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Αγαπητοί, 

 Πίσω μας είναι η χρονιά της μεγαλύτερης αφύπνισης της ανθρώπινης συνείδησης σε όλα τα επίπεδα, η οποία 

ξεκινά τον επαναπροσδιορισμό των ανθρώπινων αξιών και τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Όπως έγραψα στις ευχές για το προηγούμενο έτος, το 2022 έφερε ένα βασικό γεγονός στις αρχές 

Μαΐου και Ιουνίου (τότε έγραψα ότι θα γινόταν στα μέσα του 2022). Σχετίστηκε με τη θέσπιση τριών ξεχωριστών 

χρονοδιαγραμμάτων (δύο αύξουσες και μία φθίνουσα), τις οποίες η ανθρωπότητα άρχισε να ακολουθεί. 

Καθορίζουν μια εντελώς διαφορετική πορεία για την ανθρωπότητα από πριν. Η σταδιακή αποσύνθεση του παλιού 

συστήματος και η θεραπεία του Πλανήτη μας σε όλα τα επίπεδα έχει αρχίσει. Όσον αφορά το Έτος 2023, ο 

καλύτερος όρος για αυτό είναι «το έτος επαναπροσδιορισμού των αξιών», ως αποτέλεσμα ενός άλματος το 

2022 στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων. Θα φέρει ισχυρές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Για πολλούς θα είναι και η χρονιά της μεγαλύτερης προσωπικής 

τους μεταμόρφωσης. Είναι μια χρονιά δράσης, συνεργασίας και δημιουργίας που βασίζεται σε νέες αξίες, 

σύμφωνα με τη δόνηση της Καρδιάς. 
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 Αυτή είναι η χρονιά που οι άνθρωποι θα πάρουν επιτέλους την κατάσταση στα χέρια τους, αντί να περιμένουν 

αλλαγές και να αποδεχτούν αυτό που δεν τους αρέσει. Η εφαρμογή προσωπικών αποφάσεων σύμφωνα με τις 

νέες αξίες θα ξεκινήσει την άνοιξη. Από τα μέσα της χρονιάς θα είναι ορατή και η πολυαναμενόμενη 

συλλογική συνεργασία για τη δημιουργία νέων συστημικών και κοινωνικών λύσεων σε μεγάλη κλίμακα. 

Βασισμένο σε στόχους που εξυπηρετούν το καλό των ανθρώπων. 

 Αυτή είναι η χρονιά που οι άνθρωποι - αφού συνειδητοποιήσουν τη δική τους δύναμη δημιουργίας και την 

ελευθερία που προκύπτει, αλλά και την προσωπική τους ευθύνη - θα αναλάβουν επιτέλους δράση. Χωρίς φόβο. 

Και θα αρχίσουν να βάζουν όρια στο ψέμα και στους σημερινούς παραλογισμούς σε πολλά επίπεδα της 

κοινωνικής ζωής. Ως αποτέλεσμα, αυτό θα οδηγήσει στην πλήρη κατάρρευση του συστήματος. Ο χρόνος της 

ενεργού δράσης - ως απάντηση στα φαινόμενα που ξεκίνησαν το 2019 - αυτά είναι τα κύρια θέματα για ολόκληρο 

το 2023. 

 Για το λόγο αυτό, εύχομαι σε όλους μας το Έτος 2023 να γεμίσει κάθε άτομο με τη μεγαλύτερη Δύναμη 

Προσωπικής Δημιουργίας, σύμφωνα με το Υψηλό Καλό για το Κοινό όφελος. Ας είναι αυτή η χρονιά ελευθερίας, 

αφθονίας ζωής και άνευ όρων ανάπτυξης για εμάς. Συνέβη σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης. 

 

Με αγάπη, Anna Architektura 
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