίες μας και με την είσοδο σε 

πραγματικές αλλαγές στην πραγματικότητά μας στην οποία ζούμε. (Θα γράψω για τα κορυφαία θέματα για 

το 2023 στο ευχές για 2023). Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας στροφής έντονα προς τα μέσα μας, προς το 

εσωτερικό μας. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές που συνέβαιναν ήταν σταθερά ενσωματωμένες στην ύλη (όλος ο 

πλανήτης και τα ανθρώπινα σώματα, ειδικά τα σκληρά στοιχεία του - τα οστά).  
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Τον Δεκέμβριο, ο χρόνος επιταχύνθηκε ξανά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έντασης του μετασχηματισμού και 

της επιταχυνόμενης αναγέννησης  εντελώς νέων μοτίβων (αυτό ήταν ιδιαίτερα αισθητό από τις 11 Δεκεμβρίου). 

για να το βάλω σε τάξη δίνω μια συνθετική περίληψη του τι συνέβη στις ενέργειες τον Δεκέμβριο (από τη 

δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης στις 26.11 έως τις 22.12, όταν δημοσιεύω αυτήν την αναφορά για τον 

Ιανουάριο). 

28 και 29 Νοεμβρίου – εισροή ισχυρών ενεργειών που αναγεννούν και αναζωογονούν το κυκλοφορικό σύστημα. 

Σε ευαίσθητα άτομα, το τσάκρα της καρδιάς ήταν έντονα αισθητό, και σε φυσικό επίπεδο πιθανό τσούξιμο σε 

όλο το σώμα. 

01 Δεκεμβρίου (από τις 22:00 περίπου ώρα Ευρώπης) - όμορφες χρυσές ενέργειες άρχισαν να ρέουν στον 

πλανητικό χώρο. Η συσσώρευσή τους έγινε στις 5 Δεκεμβρίου. Και ο στόχος ήταν να καθαρίσει το πλανητικό 

πεδίο. Έγιναν επίσης έντονα αισθητές στο ανθρώπινο σώμα σε κυτταρικό επίπεδο ως μυρμήγκιασμα. Στόχος τους 

ήταν να δημιουργήσουν χώρο για να δημιουργήσουν νέες λύσεις και να προετοιμαστούν να απελευθερώσουν 

παλιούς τρόπους σκέψης. 

Από τις 02 (βραδινές ώρες ευρωπαϊκής ώρας) έως τις 5 Δεκεμβρίου - το άνοιγμα της πύλης για να απαλλαγούμε 

από όλα όσα δεν εξυπηρετούν πλέον. Για κάποιους, θα μπορούσε να προκαλέσει μια αισθητή ελαφρότητα, 

μικρότερη πυκνότητα, απελευθέρωση. Και σε άλλους (κρατώντας το παλιό) φόβο, αβεβαιότητα, αντίσταση, 

ακόμα και θυμό. Ήταν επίσης μια εποχή ενστάλαξης νέων ιδεών, κατευθύνσεων και έργων στον ενεργειακό 

τομέα. Σε σωματικό επίπεδο, ζάλη, κενά στη σύνδεση, αργές αντιδράσεις και μειωμένη αντίληψη μπορούσαν να 

γίνουν αισθητές. 

05/06 Δεκεμβρίου - ανεβάζοντας περαιτέρω τη δόνηση του γήινου πεδίου, αλλά και τη συλλογική συνείδηση. 

Σε ό,τι αφορά τα μεμονωμένα συναισθήματα, ήταν πιθανό να εμφανιστεί υπερευαισθησία του σώματος, αλλά 

και μεγάλη εσωτερική ένταση. Σε φυσικό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει παγωμένο κρύο, ξαφνική κόπωση, έλλειψη 

ζωτικότητας, ανάγκη για ύπνο. Επιπλέον, εμφανές κεφάλι (π.χ.  υπερευαίσθητα  μάτια, πόνος στη γνάθο ή στα 

οστά του προσώπου) 

7 Δεκεμβρίου - Σε άτομα που βρίσκονται στην ανοδική γραμμή, γίνονται αισθητές πολύ ελαφρά , διαύγεια 

μυαλού, υψηλές φωτεινές ενέργειες, αλλά και κάψιμο στα πόδια. Σε ανθρώπους στη γραμμή πτώσης, συντριβής, 

μια αίσθηση απελπισίας. Για κάθε άνθρωπο, ήταν ένα είδος «σύνοψης» των προσωπικών του διεργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο. 

8 Δεκεμβρίου - Πανσέληνος, που έφερε πιθανά προβλήματα στον ύπνο, άγχος, νευρικότητα, λιγότερη υπομονή 

(ακόμα και λογομαχία) και στις σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να είχαν επίμονες σκέψεις για το παρελθόν 

εκείνη την ημέρα. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η διαδικασία συνειδητοποίησης της τρέχουσας κατάστασης, 

των πόρων και των ευκαιριών. Αυτή είναι η στιγμή να στέκεσαι στην Αλήθεια του εαυτού σου. 

9 - 11 Δεκεμβρίου - Περαιτέρω κάθαρση και ανύψωση των κραδασμών στον νοητικό χώρο (τόσο συλλογικό όσο 

και ατομικό). Προετοιμασία για την περίοδο 12-21 Δεκεμβρίου. Ήταν πολύ καθαρή, κρυσταλλική ενέργεια με 

πολλούς κώδικες φωτός. Σε φυσικό επίπεδο, ήταν δυνατό να αισθανθείτε μια ισχυρή πίεση στην κορυφή του 

κεφαλιού, στη συνέχεια ένα αίσθημα μυρμηκίασης σε ολόκληρο το κεφάλι, επίσης το λεγόμενο «βαρύ κεφάλι». 

Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι μπορεί να ένιωσαν διαταραχές στη λειτουργία του τσάκρα της καρδιάς και το άγχος 

που το συνοδεύει.  
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Στον συλλογικό χώρο, παρατήρησα επίσης προσπάθειες από την πλευρά των χαμηλών κραδασμών να παρέμβει 

στο ανοδικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον άγχος και έλλειψη αρμονίας. Θα 

πρόσθετα ότι αυτές οι ενέργειες δεν έχουν πλέον καμία αιτιώδη δύναμη. 

Στις 12-21 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η πραγματική διαδικασία μετάβασης στη νέα 5D πραγματικότητα. Αυτή η 

πολυδιάστατη μετατόπιση ισχύει τόσο για τον Πλανήτη μας, το ενεργειακό του πεδίο, τα πλέγματα συνείδησης, 

μέσω της συλλογικής ανθρώπινης συνείδησης όσο για τους μεμονωμένους ανθρώπους: τα σώματά τους, τις αύρες 

και την ατομική τους πνευματική πτυχή. Αυτή είναι η ώρα της τελικής απελευθέρωσης από όλα όσα δεν 

εξυπηρετούν πια και του ανοίγματος στο νέο. 

Η περίοδος 12-21 Δεκεμβρίου είναι μια τέτοια εισαγωγή στις διεργασίες που θα εκδηλωθούν όλο το 2023 (θα 

γράψω περισσότερα για αυτό στις Ευχές της Πρωτοχρονιάς και στις επόμενες Ενεργειακές Εκθέσεις για το 2023). 

12-13 Δεκεμβρίου - Σε μερικούς ανθρώπους (με 12 κλώνους DNA πλήρως συναρμολογημένους ) ξεκίνησε η 

πλήρης ενεργοποίηση σωμάτων πυριτίου, που διαρκεί για τις επόμενες ημέρες (μέχρι το απόγειο στις 21 

Δεκεμβρίου). Σε ενεργειακό επίπεδο αυτές τις μέρες έδινε έντονες αισθήσεις από το τσάκρα του στέμματος μέχρι 

το τσάκρα της καρδιάς. Και σε φυσικό επίπεδο, θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινά συμπτώματα 

γρίπης/κρυολογήματος. Ταυτόχρονα, στο Διάστημα, παρατήρησα από εκείνη τη στιγμή εντεινόμενες ενεργειακές 

επιθέσεις στο τσάκρα της καρδιάς και στο τσάκρα του λαιμού. 

14 Δεκεμβρίου – Οι ενέργειες 10 διαδοχικών (σχεδόν ώρα με την ώρα) ηλιακών εκλάμψεων κατηγορίας Μ 

έφτασαν στη Γη, μία από τις οποίες είχε ένταση Μ6. Όλοι μαζί έδωσαν έναν ωραίο καθαρισμό και ανεβάζοντας 

περαιτέρω τη δόνηση των ανθρώπινων σωμάτων. Σε φυσικό επίπεδο, θα μπορούσε πρώτα να αισθανθεί ζάλη, 

γενική αδυναμία, μετά θερμότητα στο σώμα, αύξηση της αντιληπτής δύναμης και έντονη ροή ενέργειας. 

Στις 14 Δεκεμβρίου ξεκίνησε πραγματικές προετοιμασίες για τα δοκιμαστικά που θα ξεκινήσουν την άνοιξη. Για 

πολλούς ανθρώπους, αυτό σημαίνει τις επόμενες εβδομάδες μια συνειδητή παραίτηση από συγκεκριμένους (αν 

και καλούς - με την έννοια: λειτουργικές) πόρους / δραστηριότητες που απλά δεν χρειάζονται πλέον (και 

προκαλούν ακόμη και περιττό έρμα), λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη άνοιξη. Αυτά μπορεί να είναι και 

επαφές, σχέσεις, μέρη, αλλά και πράγματα, τρόποι δράσης κ.λπ. Εκείνη την ημέρα, θα μπορούσαν επίσης να 

υπάρξουν μηνύματα, τηλεφωνήματα ή προσωπικές απόπειρες επικοινωνίας με άτομα που δεν έχουν δει για 

μεγάλο χρονικό διάστημα (ειδικά από διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ). Με αυτόν τον τρόπο,  το διάστημα το  

έδειξε τι ακομα πρέπει να καθαριστεί, να απελευθερωθεί. Επιπλέον: η στάση "θα περιμένω, μπορεί να μου φανεί 

χρήσιμο" άρχισε επίσης να δίνει άμεσα αποτελέσματα με τη μορφή απώλειας ενέργειας, αίσθημα στασιμότητας, 

κολλήματος, περιττής νευρικότητας κ.λπ. Μοιάζει με υπερβολικά φορτωμένο καρότσι που είναι απλά δύσκολο 

να τραβηχτεί. Καλό είναι λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες να καθαρίσετε τον χώρο σας από ό,τι δεν χρειάζεται 

πλέον. 

15 - 16 Δεκεμβρίου - Η ηλιακή δραστηριότητα έφερε στις 15 Δεκεμβρίου μια δεύτερη σειρά (αυτή τη φορά 9) 

ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας Μ, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν έντασης Μ5. Και στις 16 Δεκεμβρίου, 8 

φωτοβολίδες προεχόμενες από τον Ηλιο, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν έντασης Μ4. Δεν ήταν τόσο έντονο 

εδώ και πολύ καιρό. Έκλεισε στις 17 Δεκεμβρίου με μία (πιο αδύναμη) “φωτοβολίδα” M1. 

18 Δεκεμβρίου - για αυτόν τον λόγο, ένα άλλο μέρος της ενέργειας υψηλής δόνησης έφτασε στον Πλανήτη μας, 

καταστρέφοντας κυριολεκτικά το χρονοδιάγραμμα χαμηλών κραδασμών. Για μένα προσωπικά ήταν σαν να 

καθαρίζω μια βρώμικη επιφάνεια με ένα karcher.  
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19 Δεκεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου - περαιτέρω επαναφόρτιση ενεργειών. Στο φυσικό σώμα, το σκελετικό σύστημα 

ήταν ιδιαίτερα αισθητό αυτή τη φορά (σε όλη τη σπονδυλική στήλη, τους γοφούς, τους ώμους και τις αρθρώσεις 

γενικά). Πολλοί άνθρωποι εκείνη την ημέρα θα μπορούσαν να βιώσουν τον εαυτό τους ως βαρύ, επώδυνο, ακόμη 

και «συντετριμμένο» από το «πολύ πυκνό» σκελετικό σύστημα. Αλλά σε αυτό το σύστημα έγιναν οι μεγαλύτερες 

αλλαγές. Η αίσθηση σταμάτησε στις 20 Δεκεμβρίου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί κούραση και στο επίπεδο των 

αναγκών, αυξημένη επιθυμία για γλυκό και υγρό (π.χ. ζουμερά γλυκά φρούτα). 

21 Δεκεμβρίου - Το απόγειο της διαδικασίας ενεργοποίησης των σωμάτων πυριτίου. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε 

ήδη στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ήταν δυνατό να αισθανθούμε πλήρη σύντηξη σε επίπεδο όλων 

των συστημάτων/οργάνων. Ήταν σαν να διαλύονται πρώτα τα μεμονωμένα στοιχεία σε μια ομοιόμορφη ουσία 

και μετά να συγχωνεύονται σε μια ομοιόμορφη «κατασκευή» με το έντονα εκπεμπόμενο τσάκρα της καρδιάς. 

Έφερε έναν απόλυτη ηρεμία, μια αίσθηση πληρότητας, χαλάρωσης και εσωτερικής σιωπής σε συνδυασμό με μια 

τεράστια αίσθηση δύναμης και αυξημένες γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες (καλύτερη εστίαση της 

προσοχής, ευρύτερη και πληρέστερη αντίληψη, ταχύτερη σύνδεση, καλύτερη συγκέντρωση). 

Από τις 22 Δεκεμβρίου - ξεκίνησε η αντίθετη διαδικασία από αυτή που διήρκεσε τους τελευταίους έξι μήνες 

(σύνοψη και αντανακλάσεις μετά τον κύκλο του 2022), δηλαδή προετοιμασία και στη συνέχεια άνοιγμα για τον 

νέο κύκλο το 2023. 

 

(2) 

Οι ισχυρές εισροές ενέργειας τον Δεκέμβριο προκάλεσαν την αφύπνιση της προσωπικής δύναμης των ανθρώπων 

(έγραψα για αυτή τη διαδικασία σε προηγούμενη αναφορά). Ο Ιανουάριος θα φέρει δύο βασικές διαδικασίες, οι 

οποίες θα είναι (1) να συνειδητοποιήσετε τη δική σας δύναμη και (2) να μάθετε να χειρίζεστε συνειδητά τη 

δική σας δύναμη. Αυτή είναι η ουσία των αλλαγών που θα γίνουν όλο το 2023 και μετά. 

Ωστόσο, για να χειριστείτε συνειδητά τη δική σας δύναμη, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσετε ότι την έχετε. 

Αυτά είναι τα θέματα του Ιανουαρίου. 

Η επίγνωση της προσωπικής δύναμης δίνει στον άνθρωπο προσωπική ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος βγαίνει από 

το μοτίβο του θύματος και γίνεται δημιουργός. Η προσωπική ελευθερία και η δημιουργική δύναμη 

σχετίζονται άμεσα με την προσωπική ευθύνη και την αγκύρωση στην ύλη. Είναι αδύνατο να είσαι ελεύθερος 

και να έχεις εξουσία χωρίς να αναλαμβάνεις την ευθύνη, αν και πιθανώς πολλοί θα το ήθελαν. 

Η είσοδος στο πεδίο δυνάμεων προηγείται από την επίγνωση ολόκληρου του δυαδικότητας από την άποψη 

των μοτίβων. Δηλαδή και βλέποντας και αποδεχόμενοι τα λεγόμενα «σκιά/ σκοτάδι » (ενεργώντας από το 

επίπεδο των προσωπικών κινήτρων), καθώς και πλήρης αναγνώριση των ικανοτήτων και των ταλέντων κάποιου 

(δρώντας με βάση υψηλότερες αξίες). Και συνειδητά επιλέγοντας ενέργειες από το επίπεδο του τελευταίου (με 

βάση υψηλότερες αξίες). Μόνο τότε ένα άτομο γίνεται ολοκληρωμένο ον και αρχίζει να συσσωρεύει προσωπική 

δύναμη. Επίσης, εισέρχεται σε όλο και υψηλότερα επίπεδα συνείδησης και πνευματικής ανάπτυξης. Όλα αυτά 

έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
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Ο χώρος/ Διαστημα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο όσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτή τη δύναμη υπεύθυνα έχουν πρόσβαση στην πραγματική προσωπική δύναμη. (Αναμένω εδώ το ερώτημα 

πώς είναι δυνατόν τα όντα χαμηλής δόνησης να έχουν αιτιώδη δύναμη. Το έχουν, επειδή οι άνθρωποι τους το 

επιτρέπουν δίνοντάς τους την προσωπική τους δύναμη. Αυτά τα όντα από μόνα τους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ 

προσωπική δύναμη ή αυτή τη δύναμη είναι πραγματικά αμελητέα, γιατί η δύναμη εξαρτάται από το επίπεδο 

συνείδησης.) 

Η συνειδητοποίηση της προσωπικής σας δύναμης θα προκαλέσει τότε περιέργεια για το πώς να τη 

χρησιμοποιήσετε συνειδητά. Ο Ιανουάριος θα φέρει μια αρκετά μεγάλη αλλαγή όσον αφορά το σε τι θα 

εστιάσουν την προσοχή τους οι άνθρωποι. Σε συλλογικό επίπεδο, θα αποδυναμώσει τις δομές χαμηλών 

κραδασμών και θα ενισχύσει τις υψηλές δονήσεις. Και από προσωπικό επίπεδο - θα προετοιμαστεί για 

πραγματικές ενέργειες και αλλαγές στην ύλη από τον Μάρτιο του 2023. Εν ολίγοις: οι άνθρωποι θα αρχίσουν να 

προετοιμάζονται για την τολμηρή εφαρμογή την άνοιξη αυτού που σκέφτονταν εδώ και λίγους μήνες (αυτές ήταν 

διαδικασίες που σχετίζονται με το φθινόπωρο του 2022 - έγραψα για αυτά σε προηγούμενες αναφορές). 

Η συνειδητή χρήση της δικής του δύναμης για ό,τι χρειάζεται είναι να συνδυάσει τη δόνηση της καρδιάς 

με μια συγκεκριμένη ακριβή σκέψη για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η δύναμη. Η δόνηση της καρδιάς δίνει 

δημιουργία, ενώ η νοητική δόνηση (σκέψη) δημιουργεί την πιο κατάλληλη δομή για να εκδηλώσει αυτό που 

επιθυμεί κανείς στη ζωή. Αυτό απαιτεί επίσης ένα ορισμένο επίπεδο προσωπικής δύναμης (πυκνότητα από την 

οποία προκύπτει η δημιουργία). Και όλα αυτά, με τη σειρά τους, εξαρτώνται από το επίπεδο συνείδησης. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο η προσωπική ανάπτυξη είναι τόσο σημαντική. Να έχει πραγματική δημιουργική 

δύναμη. 

Χρειάζεται επίσης να διαχωρίσετε τη δημιουργία από το επίπεδο της καρδιάς με βάση την αφθονία από το «θέλω» 

από το επίπεδο του εγωισμού. Το τελευταίο βασίζεται πάντα σε μια αίσθηση έλλειψης και συνδέεται με τον φόβο. 

Έτσι, αναφέρεται σε αυτό που δεν θέλει ή δεν έχει (τότε τροφοδοτείται με ενέργεια ένα ανεπιθύμητο σενάριο ή 

βαθαίνει η έλλειψη). Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν δημιουργήσει είτε καταστροφικά 

είτε ανεπιτυχώς. 

 

(3) 

Ο συνειδητός χειρισμός της δικής του δύναμης συνδέεται επίσης με την πλήρη (πρώτα σε προσωπικό και 

στη συνέχεια συλλογικό επίπεδο) ανάληψη ευθύνης για την τρέχουσα κατάσταση της πραγματικότητας στον 

Πλανήτη μας (για την τρέχουσα δημιουργία). 

Χάρη στις ισχυρές εισροές ενέργειας τον Δεκέμβριο (αλλά και τον Ιανουάριο) όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

συνειδητοποιούν και θα μπορούν να συνειδητοποιούν ότι όλα όσα συμβαίνουν στη γη είναι ΜΟΝΟ προϊόν 

συλλογικών προγραμμάτων των ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένης της πλευράς των χαμηλών κραδασμών). 

Ότι η ανθρωπότητα στο σύνολό της είναι ο δημιουργός της κατάστασης στη Γη, όχι το θύμα της. Αυτή η 

παρόρμηση τους επόμενους μήνες θα κάνει τους ανθρώπους να σταματήσουν να περιμένουν «σωτηρία και 

ανάληψη» (όπως συνέβαινε μέχρι τώρα), αλλά θα αλλάξει τη δική τους αντίληψη και τον τρόπο που 

κατευθύνουν την προσοχή/ενέργειά τους σε εποικοδομητική σκέψη και πράξεις. Αυτή η μετατόπιση της 

εστίασης από το θύμα στον δημιουργό θα πυροδοτήσει ένα υψηλότερο επίπεδο δύναμης στους ανθρώπους.  
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Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι θα αναλάβουν πραγματικά εποικοδομητική δράση προς αυτό που θέλουν. Θα 

συμμετάσχουν επίσης σε συλλογική συνεργασία. Τέλος πάντων -όπως ανέφερα στην αρχή- ο 

επαναπροσδιορισμός των αξιών και η συλλογική συνεργασία είναι τα θεμελιώδη μοτίβα ολόκληρου του 

έτους 2023 (ο επαναπροσδιορισμός των αξιών είναι το θέμα του πρώτου εξαμήνου του 2023 και η συλλογική 

συνεργασία είναι το θέμα του δεύτερο εξάμηνο του 2023). 

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Οι άνθρωποι βλέπουν λανθασμένα την Ανάληψη ως 

μια συλλογική διαδικασία που θα «έρθει». Και που περιμένουν. Είναι μια ψευδο-πνευματική ψευδαίσθηση. Η 

διαδικασία της ανάληψης είναι μια ατομική διαδικασία. Κάθε ον στην προσωπική του ανάπτυξη. Μόνο Όντα 

που έχουν επίγνωση της δύναμης της δικής τους δημιουργίας και συνειδητοποιούν τη δημιουργία με 

εποικοδομητικό τρόπο μπορούν στη συνέχεια να συνάψουν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους. Προκειμένου 

να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος συλλογικός στόχος. Μόνο τότε η Ανάληψη αρχίζει να αποκτά συλλογικό 

χαρακτήρα. Επιπλέον: αυτή η σκέψη και η συλλογική δράση για την επίτευξη κοινών στόχων για όλη την 

ανθρωπότητα στο μέλλον θα δημιουργήσει τα θεμέλια για τη διαμόρφωση του Πολιτισμού των Γήινων σεβαστή 

στον Εξωγήινο Χώρο. 

 

(4) 

Ο Ιανουάριος θα φέρει μια ακόμη διαδικασία που σχετίζεται με την ανάδειξη θεμάτων που απαιτούν 

προσοχή και τα οποία έχουν παραμεληθεί μέχρι στιγμής. Τώρα αυτά τα θέματα θα είναι πολύ συγκινητικά. 

Τόσο πολύ που θα είναι αδύνατο να τα αγνοήσουμε. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι να επιφέρει μια 

κατάσταση ισορροπίας σε όλα τα αυρικά επίπεδα στον άνθρωπο. Για περαιτέρω αρμονική ανάπτυξη. Επειδή όταν 

λείπει αυτή η ισορροπία, οι παραμελημένες περιοχές σταματούν μια τέτοια ανάπτυξη (για παράδειγμα: εάν το 

σώμα αρχίσει να αρρωσταίνει ή κάποιος αισθάνεται άσχημα, είναι δύσκολο να πάρει τη ζωή στα χέρια του). 

Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος μέχρι τώρα αναπτυσσόταν κυρίως διανοητικά, και παραμελούσε το σώμα, 

μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που θα τον αναγκάσουν να σταματήσει και να φροντίσει το σώμα. Ή όταν 

κάποιος αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο του στη δουλειά, παραμελώντας την οικογένειά του, μπορεί να 

αντιμετωπίσει καταστάσεις που τον αναγκάζουν να ανακατευθύνει την προσοχή του στις σχέσεις κ.λπ. ασυνεπείς 

με το σχέδιο της ψυχής για αυτήν την ενσάρκωση) ενέργειες στην επαγγελματική σφαίρα (περισσότερα δείτε το 

ψυχολογικό και ενεργειακό προφίλ και το Προσωπικό Προφίλ Δύναμης). Αυτά είναι απλώς παραδείγματα, 

φυσικά, γιατί ο καθένας μπορεί να βιώσει αυτή την εναρμονιστική ενέργεια με τον δικό του προσωπικό τρόπο. 

Αξίζει όμως να τα προσέχετε. 

 

(5) 

Και τέλος, η τελευταία τεράστια διαδικασία που εντόπισα στο Διάστημα, που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο (αλλά 

αναφέρεται στα επόμενα χρόνια) είναι η αρχή -σε μεγαλύτερη κλίμακα- μεμονωμένων επαφών με εξωγήινους 

φιλικούς προς τους Γήινους. (Γνωρίζω ότι για πολλούς αυτό που γράφω τώρα μπορεί να ακούγεται σαν 

επιστημονική φαντασία, αλλά αυτό συμβαίνει. Σημειώστε ότι γράφω πολύ σύντομα και για να καταλάβετε).  
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Λόγω του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή στον εξωγήινο χώρο υπάρχει συνθήκη για τη μη παρέμβαση πιο 

ανεπτυγμένων πολιτισμών στις υποθέσεις ενός πλανήτη που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, δεν 

είναι δυνατή η άμεση και ανοιχτή συλλογική παρέμβαση/επαφή (σε ορισμένες περιπτώσεις η εξαίρεση είναι μια 

πραγματική απειλή για την ύπαρξη σε έναν δεδομένο πλανήτη ή μια απειλή για τη ζωή ενός συγκεκριμένου 

πολιτισμού - αλλά η Γη δεν βρίσκεται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή). Και μόνο για αυτόν τον λόγο, η αναμονή για 

«εξωγήινους σωτήρες να φτάσουν και να ελευθερώσουν τη Γη και μετά να μεταφέρουν τους ανθρώπους με 

διαστημόπλοια σε άλλο πλανήτη» είναι μια άλλη μυθοπλασία που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους 

αβοήθητους και παθητικούς στη συχνότητα των θυσιών. Τέλος πάντων, αυτό έχει ήδη γίνει στην ιστορία της 

ανθρωπότητας και δεν λειτούργησε (και μόνο διαιώνισε τη λατρεία των εξωγήινων θεών). Κατά την άποψή μου, 

συλλογική επαφή -τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια- δεν θα υπάρξει. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο όταν η 

ανθρωπότητα αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον εξωγήινο χώρο ως Πολιτισμός των Γήινων (δηλαδή μια 

ανθρώπινη συλλογικότητα που εργάζεται για κοινούς στόχους για ολόκληρη τη Γη). Θα υπάρξουν μεμονωμένες 

επαφές. 

Πολιτισμοί φιλικοί προς τους Γήινους ενδιαφέρονται έντονα για το τι συμβαίνει στον Πλανήτη μας. Για το λόγο 

αυτό, βρήκαν μια «λύση» σε αυτή τη συνθήκη μη παρέμβασης. Πρώτον, έστειλαν τους εκπροσώπους τους στη 

Γη, τους λεγόμενους «αστέρι σπόροι» που άρχισαν να ενσαρκώνονται σε ανθρώπινα σώματα. Αυτό ισχύει π.χ. 

Αρκτούριοι, Πλειάδιοι, Ανδρομέδιοι και πολλοί άλλοι. Μερικοί έφτασαν μόλις πρόσφατα, αλλά κάποιοι από 

αυτούς βρίσκονται στη Γη για πολύ καιρό και γνωρίζουν καλά τις συνθήκες εδώ. Και αυτά τα όντα ήταν τα πρώτα 

που ξύπνησαν για να βοηθήσουν τους άλλους τώρα. 

Οι αστρόσποροι που στέλνονται στη Γη έχουν μια φυσική σύνδεση με τον πολιτισμό/την πυκνότητα από την 

οποία προήλθαν. Και είναι αυτοί που έρχονται πιο συχνά σε επαφή εξωγήινοι πολιτισμοί/όντα (αλλά σημειώστε: 

μην το συγχέετε με τη διοχέτευση). Ωστόσο, το κάνουν με τρόπο που δεν παραβιάζει τη συνθήκη μη παρεμβολής 

(γιατί δεν αφορά έναν «γήινο» Γήινο, αλλά ένα εξωγήινο ον ενσαρκωμένο σε ανθρώπινο σώμα). Αυτό μπορεί να 

είναι είτε πρόσωπο με πρόσωπο (π.χ. μέσω άμεσων μηνυμάτων ή μέσω Διαδικτύου για τη μετάδοση σημαντικών 

πληροφοριών), αλλά συχνά είναι επίσης επαφή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μια άλλη μορφή επαφής (όχι άμεση) 

είναι η επιρροή των ιδεών και των ιδεών που εμφανίζονται στο μυαλό, η οποία μπορεί στη συνέχεια να 

εφαρμοστεί ως νέα τεχνολογία ή μια καινοτόμος λύση χρήσιμη για την Ανθρωπότητα (αν και προέρχεται από 

συγκεκριμένους παραπάνω ανεπτυγμένους πολιτισμούς / υψηλότερες πυκνότητες). Αυτά είναι φυσικά 

παραδείγματα, αλλά θα είναι όλο και περισσότερα τα επόμενα και τα επόμενα χρόνια. Αυτό που εύχομαι για 

όλους μας με όλη μου την καρδιά. 

Με αγαπη - Anna Architektura 

Σας ενθαρρύνω επίσης να εξοικειωθείτε με την προηγούμενη σειρά ενεργειακών αναφορών που είναι διαθέσιμες 

στη διεύθυνση https://architekturaosobowosci.com/ Όχι μόνο μεταφέρουν πληροφορίες, αλλά κυρίως 

αγκυροβολούν νέες ενέργειες στους ανθρώπους και σας επιτρέπουν να διατηρείτε υψηλότερο επίπεδο δόνησης. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ: 

www: https://architekturaosobowosci.com/ (Φόρμα Επικοινωνίας) 

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 

FB: Architektura Osobowości 

https://architekturaosobowosci.com/
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