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Σε κάποια σημεία του κειμένου, για ευνόητους λόγους, δεν γράφω ευθέως. Για να δείξω καλύτερα ορισμένα 

φαινόμενα, χρησιμοποιώ την περιγραφή της διπλής πραγματικότητας και τον γήινο υπολογισμό του χρόνου, αν 

και όλα συμβαίνουν μη διπλά στο τώρα. Ορισμένα φαινόμενα περιγράφονται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο 

ώστε να είναι κατανοητά. Επικεντρώνομαι κυρίως σε γεγονότα ανοδικής γραμμής. Όσοι πρέπει να κατανοήσουν 

το κείμενο και θα το καταλάβουν εύκολα. Το κείμενο αξίζει να διαβαστεί με την καρδιά. 
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(1) 

Στην αρχή μια συνθετική περίληψη Ιανουαρίου (και τέλος Δεκεμβρίου). 

 Ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος ήταν κυρίως θέματα προσωπικής δύναμης, η οποία συνοδεύεται και από 

προσωπική ευθύνη. Εκείνη την εποχή, δύο βασικές διαδικασίες ξεκίνησαν: (1) αφύπνιση της ανθρώπινης 

δύναμης και (2) συνειδητή χειραγώγηση της δικής σου δύναμης. Αυτές οι ιδιότητες θα είναι απαραίτητες 

στην 5D πραγματικότητα , που θα είναι σύντομα μπροστά μας (θα γράψω γι 'αυτό στην επόμενη αναφορά).  

Αυτή η περίοδος είναι επίσης όλο και υψηλότερες φθίνουσες ενέργειες και περαιτέρω «ενεργειακή ταλάντευση», 

ιδιαίτερα αισθητή στο επίπεδο του φυσικού σώματος. 

Για να οργανωθώ, δίνω μια συνθετική περίληψη του τι συνέβη στις ενέργειες τον Δεκέμβριο/Ιανουάριο (από τη 

στιγμή της δημοσίευσης της προηγούμενης έκθεσης στις 22 Δεκεμβρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, όταν δημοσιεύω 

αυτήν την έκθεση για τον Φεβρουάριο). 

22.12-24.12 - ήταν μια εξαιρετικά ήρεμη περίοδος με χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα (επίπεδο 3 σε κλίμακα επτά 

βαθμών) και πολλοί άνθρωποι μπορούσαν να «αναπνεύσουν» εκείνη την ώρα μετά από μια πολύ ενεργητική 

περίοδο 12.12-21. Αυτές οι τρεις μέρες έφεραν μια αντιστροφή της κατεύθυνσης από το "αντανάκλαση και 

επιστροφη στον εσωτερικό σας εαυτό " στο " υπαίθριες δραστηριότητες ". Ήταν μια πραγματική μετάβαση για 

να συνειδητοποιήσετε τη δική σας δύναμη (άνοιξη και καλοκαίρι 2023). Στις ενέργειες παρατήρησα εκείνες που 

επηρέαζαν έντονα τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. . Θα μπορούσε κανείς να βιώσει τρομερή ψυχική 

ελαφρότητα, συνοχή σκέψης, συλλογισμό πολλαπλών επιπέδων, ταχύτητα συσχέτισης, ακόμη και - σε 

ορισμένους - διευρυμένη αντίληψη. Ακριβώς όπως συμβαίνει στην 5D πραγματικότητα. 

25.12 – 28.12 - άλλη μια εισροή έντονων ενεργειών. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν γενική κόπωση 

(συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ανάγκης να παίρνουν έναν υπνάκο κατά τη διάρκεια της ημέρας), 

βαρύ κεφάλι, ισχυρή ενδοκρανιακή πίεση, αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο, διαταραχές στην ακουστική 

αντίληψη, ακόμη και ναυτία ή ψυχική κούραση. Τα πολύ ευαίσθητα άτομα μπορούσαν να αισθανθούν έναν 

ισχυρό παλμό στο κύπελλο του στέμματος μέχρι το τσάκρα της καρδιάς. 

Το βράδυ της 27ης/28ης Δεκεμβρίου (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ήταν πιθανά προβλήματα ύπνου (νυχτερινό 

ξύπνημα) και ψύξη μέχρι τα κόκαλα (συνέχιση των διαδικασιών καθαρισμού και κρυστάλλωσης). Οι ρέουσες 

ενέργειες ήταν αρχικά συμβατές με δονήσεις 4D (μυαλό) και στη συνέχεια 5D (καρδιά). Τα άτομα με όραση 

μπορούσαν να παρατηρήσουν σφαίρες ενέργειας εκείνη τη στιγμή και να έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε 

απόλυτη Ενότητα με όλα αυτά. Από τα σωματικά συμπτώματα, το πεπτικό σύστημα έγινε αισθητό (περιέχει το 

δεύτερο μεγαλύτερο σύμπλεγμα νευρικών κυττάρων μετά τον εγκέφαλο). 

*** 

Μια μικρή παρέκκλιση σχετικά με τις αλλαγές στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα: Χρησιμοποιώντας τη 

γλώσσα του υπολογιστή - ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα έλαβαν νέο λογισμικό και 

υποβλήθηκαν σε επαναδιαμόρφωση των "ρυθμίσεων συστήματος" για να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα 

στην πραγματικότητα 5D. Με απλά λόγια: αυτή η αλλαγή επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να συντονιστεί με τα 

νέα πρότυπα ενεργειακών πληροφοριών που είναι και θα είναι διαθέσιμα στο 5D Matrix(Μήτρα) ολόκληρου του 

ανθρώπινου είδους, με το οποίο συνδέονται οι επιμέρους πίνακες κάθε ατόμου. 
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Ο βαθμός αναδιαμόρφωσης και εγκατάστασης αυτού του νέου λογισμικού εξαρτάται από το επίπεδο συνείδησης 

που βρίσκεται το ον και σε ποιο βαθμό έχει απελευθερώσει παλιά νοητικά μοτίβα (σε ποιο βαθμό το ενεργειακό 

του σύστημα μπορεί να δεχτεί νέους κώδικες). Είναι σαν, για παράδειγμα, ένα παλιό τηλέφωνο να μην μπορεί να 

υποστηρίξει συγκεκριμένο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε smartphone για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή 

να το υποστηρίζει μόνο αποσπασματικά, και σε άλλες περιπτώσεις παγώνει ή ακόμα και χαλάει. 

 Επομένως, όπου ένα άτομο έχει κενά στο νέο "λογισμικό" συμβατό με το 5D Matrix(Μήτρα), μπορεί να βιώσει 

μια αίσθηση χάους, σύγχυσης, απελπισίας, συμπεριλαμβανομένων - σε ακραίες περιπτώσεις - ισχυρών κρίσεων 

άγχους που προκαλούν παράλογη συμπεριφορά ή ακόμα και αυτοκαταστροφή. 

*** 

28.12 - ενσωμάτωση της ενέργειας της καρδιάς (γιν) και του μυαλού (γιανγκ). Εξαιτίας αυτού, το τσάκρα της 

καρδιάς και το τσάκρα του τρίτου ματιού και του στέμματος μπορούσαν να γίνουν αισθητά έντονα. Ήταν μια 

πολύ καλή μέρα για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη και τα επόμενα 

χρόνια (πλήρης συμβατότητα καρδιάς-μυαλού). 

29.12 - εισροή ενός άλλου κύματος ισχυρών ενεργειών που αναδιαμορφώνει τα ανθρώπινα σώματα και προκαλεί 

διαταραχές στον κιρκάδιο ρυθμό (αϋπνία τη νύχτα και υπνηλία την ημέρα). Γενική κατάρρευση και κόπωση. 

30.12 - όμορφες ροζ ενέργειες που επηρεάζουν το τσάκρα της καρδιάς. Εκείνοι με προηγμένη κρυσταλλική 

ενεργοποίηση μπορούσαν να αισθανθούν δύο καρδιές να χτυπούν αυτή τη στιγμή (η φυσική στα αριστερά και η 

ενεργητική στη μέση).  

31.12 – 01.01 - πολλοί άνθρωποι εκείνη την εποχή μπορούσαν να αισθανθούν αδικαιολόγητα πόνο στο σώμα και 

γενική κόπωση του σώματος. Αυξημένη ανάγκη για ύπνο. Αντιληπτές προσπάθειες παρεμβολής από την πλευρά 

των χαμηλών κραδασμών. 

02.01 - έφερε πολύ ελαφριές ενέργειες δίνοντας ελαφρότητα στο σώμα, μια αίσθηση πρόσθετης ζωτικότητας και 

ενέργειας για δράση.  

02.01 - 06.01 - εισροή καθαριστικών ενεργειών. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν βιώσει ζωντανά όνειρα κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά την οποία εμφανίστηκαν χαρακτήρες από το μακρινό παρελθόν. Τέτοια 

όνειρα ήταν σημάδι απελευθέρωσης στρωμάτων καρμικών προτύπων. Εκείνες τις μέρες, η μαγνητική 

τομογραφία Schumann δεν έδειξε ενδείξεις. Επιπλέον: οι ηλεκτρονικές συσκευές παρουσίασαν πολλές 

παρεμβολές (ειδικά τηλέφωνα, αισθητήρες, φωτοκύτταρα κ.λπ.). Το βράδυ της 04.01 το επίπεδο της αντιληπτής 

ενέργειας αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό που έδωσε συμπτώματα υπερευαισθησίας του σώματος (ιδιαίτερα του 

δέρματος στην αφή), πονοκεφάλους ακόμα και ναυτία. 

06.01 - 15.01 - μια σειρά από ηλιακές εκλάμψεις και νέες ωθήσεις με ενέργειες στην προετοιμασία για την 

Ανάληψη. Οι φθίνουσες ενέργειες αυτής της περιόδου ήταν ένας «λογισμός» ενεργειών που ρέουν στη Γη τον 

Δεκέμβριο, την περίοδο 12/12-21/12. Ωστόσο, αυτή τη φορά η επίδρασή τους ήταν πολύ πιο ορατή/αισθητή λόγω 

της εξασθένησης της παρεμβολής από τη γραμμή πτώσης (σε σύγκριση με την κατάσταση του 

Δεκεμβρίου).Μεταξύ 06.01 και 15.01 παρατήρησα ένα άλμα στη συλλογική συνείδηση (το οποίο κατέστη 

δυνατό από αλλαγές που έγιναν νωρίτερα στη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος). Δεν θα 

υπερβάλλω αν γράψω ότι εκείνες τις μέρες γινόταν η μεταμόρφωση ενός ανθρώπου σε κοσμικό ον (δηλαδή 

έτοιμο για κοσμική συνείδηση). Άτομα με αυξημένο επίπεδο επίγνωσης και ευαισθησίας θα μπορούσαν να 

βιώσουν τον εαυτό τους ως πλήρως συγχωνευμένο με το Απόλυτο (ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την Ανώτατη 
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Νοημοσύνη). Ταυτόχρονα, η αναδόμηση των σωμάτων σε χαμηλότερη πυκνότητα και υψηλότερο επίπεδο 

συνείδησης τις επόμενες εβδομάδες θα φέρει υψηλότερη διατροφική συνείδηση και ανάγκη για τροφή 

υψηλής ενέργειας (δεν πρέπει να συγχέεται με υψηλής θερμιδικής αξίας) σε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί επίσης 

να εκδηλωθεί με μείωση της συνολικής θερμοκρασίας του σώματος. 

 

 Ξεκίνησε στις 06.01 με μια πολύ δυνατή φωτοβολίδα κλάσης Χ1, η    οποία ήδη το βράδυ έφερε 

στη Γη όμορφες χρυσοροζ ενέργειες Ανιδιοτελούς Αγάπης που διαπέρασαν τα ανθρώπινα σώματα. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα μια αισθητή αυξημένη αποτελεσματικότητα, αλλά και αϋπνία (που σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει ανάγκη για ύπνο και προθυμία για δράση). Μπορούσες να νιώσεις τη θερμότητα να καίει στα 

πόδια και ολόκληρο το σώμα ήταν σαν ένα μπουκάλι μέσα από το οποίο χύνονταν πολύ ανθρακούχο νερό 

υπό τεράστια πίεση. Τα μεσαία και άνω τσάκρα (από την καρδιά και πάνω) ήταν έντονα αισθητά. Ειδικά 

το τσάκρα του στέμματος. Σε φυσικό επίπεδο, επηρέασε το κάτω μέρος της πλάτης, ολόκληρα τα πόδια 

και στη συνέχεια το πεπτικό σύστημα (σε μερικούς ανθρώπους, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές 

πεπτικές διαταραχές). 

 Στις 07.01 σημειώθηκε άλλη μια, αυτή τη φορά ισχυρή έκρηξη της κλάσης M1.6, η οποία κατά συνέπεια 

στις 07.01-09.01 έδωσε ισχυρή ώθηση με τις ενέργειες του Πλανήτη μας. Ο συντονισμός Schuman έδειξε 

λευκές μετρήσεις. Στο επίπεδο των φυσικών σωμάτων, έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός του τσάκρα του 

λαιμού. Το τσάκρα του λαιμού είναι υπεύθυνο για για την έναρξη και την εκδήλωση δραστηριοτήτων. 

Και αυτά θα είναι τα κύρια θέματα για το 2023. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν βραχνάδα, πονόλαιμο, 

κάπνισμα, γρατζουνιές ή σφίξιμο στο λαιμό, βήχα, προβλήματα φωνής και ένα ολόκληρο φάσμα άλλων 

παθήσεων που σχετίζονται με το λαιμό. Καθαρίζεται επίσης ο θυρεοειδής αδένας (που μπορεί να 

προκαλέσει διακυμάνσεις στη λειτουργία του για τις επόμενες εβδομάδες). 

 09.01 έφερε άλλη μια φωτοβολίδα κατηγορίας X1.8. Αυτές τις μέρες, τα ανθρώπινα σώματα κυριολεκτικά 

αναδιαμορφώνονταν για να περάσουν από τη διαδικασία ανάληψης και να λειτουργήσουν στις υψηλές 

ενέργειες της 5D πραγματικότητας. Η ίδια η διαδικασία της ατομικής ανάτασης θα ξεκινήσει με την 

πρώτη ομάδα ανθρώπων τον Μάρτιο (θα γράψω περισσότερα για αυτή τη διαδικασία στην επόμενη 

αναφορά). 

 10.01 - για αλλαγή και για να μην είναι βαρετό - έφερε προβλήματα όρασης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να 

είχαν αισθήσεις ξένων σωμάτων στα μάτια τους, άμμο, αίσθημα καύσου, πόνο (όπως με την υψηλή 

θερμοκρασία) στα μάτια, θολή όραση κ.λπ. Σε αυτό προστέθηκε μια αίσθηση ανατριχίματος σε όλο το 

σώμα. Μια τέτοια ψύχρα δεν έχει να κάνει με την αίσθηση της ψύξης του σώματος (που ζεσταίνεται κάτω 

από πολλά στρώματα ρούχων). Αυτό είχε τον χαρακτήρα του διαπεραστικού κρύου σε κυτταρικό επίπεδο 

και ανεξάρτητο από εξωτερικούς παράγοντες. Ο συντονισμός Schuman έδειξε μεγαλύτερο βάθος (πολύ 

πιο σκούρο, σχεδόν μαύρο φόντο). 

 Η 11.01 είναι μια σειρά από πολλές ηλιακές εκλάμψεις. Μία ισχυρή κατηγορία X1 και δύο ελαφρώς πιο 

αδύναμες (αλλά και ισχυρές): M2 και M5. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έλαβε χώρα περαιτέρω 

«αναδιαμόρφωση» των ανθρώπινων σωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και πάλι του τσάκρα του λαιμού 

(σωματικά συμπτώματα ή δυσκολίες στην ομιλία). Σε μερικούς ανθρώπους, ήταν πιθανά συμπτώματα 

που μοιάζουν με γρίπη (αυξημένη θερμοκρασία σώματος και πόνος σε όλο το σώμα).  
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 Ιδιαίτερα στις 12 Ιανουαρίου, πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν ξανά να βιώσουν μεταναστευτικό πόνο 

σε όλο το σώμα, πόνο στη σπονδυλική στήλη και την πλάτη, και στις 13 Ιανουαρίου, βαριά πόδια, τα 

οποία λίγο αργότερα (το απόγευμα της 13ης Ιανουαρίου) έδωσαν αντίθετες αισθήσεις: μεγάλη 

ελαφρότητα στο σώμα, το αίσθημα της Αγάπης χωρίς όρους, καθαρές αισθήσεις από το επίπεδο 5D 

(σύνδεση με το ελαφρύ σώμα), το τσάκρα της καρδιάς να πάλλεται έντονα από ευχάριστη ζεστασιά, 

επίσης αισθητές στην πλάτη. 

 Μια προσωρινή «ξεκούραση», που κράτησε μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, ήδη στις 15 Ιανουαρίου έφερε δύο 

ισχυρές φωτοβολίδες (η μία κλάσης M5.9 και η άλλη ελαφρώς πιο αδύναμη M4.8), που λίγες ώρες 

αργότερα έφεραν ένα μέρος της ενέργειας που ρέει στο δικό μας Πλανήτης και ανθρώπινα σώματα, 

προκαλώντας περαιτέρω σωματικές παθήσεις (μυϊκός πόνος αυτή τη φορά). 

Η 16η Ιανουαρίου ήταν η ημέρα της κάθαρσης των επακόλουθων καρμικών εξαρτήσεων. Πολλοί άνθρωποι 

εκείνη την εποχή μπορεί να έβλεπαν ζωντανά και «απελευθερωτικά» όνειρα (μετά το ξύπνημα, ένα αίσθημα 

ελαφρότητας, απελευθέρωση από ορισμένες αγκυλώσεις). Ο συντονισμός Schuman έδειξε την εισροή ενέργειας 

υψηλής δόνησης στον Πλανήτη μας (λευκές αναγνώσεις).  

Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια ξεκάθαρη κίνηση «εμπρός», για την οποία θα γράψω αργότερα στην 

έκθεση. Αυτή η κίνηση συνδέεται με την πλήρη απελευθέρωση της δικής σας ζώνης άνεσης. Επομένως, σε 

άτομα που εξακολουθούν να κυριαρχούνται από αντίσταση στην αλλαγή, εκείνη την ημέρα (και θα εκδηλωθούν 

την επόμενη) ήταν πιθανές κρίσεις θυμού, φόβου, άγχους, διαταραχών ύπνου. 

Αυτή η κίνηση προς τα εμπρός συνδέθηκε με το ξεκαθάρισμα διαδοχικών στρωμάτων μοτίβων. Ειδικά το βράδυ 

της 18/17. 01 άτομα θα μπορούσαν να ξαναζήσουν τη διαπεραστική ψύχρα που σχετίζεται με την απελευθέρωση 

περισσότερων μοτίβων. Σε ενεργειακό επίπεδο, αυτό αναφέρεται στην εξισορρόπηση της ενέργειας στο σώμα 

(όπου υπάρχουν μπλοκαρίσματα, είναι δυνατά σημειακά τσιμπήματα). 

 Από τις 18.01 έως τις 21.01 επικράτησαν σκέψεις στο χώρο, με στοιχεία χαλάρωσης και αρκετά ανοιχτοί προς 

τους άλλους ανθρώπους (πρόκειται για το προοίμιο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς που ξεκίνησε στις 22.01, για το 

οποίο θα γράψω αργότερα στην έκθεση). 

 Η 22.01 στο πρώτο μέρος της ημέρας έφερε μια μικρή ένταση και συσσώρευση ενέργειας, δύο ηλιακές 

εκλάμψεις κατηγορίας Μ και άλλη μια εισροή (το βράδυ) ενέργειας στον Πλανήτη μας (η οποία ήταν αισθητή 

στις λευκές ενδείξεις του συντονισμού Schuman). Το βράδυ, μπήκαν πολύ πιο ήρεμες ενέργειες, οι οποίες με τη 

σειρά τους θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν πολλή τεμπελιά στις 23.01. 

 

(2) 

Ο Φεβρουάριος ξεκινά για τα καλά μια νέα ετήσια ενεργειακή διαδικασία (ακριβώς αυτή η διαδικασία 

ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2023). Στην κινεζική ονοματολογία ονομάζεται Έτος  Κουνελι του Νερού. Θα 

διαρκέσει ακριβώς μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2024. Αυτός ο κύκλος συνδέεται -όπως και ο προηγούμενος κύκλος 

του 2022- με το στοιχείο του νερού. Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν θα φέρει τόσες επαναστατικές ανατροπές, 

αντίθετα  ηρεμία με καλή επαφή με τον εαυτό μας, συνεργασία με τους άλλους και προσωπική δημιουργία προς 

την ελευθερία.  
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Το στοιχείο του νερού έχει σημάδια γυναικείας ενέργειας, κάτι που ενισχύει περαιτέρω αυτές τις ιδιότητες. Αυτή 

η διαδικασία αγκυροβολεί τους ανθρώπους στο άνοιγμα και στη δημιουργία εντελώς νέων ιδιοτήτων, 

καθώς και σε μεγαλύτερη ευαισθησία, ενσυναίσθηση, συμπόνια, συγχώρεση και επομένως καλύτερη 

συνεργασία με τους άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Αναφερόμενος στην ονοματολογία του ψυχολογικού και ενεργειακού προφίλ: η διαδικασία που σχετίζεται με την 

κινεζική Πρωτοχρονιά είναι πολύ πιο ευνοϊκή για να ενεργεί κανείς σύμφωνα με την ενεργειακή στρατηγική του 

(επιτρέπει μεγαλύτερη ρευστότητα και αυτοπεποίθηση στη δράση, δίνει τη δυνατότητα να ρέει με τη ροή της 

ζωής ενώ δημιουργείτε τις δικές σας λύσεις).  

Αυτή είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι δυνατό να βιώσετε ηρεμία και 

μια αίσθηση καλύτερης ύπαρξης. Οι βασικοί πόροι που θα μάθουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι θα είναι 

η σύνεση, η αποφυγή υπερβολικών κινδύνων και η πρόβλεψη των συνεπειών των δικών τους πράξεων. 

Σε ατομικό επίπεδο, υπάρχουν πρότυπα που θα ενισχύσουν τη γιορτή της ζωής (κοινωνικές επαφές, 

απόλαυση καλής υγείας, χαρά της ύπαρξης, ξεκούραση). Όσο περισσότερο «δούλεψε» ένα άτομο τις 

διαδικασίες του το 2022, τόσο πιο ορατές θα είναι οι εκδηλώσεις ευημερίας στη ζωή του το 2023. Και ο 

Φεβρουάριος μόλις ξεκινάει όλη αυτή τη διαδικασία. Θα φαίνεται όλο και περισσότερο στον υλικό χώρο τους 

επόμενους μήνες. Μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι «απτή απόδειξη» ότι η αλλαγή για την οποία γίνεται λόγος 

εδώ και αρκετά χρόνια κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση (από γήινη οπτική γωνία και σε σχέση με την ανοδική 

γραμμή). 

 

(3) 

Τον Φεβρουάριο, η βασική διαδικασία θα είναι η διαδικασία ανοίγματος νέων ευκαιριών.  

Η είσοδος εντελώς νέων ενεργειών που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο (για την οποία έγραψα στο σημείο 1) και 

η έναρξη ενός νέου ενεργειακού κύκλου (για τον οποίο έγραψα στο σημείο 2) θα προκαλέσει πολλούς 

ανθρώπους τον Φεβρουάριο να αισθανθούν ένα είδος σύγχυσης στο το πρόσωπο τόσων πολλών επιλογών 

που έχουν στη διάθεσή τους -  ενέργειες.  

Αλλά και ο Φεβρουάριος είναι μια επιστροφή σε θέματα που την προηγούμενη χρονιά για κάποιους « 

θαμμένα κάτω από το χαλί », ενώ για άλλους ήταν η αφορμή για τις εσωτερικές τους διεργασίες προς την 

αλλαγή. Για τους πρώτους, αυτά τα θέματα θα απαιτούν τώρα αποφάσεις και δράση (παρά τους περιορισμένους 

ή αμελητέους πόρους). 

Η στάση της παθητικότητας, η μη λήψη μέτρων -αν λειτούργησε το 2022- δεν είναι πλέον καλή λύση σε 

αυτό το σημείο. Τα μπλοκ συμβάντων θα διευθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε είτε (1) να επιβάλλουν 

συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες, είτε (2) να οδηγήσουν σε κάποιον άλλο να λάβει μια απόφαση, οι 

συνέπειες της οποίας μπορεί να είναι σοβαρές. 

 Και για τους ανθρώπους που έχουν «κάνει» την εργασία τους το 2022 (ειδικά το φθινόπωρο και το χειμώνα), 

αυτή η επιστροφή σε παλιά θέματα και ζητήματα θα θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία εντελώς νέων λύσεων και 

ευκαιριών (από την άνοιξη του 2023). Το οποίο με τη σειρά του θα φέρει μεγάλη προσωπική ελευθερία.  
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Η διαδικασία ανοίγματος νέων ευκαιριών είναι φυσικό επακόλουθο μιας μεγαλύτερης διαδικασίας που διαρκεί 

τα τελευταία 3 χρόνια (2020 - 2022). Αυτή η μεγαλύτερη διαδικασία αποκάλυψε πρώτα τι δεν θέλετε. Μετά 

κατεύθυνε την ενέργειά του προς αυτό που ήθελε. Ήταν μια διαδικασία εσωτερικής μεταμόρφωσης. Και τώρα 

οδηγεί στο επόμενο στάδιο - αυτή τη φορά εστιασμένη στη δράση. 

Ως εκ τούτου, ο Φεβρουάριος θα φέρει την ανάγκη οργάνωσης των πόρων με έναν νέο - διαφορετικό από 

πριν - τρόπο. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις σύγχυσης, αποπροσανατολισμού 

ή απόσπασης της προσοχής στη δράση. 

 Αυτό το συλλογικό χάος (δεν πρέπει να συγχέεται με την κατάσταση αταξίας) μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω 

από διαταραχές από τη γραμμή πτώσης (θυμηθείτε ότι η ενέργεια ακολουθεί την προσοχή. Συνδεόμαστε με αυτό 

στο οποίο κατευθύνουμε την προσοχή μας, ενισχύοντάς το επιπλέον με την ενέργειά μας). Επομένως, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό τώρα να εστιάσετε την προσοχή σας (και συνεπώς την ενέργειά σας) σε εποικοδομητικές 

δραστηριότητες. 

 

(4) 

Τον Φεβρουάριο, θα είναι ορατή και η διαδικασία της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης και σύνεσης στη 

λειτουργία της δικής σας δημιουργικής δύναμης. 

 ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΑΛΥΨΗ: Η Matrix’(Μήτρα)  (ως μια συλλογή προτύπων δράσης και συνδέσεων 

μεταξύ αυτών των προτύπων) έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί μια απάντηση σε άτομο - μέσω συγκεκριμένων 

καταστάσεων, ανθρώπων και γεγονότων. Ωστόσο, ποια μπλοκ γεγονότων θα προκύψουν από το πλήθος των 

πιθανών δυνατοτήτων πραγματικότητας εξαρτάται μόνο από το σε τι θα εστιαστεί η προσοχή και τι θα 

τροφοδοτηθεί με αυτήν την προσοχή ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί. 

Η προσωπική προσοχή, με τη σειρά της, είναι συμβατή με τα μοτίβα που καταγράφονται στην προσωπική 

ενεργειακή πίνακά και το επίπεδο συνείδησης ενός δεδομένου ατόμου. Με άλλα λόγια: αυτά τα μοτίβα και το 

επίπεδο συνείδησης επηρεάζουν πού κατευθύνει το άτομο την προσοχή του και επομένως τι ενισχύει με την 

ενέργειά του και τι, κατά συνέπεια, εκδηλώνεται στη ζωή του. Για το λόγο αυτό, αξίζει να θυμόμαστε ότι ο 

καθένας, ανεξαιρέτως, είναι ένας πραγματικός δημιουργός της δικής του πραγματικότητας. 

Τον Φεβρουάριο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή 

τους είναι το μοναδικό αποτέλεσμα της προσωπικής τους δημιουργίας από το επίπεδο ορισμένων 

προτύπων. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες βήμα για να αναλάβετε προσωπική ευθύνη για τη ζωή σας και να αλλάξετε 

εσωτερικά εκείνα τα πρότυπα που προκαλούν καταστροφή.  

Αυτή η αποδοχή και η μη απομάκρυνση από ορισμένες καταστάσεις (άνθρωποι) είναι το κλειδί της 

εσωτερικής ολοκλήρωσης. Διότι  τέτοιες καταστάσεις (άνθρωποι) δείχνουν καλά τι άλλο χρειάζεται 

εσωτερική αλλαγή. 

 Με απλά λόγια: αν υπάρχει κάτι στο περιβάλλον που ενοχλεί, προκαλεί έντονη αντίδραση και κάτι που 

απορρίπτεται, τότε δεν πρέπει να του γυρίσετε την πλάτη. Τις περισσότερες φορές είναι ένα σήμα ότι σε ένα 

ασυνείδητο επίπεδο υπάρχουν κρυμμένα μοτίβα που είναι υπεύθυνα για αυτό. Τότε αξίζει να αναζητήσετε 

απωθημένα πρότυπα συμβατά με μια δεδομένη κατάσταση και στη συνέχεια να τα αποδεχτείτε ως μέρος του 

εαυτού σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την εσωτερική πληρότητα.  
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(5) 

Η διαδικασία του επόμενου Φεβρουαρίου θα είναι το άνοιγμα χώρου για επαγγελματικές δραστηριότητες 

βασισμένες στη γυναικεία ενέργεια. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια.  

Αυτή είναι μια τέλεια στιγμή για όλες τις (επαγγελματικές) δραστηριότητες που σχετίζονται με την ευρέως 

κατανοητή τέχνη, τη φροντίδα, τα παιδιά, την υποστήριξη, την ολιστική θεραπεία και την ευρέως 

κατανοητή πνευματική ανάπτυξη. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να ξεκινήσετε επιχειρηματικά 

εγχειρήματα σε αρμονία με τη Μητέρα Γη και το καλό όλης της ανθρωπότητας. Αν λοιπόν κάποιος 

αισθάνεται ότι αυτή είναι η κατεύθυνση του, τότε « τωρα ειναι η ωρα » (φέτος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 

Ιουνίου 2023). 

Παρά την πρόσβαση σε αυτόν τον νέο χώρο, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ακόμα βαριεστημένοι 

ή ακόμα και ανυπόμονοι τον Φεβρουάριο (η θέληση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κίνηση προς τα εμπρός). Αυτό 

είναι το αποτέλεσμα της υποκειμενικής αντίληψης των υπαρχόντων αποκλεισμών (που εξακολουθούσαν να 

υπάρχουν το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2022, αλλά δεν υπάρχουν πλέον). 

 Είναι κρίσιμο να παίρνετε αποφάσεις με την καρδιά, όχι με το μυαλό (ενεργώντας σύμφωνα με την 

προσωπική ενεργειακή στρατηγική - δείτε το ψυχολογικό-ενεργειακό προφίλ). Το σώμα και η καρδιά πάντα 

γνωρίζουν. Το μυαλό, ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμος όταν οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την καρδιά θα 

απαιτούν υλοποίηση και επιχειρησιακές δραστηριότητες (τους επόμενους μήνες). 

 

(6) 

Εν κατακλείδι, θα προσθέσω επίσης ότι ο Φεβρουάριος είναι ένα προοίμιο για ένα ενεργειακά δυνατό γεγονός 

την τρίτη δεκαετία του Μαρτίου, που θα ξεκινήσει την πιο αναμενόμενη και κρίσιμη διαδικασία ολόκληρης 

της μεταμόρφωσης των τελευταίων ετών: ατομικές μεταβάσεις και ανάβαση στην 5Δ πραγματικότητα. Θα 

γράψω περισσότερα για αυτό στην επόμενη έκθεση Μαρτίου.  

 

Με αγάπη - 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. 
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