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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. Κατ' εξαίρεση, σε αυτήν την έκθεση δείχνω τη δυναμική των γεγονότων σε τρία 

χρονοδιαγράμματα. . Όσοι έχουν το κείμενο να καταλάβουν θα καταλάβουν χωρίς πρόβλημα. Το κείμενο πρέπει να 

διαβαστεί από καρδιάς. 

 

(1) 

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

 Ενώ ο Φεβρουάριος ήταν σχετικά ήρεμος όσον αφορά τα εξωτερικά γεγονότα, συνέβαιναν πολλά στις ενέργειες. 
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24/01 - 25/01 - εισροή όμορφων ενεργειών άνευ όρων Αγάπης γίνεται έντονα αισθητή στο τσάκρα της καρδιάς 

και συνδέοντας τους ανθρώπους απευθείας με τον Δημιουργό. Έγιναν ιδιαίτερα αισθητές από άτομα που είχαν 

ήδη αναπτύξει το όγδοο αυρικό σώμα (υπεύθυνο για αυτή τη σύνδεση). Για άλλους ανθρώπους στο εγγύς μέλλον, 

αυτές οι ενέργειες θα σας επιτρέψουν να δείτε την Αλήθεια πιο καθαρά και να ανοιχτείτε στις εισερχόμενες 

πληροφορίες. Σε φυσικό επίπεδο, η απόσπαση της προσοχής ήταν δυνατή. 

26.01 - αρκετές ηλιακές εκλάμψεις, η ισχυρότερη από τις οποίες είναι M4.5. Η αντήχηση Schumann έδειξε μια 

λευκή ανάγνωση. Εκείνη την ημέρα, ήταν δυνατό να εισέλθουμε στην πραγματική εμπειρία του Φωτεινού 

Σώματος. Σε φυσικό επίπεδο, έγινε αισθητό να επιπλέει πάνω από το έδαφος, ακούγονται αρμονικοί ήχοι, ισχυρή 

δόνηση του τσάκρα της καρδιάς και του ιερού τσάκρα. Στην περίπτωση του ιερού τσάκρα , υπέδειξε τις 

διαδικασίες αναγέννησης και αναζωογόνησης του φυσικού σώματος σε όλα τα επίπεδά του. Η ίδια διαδικασία 

(αναγέννηση και θεραπεία) έλαβε επίσης σε επίπεδο ολόκληρου του Πλανήτη. 

Νύχτα 26/27.01 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) - περαιτέρω εισροή ισχυρών ενεργειών, που σε πολλούς ανθρώπους 

έφερε υπερφόρτωση ενέργειας: αϋπνία και ζέστη, βαριά πόδια, παλμός του τσάκρα της καρδιάς, αισθητηριακή 

υπερευαισθησία και σε ακραίες περιπτώσεις - ναυτία. Στις 27 Ιανουαρίου, η μαγνητική τομογραφία Schumann 

ήταν λευκή. Περισσότερα κύματα θεραπευτικής ενέργειας έρεαν στη Γη. 

28.01 - 29.01 - έγινε άλλο ένα άλμα του συλλογικού πεδίου. Κώδικες πληροφοριών έρεαν στον Πλανήτη μας και 

στα ανθρώπινα σώματα που θα χρειαστούν τους επόμενους μήνες για πλήρη μεταμόρφωση σε κρυσταλλικά 

σώματα (αυτό έγινε αισθητό στα οστά, επειδή τα οστά σχετίζονται με το DNA). Στο επίπεδο των αισθήσεων, 

υπήρχε μια μεγάλη γαλήνη, ακόμη και ευδαιμονία. Η αύξηση του επιπέδου συνείδησης έκανε την κατερχόμενη 

γραμμή να χάσει μέρος της ενεργειακής της παροχής, γεγονός που προκάλεσε οργή σε τέτοιους ανθρώπους, 

μερικές φορές ακόμη και επιθετικότητα. 

30.01 - τυπικές δονήσεις " Nέα Γη” . Αυτό οφειλόταν στη μεγαλύτερη (από την προηγούμενη μέρα) ενέργεια 

που ρέει μέσα από τα ανθρώπινα σώματα. Αυτή η αύξηση της ροής έγινε αισθητή όπως βιώνοντας ελαφρότητα 

στο σώμα, χαρά, αγαλλίαση. Γρήγορη σκέψη και ευκολία συσχέτισης γεγονότων. Πολυδρομία και ταυτόχρονη 

σκέψη. Σε μερικούς ανθρώπους, ωστόσο, αυτές οι ισχυρές ενέργειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν παθήσεις 

στο πεπτικό σύστημα και στο δέρμα (υπερευαισθησία, κνησμός, κάψιμο κ.λπ.). Σε συλλογικό επίπεδο, υπήρξε 

ένα περαιτέρω ξεκαθάρισμα της συλλογικής συνείδησης από τις επιρροές της γραμμή πτώσης. 

Οι διαδικασίες που έλαβαν  κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων ημερών θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να 

αρχίσουν να εξετάζουν τα αναδυόμενα γεγονότα από μια πολύ ευρύτερη προοπτική τους επόμενους μήνες. Και 

αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό των στόχων (ζωής, επαγγελματικού κ.λπ.) και στην 

πραγματική δράση για αλλαγή. 

01.02-02.02 - Η αντήχηση Schuman έδειξε μια λευκή ανάγνωση. Ο πλανήτης μας έχει επαναφορτιστεί με 

θεραπευτικές ενέργειες. Οι άνθρωποι αντιμετώπισαν περαιτέρω «προβλήματα» με το πεπτικό σύστημα και τα 

οστά (πονούν οστά). Αυτό είναι το αποτέλεσμα περαιτέρω αναδόμησης των φυσικών σωμάτων. 
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03/02 - 06/02 - η γραμμή που αποτυγχάνει έχει κάνει ισχυρές παρεμβολές (σαφώς ορατή χρήση τεχνολογίας 

συχνότητας). Σχετίστηκε με την πανσέληνο (05.02). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια αξιοσημείωτη μείωση της 

δόνησης του συλλογικού πεδίου. Ενδιαφέρουσες ενδείξεις δόθηκαν από τον συντονισμό Schuman εκείνη την 

εποχή - ένα «πλέγμα» με κάθετες και οριζόντιες πολύ κανονικές ρίγες ήταν ορατό πάνω του. Πολλοί άνθρωποι - 

μετά από λίγες μέρες πολύ υψηλής ενέργειας, θα μπορούσαν να αισθάνονται καταβεβλημένοι, να έχουν έντονη 

απήχηση στα χαμηλότερα τσάκρα, πίεση, άγχος, υπερδιέγερση ή, αντίθετα - έλλειψη ενέργειας. Έγινε επίσης 

αισθητό το πεπτικό σύστημα. Για μερικούς ανθρώπους, έχουν επιστρέψει τραυματικές αναμνήσεις από το 

παρελθόν ή προηγούμενες ενσαρκώσεις. 

07.02-08.02 - ξεκίνησε η "απάντηση" στις ενέργειες της γραμμής που αποτυγχάνει. Ακολούθησε μια σειρά από 

ισχυρές φωτοβολίδες, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρότερης κατηγορίας M6.3. (07.02). Τα ευαίσθητα άτομα 

θα μπορούσαν να αισθάνονται δυνατούς πάλλους στο τσάκρα του στέμματος και μυρμήγκιασμα στη σπονδυλική 

στήλη εκείνη την ημέρα. 

09.02 - ενέργειες υψηλών κραδασμών σε αστραφτερό λευκό χρώμα (που μοιάζει με απόχρωση βράχου 

κρυστάλλου) ρέουν στο συλλογικό πεδίο. Στόχος τους ήταν να καθαρίσουν την ανοδική γραμμή από την επιρροή 

της κατερχόμενης γραμμής. Πρόκειται για ένα είδος διόρθωσης διαταραχών που σημειώθηκαν την περίοδο 03.02 

- 06.02. Στο επίπεδο των αισθήσεων, ήταν δυνατό να εμφανιστούν παλμοί σε όλο το σώμα και ένα έντονα αισθητό 

τσάκρα της καρδιάς. 

11.02-13.02 - ξεκίνησε στις 11.02 με μια ισχυρή φωτοβολίδα κατηγορίας X1 και αρκετές φωτοβολίδες 

κατηγορίας M, που έδωσαν ένα διάλειμμα 36 ωρών στις μετρήσεις συντονισμού Schumann. Οι κατερχόμενες 

ενέργειες είχαν ισχυρό διορθωτικό χαρακτήρα σε όλα τα στρώματα του ενεργειακού πεδίου του πλανήτη μας. Για 

πολλούς ανθρώπους, αυτό το ισχυρό κύμα ενέργειας προκάλεσε συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, τα οποία, 

σε συνδυασμό με το καθάρισμα του τσάκρα του λαιμού επίσης (έγραψα για αυτό σε προηγούμενη αναφορά), θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμα συμπτώματα . Πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ένιωσαν φόβο, σύγχυση, ζάλη, αιχμές σφυγμού, αιχμές πίεσης, εσωτερική ανησυχία κ.λπ. Σε 

συναισθηματικό επίπεδο, οι άνθρωποι αντέδρασαν με εκρηκτικό ή παράλογο τρόπο. 

14.02 - μια ισχυρή κίνηση στο Διάστημα σε συνδυασμό με την κάθαρση του συλλογικού πεδίου. Πολλοί 

άνθρωποι εκείνη την ημέρα (αργά το απόγευμα και το βράδυ ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ένιωσαν τις ενέργειες της 

άνευ όρων Αγάπης, της Ευγνωμοσύνης, της εσωτερικής γαλήνης και της αίσθησης ότι όλα είναι στη σωστή θέση. 

Σε φυσικό επίπεδο, υπήρχε ένα μυρμήγκιασμα στην κορυφή του κεφαλιού και μια έντονη ροή ενέργειας μέχρι το 

τσάκρα της καρδιάς. 

15.02-16.02 - περαιτέρω κορεσμός του συλλογικού πεδίου με ισχυρές ενέργειες. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι 

ένιωσαν την ενέργεια να κατεβαίνει από την κορυφή του κεφαλιού, μέσα από το λαιμό, στην καρδιά. Έγιναν 

αισθητά ως αίσθηση ζεστασιάς και γλυκιάς γεύσης. Επιπλέον, υπήρχε υπερευαισθησία στο άνω μέρος της 

πλάτης, του πεπτικού συστήματος, του λαιμού (προβλήματα φωνής, πνιγμός στο λαιμό), κουδούνισμα στα αυτιά. 

Ήταν επίσης πιθανές διακυμάνσεις στο επίπεδο της ζωτικής ενέργειας. 16.02. υπήρξε ένα άλμα στο επόμενο 

υψηλότερο επίπεδο ολόκληρου του συλλογικού πεδίου. Το τσάκρα της καρδιάς έγινε αισθητό πολύ έντονα 

(ακόμα και να καίει). 
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(2) 

Τόσο για την περίληψη, τώρα ας περάσουμε στο τι θα γίνει τον Μάρτιο. Λόγω της σημασίας των δοκιμών, 

δημοσιεύω την έκθεση λίγο νωρίτερα. Μετά από ένα σχετικά ήρεμο (σε επίπεδο εξωτερικών γεγονότων) 

Φεβρουάριο, ο Μάρτιος ξεκινά ένα πολύ πιο δυναμικό τρίμηνο, το οποίο θα προβλέψω στις επόμενες αναφορές. 

Ο Μάρτιος ανοίγει μια τρίμηνη διαδικασία αυτοέκφρασης προς τα έξω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

εσωτερικών αλλαγών που συντελούνται σε κάθε άτομο τους τελευταίους έξι μήνες. Τώρα είναι η 

καταλληλότερη στιγμή για να φανερωθεί αυτό που έγινε (μέσω των αποφάσεων που ελήφθησαν) τους 

τελευταίους έξι μήνες. Αυτός είναι ο πρώτος μήνας «σποράς νέων σπόρων» που θα φυτρώσουν και στη 

συνέχεια θα αναπτυχθούν όλο το 2023. Είναι μια περίοδος αποφασιστικής κίνησης προς τα εμπρός, χωρίς να 

κοιτάμε πίσω στο παρελθόν και στο τι ήταν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο (ειδικά στη μέση γραμμή) τον Μάρτιο 

μπορεί να υπάρχει φόβος εξόδου από τη ζώνη άνεσης (φόβος αλλαγής). 

Σε αυτή την ομάδα, σε ενεργειακό επίπεδο, υπάρχει απελευθέρωση και μετασχηματισμός προτύπων από το 

τσάκρα της ρίζας και το ιερό τσάκρα. Το τσάκρα της ρίζας συνδέεται με τον υπαρξιακό φόβο (για ζωή, υγεία, 

τόπο διαμονής, βιοπορισμό κ.λπ.). Στο πρόγραμμα 3D Matrix, λειτουργεί με βάση το μοτίβο: "πολέμησε ή φύγε, 

αλλά κάνε κάτι για να επιβιώσεις". Η απελευθέρωση αυτών των μοτίβων σάς επιτρέπει να αισθάνεστε 

πραγματικά προσγειωμένοι, μια αίσθηση ασφάλειας που προέρχεται από μέσα. 

Το ιερό τσάκρα από την άλλη -εκτός από ζωτικές λειτουργίες- σε επίπεδο προτύπων συνδέεται, μεταξύ άλλων, 

με με τον υλισμό και την επιθυμία να κατέχεις (προσκόλληση στην ύλη, τους ανθρώπους, τους τόπους, την 

επιθυμία κ.λπ.) Στο πρόγραμμα 3D Matrix, λειτουργεί με βάση το μοτίβο του καταναλωτισμού, την επιθυμία, 

την επιθυμία να κατέχεις, το μοτίβο "τι θα πουν οι άλλοι άνθρωποι" , κλπ. Η μετατροπή αυτών των μοτίβων σε 

ένα υψηλότερο  fractal επίπεδο απελευθερώνει τον άνθρωπο από την προσκόλληση στην ύλη (που σε καμία 

περίπτωση δεν σημαίνει άρνηση της ύλης). 

Η ανοδική γραμμή, από την άλλη, από τον Μάρτιο (και τους επόμενους μήνες) θα βιώσει μια πραγματικά μεγάλη 

ελαφρότητα και εσωτερική πεποίθηση ότι πολλά πράγματα είναι δυνατά χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Εδώ θα 

εμφανιστεί η πλήρης επίγνωση της δικής του Θεότητας στο φυσικό σώμα. Αυτή είναι η ώρα της πραγματικής 

απελευθέρωσης από τις παλιές πυκνότητες και του πολυαναμενόμενου ενεργειακού χώρου για πλήρη αυτο-

εκδήλωση σύμφωνα με το σχέδιο της Ψυχής για αυτήν την ενσάρκωση. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι φόβοι ή 

ανησυχίες για την έξοδο από τη ζώνη άνεσης σε αυτή τη γραμμή. Αντίθετα, υπάρχει μια πλήρης και συνειδητή 

δημιουργία της πραγματικότητας σύμφωνα με τη θέληση της Καρδιάς (Ψυχής). 

 

(3) 

Ο Μάρτιος (συγκεκριμένα τέλος του μήνα ) φέρνει την πιο σημαντική διαδικασία που σχετίζεται με την έναρξη 

των επιμέρους μεταβάσεων στην 5D πραγματικότητα. Πριν από αυτό, θα προηγηθεί η κατάβαση χρυσών 

ακτίνων, υψηλών δονήσεων από τον Κεντρικό Ήλιο που θα αγκυροβολήσει τους πλήρεις κώδικες ενεργοποίησης 

5D στα ανθρώπινα σώματα. Αυτή η διαδικασία θα αλλάξει εντελώς όλα τα ενεργειακά δυναμικά σε ολόκληρο 

τον πλανήτη. Αυτό δεν είναι μόνο η είσοδος στον χώρο της ελεύθερης βούλησης και της ελεύθερης επιλογής. 

Αλλά το πραγματικό τέλος των εκδηλώσεων του 3D Matrix στην υλική πραγματικότητα. 
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Την στιγμή της ανάγνωσης του χώρου (έκθεση που δημοσιεύτηκε εξαιρετικά νωρίτερα, 16 Φεβρουαρίου), αυτά 

τα μεμονωμένα αποσπάσματα θα ξεκινήσουν την τελευταίες μέρες του Μαρτίου (γύρω στις 22-27 

Μαρτίου). Θα είναι μια διαχρονική διαδικασία και θα τελειώσει πριν από το 2027 (το 2027 θα καταστεί δυνατό 

ένα συλλογικό άλμα). Τέλος πάντων, έχω ήδη γράψει για το 2027 σε αναφορές και κείμενα του 2019 (σας 

ενθαρρύνω να διαβάσετε τις αρχειακές εγγραφές από εκείνα τα χρόνια, όπου περιέγραψα λεπτομερώς την 

κατάσταση-στόχο για το 2027). 

Τους επόμενους 3-4 μήνες (μέχρι το καλοκαίρι του 2023) μπορείτε να περιμένετε πολλές ανακαλύψεις (τόσο 

συλλογικές όσο και ατομικές). Η συλλογική φύση αφορά απότομες αλλαγές στο συλλογικό επίπεδο συνείδησης 

(ενεργειακή διάσταση) και «ανεξήγητη» συμπεριφορά βασικών ανθρώπων από την παγκόσμια σκηνή, καθώς και 

ανατροπές σε γεγονότα πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής φύσης (υλική διάσταση). Από την άλλη πλευρά, 

ο ατομικός χαρακτήρας είναι μια νέα κατανόηση των υπαρχουσών καταστάσεων (από μια ευρύτερη οπτική 

γωνία, που επιτρέπει νέες πληροφορίες), σημαντικές αλλαγές στη ζωή (εργασία, σχέσεις, τόπος ανάρτησης), αλλά 

και συνοδευτικές αλλαγές στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας ( αλλαγές στη διατροφή, αλλαγές στην ψυχή, 

κ.λπ.). 

Αυτοί οι επόμενοι μήνες θα φέρουν μια πραγματικά μεγάλη επιτάχυνση όσον αφορά την πτώση των ενεργειών. 

Οι άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν την ενεργειακή υπερφόρτωση του σώματος. Αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί η 

μετάβαση στο 5D είναι η πλήρης ενσάρκωση του Θείου Όντος σε φυσική μορφή εδώ στη Γη. Κάθε τέτοια 

μεμονωμένη μετάβαση θα σημαίνει εκροή ενέργειας από το τρέχον πολωμένο ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα 

περιορίσει έτσι την παροχή ρεύματος του καταρρέοντος χρονοδιαγράμματος (έγραψα για αυτόν τον μηχανισμό 

λεπτομερώς στην έκθεση για τον Αύγουστο του 2022). 

Αυτή η τεράστια αλλαγή στις ενέργειες που θα λάβουμε μετά τις επερχόμενες ηλιακές εκλάμψεις θα φέρει 

τρεις σημαντικές αλλαγές (σύμφωνα με κάθε χρονοδιάγραμμα): 

 

 Θα επικρατήσει πολύ χάος στην πτωτική γραμμή λόγω της ραγδαίας συρρίκνωσης των ενεργειακών 

πόρων. Κάθε επόμενο άτομο που πηγαίνει στο 5D θα πάψει να είναι «δότης ενέργειας». Για το λόγο αυτό, 

θα πρέπει να περιμένει κανείς (και πολύ νωρίτερα -περίπου ακόμη και την τελευταία εβδομάδα του 

Φεβρουαρίου) περαιτέρω -αυτή τη φορά πραγματικά ισχυρές- προσπάθειες απόκτησης πρόσθετων 

ενεργειακών πόρων. 

Θα εμφανιστεί ως ένα σημαντικό παγκόσμιο εξωτερικό γεγονός (που δημιουργείται από τη γραμμή που 

καταρρέει), σκοπός του οποίου θα είναι να εκφοβίσει τους ανθρώπους προκειμένου: (1) να αποκτήσουν μια νέα 

μερίδα ενέργειας που προέρχεται από τη δόνηση του φόβου, (2) να μειώσει τη δόνηση ολόκληρου του συλλογικού 

πεδίου για να αποτρέψει τις αρχικές διαδικασίες ατομικής ανάτασης. Αυτή τη φορά θα είναι το τελευταίο συμβάν 

που είναι κοινό και στα τρία χρονοδιαγράμματα. Όπως και στην περίπτωση των «ελαφρών θεμάτων» από τα 

προηγούμενα χρόνια (ασθένειες διασημότητες 2020, τσιμπήματα 2021, γείτονές μας 2022), αυτό το θέμα θα 

κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 (αν και θα είναι εν μέρει άσχετο με τη μέση γραμμή και εντελώς 

άσχετο με τη γραμμή ανάβασης) . Αυτή τη φορά μπορεί να σχετίζεται με πολιτικά παιχνίδια μεταξύ χωρών 

(Ανατολή-Δύση) και τα οικονομικά μεμονωμένων χωρών. Με μια ευρύτερη έννοια - με την οικονομία. Υπάρχει 

επίσης μια καταγραφή στο διάστημα σχετικά με δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημιουργία φόβου μέσω 

μιας ψευδούς «εισβολής εξωγήινων» (αλλά τη στιγμή της δημοσίευσης της έκθεσης, οι δυνατότητες αυτού του 
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γεγονότος είναι μόνο περίπου 30%). Ανεξάρτητα από την εξέλιξη των γεγονότων, ο Μάρτιος θα είναι πολύ 

δυναμικός. 

Τελικά, αυτό το γεγονός θα οδηγήσει επίσης σε μια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στον κόσμο (αν και θα 

είναι μια διαδικασία που θα εκτείνεται τα επόμενα χρόνια).  

Όπως και να έχει, φαίνεται ότι η σφαίρα των οικονομικών θα αποτελέσει άλλο ένα «αγκίστρι» για τη συλλογή 

ενέργειας από τον κόσμο. Από μια ευρύτερη οπτική, όμως, θα είναι πολύ αναπτυξιακό. Τα μαθήματα  θα 

σχετίζονται με (1) τη μη προσκόλληση στην ύλη, (2) τον περιορισμό του ακατάλληλου καταναλωτισμού και (3) 

τη συνειδητοποίηση της σημασίας των μετρητών (όχι του ψηφιακού χρήματος). 

Tο διαστημα δείχνει επίσης μεγάλες κινήσεις καθαριστικής ενέργειας στον τομέα των οικονομικών επιμέρους 

χωρών, ανεπαρκείς ισολογισμούς και κρατικά ελλείμματα κ.λπ. ολόκληρων κυβερνήσεων) στο εγγύς μέλλον. 

Επίσης σωματικές αποχωρήσεις (συνήθως «ξαφνικές» ή σε «περίεργες συνθήκες») από αυτή την 

πραγματικότητα. Πώς θα είναι - το μέλλον θα δείξει. 

Δεδομένου ότι τα όντα από τη γραμμή πτώσης δεν έχουν "λογισμικό" στο μυαλό τους συμβατό με τις νέες 

ενέργειες (έγραψα περισσότερα για αυτό στην προηγούμενη αναφορά), θα υπάρχουν πολλές ακατανόητες - 

ακόμη και παράλογες, αλλά και ασυνέπειες στη συμπεριφορά τους. Αυτό δεν ισχύει μόνο για βασικούς 

πολιτικούς, αλλά και για άτομα από τον χρηματοπιστωτικό ή οικονομικό τομέα. Στο επίπεδο των φυσικών 

σωμάτων αυτής της ομάδας το 2023 θα μπορείτε να παρατηρήσετε σημαντική μείωση της ζωτικής ενέργειας, 

επιδείνωση της υγείας και επικαλυπτόμενες ασθένειες προοδευτικής φύσης. Πολλά όντα αυτής της γενεαλογίας 

φεύγουν και θα φύγουν. Εδώ η τάση θα δυναμώσει. 

 Μπορεί να υπάρχει πολύ χάος στη μέση γραμμή, καθώς οι άνθρωποι που συνήθιζαν να δουλεύουν από το 

επίπεδο του νου (σε έναν συγκεκριμένο δομημένο νοητικό χώρο 4D πυκνότητας) δεν θα έχουν πλέον 

τίποτα να "αρπάξουν" (γιατί όταν ανεβάζουν τη δόνηση σε 5D , θα αρχίσουν να βιώνουν υποκειμενική 

έλλειψη αυτού του χώρου - αν και ο ίδιος ο χώρος παραμένει, μόνο σε διαφορετική πυκνότητα). Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές συναισθηματικές αντιδράσεις, ψυχικά προβλήματα, καταστάσεις 

σύγχυσης, παράλογες ενέργειες, χάος μπροστά στην αντιπαράθεση με την αλήθεια που ανακάλυψε ο ίδιος 

κ.λπ. Εδώ το κύριο θέμα θα είναι η ψυχική (αν)ισορροπία και οι ενέργειες που στοχεύουν στην 

εξισορρόπηση αυτών των ενεργειών . Στο επίπεδο των φυσικών σωμάτων, είναι πιθανά διάφορα 

συμπτώματα και παθήσεις λόγω της απελευθέρωσης πολυάριθμων μοτίβων με επιταχυνόμενο ρυθμό. 

Οι άνθρωποι της μέσης γραμμής θα αντιμετωπίσουν άμεσα πολλές βασικές προκλήσεις: (1) ανάληψη πλήρους 

ευθύνης για τον εαυτό τους και την τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξής τους, (2) πρέπει να ενεργούν από την καρδιά 

και την εσωτερική διαίσθηση (δημιουργώντας "από μέσα προς τα έξω" προς το μέλλον αντί να ενεργούν 

σύμφωνα με η βάση των εξωτερικών πληροφοριών που λαμβάνονται «για τον εαυτό του» και η στροφή προς το 

παρελθόν), (3) συνεπής ακολουθώντας τη δική του θέληση (και όχι εξωτερικές συνθήκες), (4) συνειδητή 

εκμάθηση να χρησιμοποιεί τη δική του δύναμη. 

Όσον αφορά τη μέση γραμμή, τα όντα της ανάληψης θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο να μπορέσουν να 

αγκυρώσουν σωστά τις ενέργειες για ολόκληρο τον συλλογικό χώρο (και έτσι να συνδέσουν τις διαστάσεις, ειδικά 

το 4D και το 5D, και να σταθεροποιήσουν τη μέση γραμμή). (Έγραψα για τον ρόλο του ενεργειακού φραγμού κατά 

την άνοδο στην έκθεση για τον Ιούλιο του 2022). 

  



 

 ΈΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 

- Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 5D,  

ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΘΕΟΤΗΤΑ 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

Skype: Architektura Osobowości        e-mail: architektura.osobowosci@gmail.com 

 

 Και η γραμμή της ανάληψης ξεκινά η «χρυσή εποχή». Για τα όντα αυτής της ομάδας, θα είναι μια εποχή 

απόλυτης απελευθέρωσης από προηγούμενους περιορισμούς. Αυτή είναι η στιγμή της πραγματικής 

δημιουργίας της δικής του ζωής και του χώρου σύμφωνα με τη θέληση της καρδιάς. Εδώ θα αρχίσουν να 

εκδηλώνονται πραγματικές αλλαγές, με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από λίγους μήνες και 

τις διεργασίες που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια (πρόκειται για μια διαδικασία μέχρι το καλοκαίρι του 

2023). Είναι επίσης δυνατό να επιστρέψετε στους επιλεγμένους πόρους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 

μέχρι στιγμής (αλλά αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιούνται τώρα με διαφορετικό τρόπο από πριν). Πολλοί 

άνθρωποι θα νιώσουν μεγάλη ελαφρότητα, μια αίσθηση "άνεμος στα φτερά", μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στη δράση. Και μια βαθιά εσωτερική αίσθηση αξίας και δύναμης που προκύπτει από 

τη συνειδητοποίηση της δύναμης του να είσαι άνθρωπος. Μια τέτοια εσωτερική πεποίθηση ότι μπορείτε 

να χειριστείτε τα πάντα μόνοι σας, χωρίς «αναγκαστική» βοήθεια (π.χ. «καλή κατάσταση» που δίνει, αλλά 

λέει πώς να ενεργήσετε). 

Σε επίπεδο ενεργειακών σωμάτων τον Μάρτιο, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη γραμμή θα κλείσουν την 

κατασκευή του ένατου αυρικού σώματος (αυτό είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση με τον Πλανήτη μας). Και στο 

επίπεδο του φυσικού σώματος αυτής της ομάδας, θα είναι ορατή η πραγματική αναγέννηση, αναζωογόνηση, 

αποκατάσταση της αρμονίας και της υγείας. 

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι (1) η διαδικασία 

ανάληψης είναι συλλογική και είναι/θα είναι ένα μεγάλο γεγονός που περιμένουν όλοι, (2) η μετάβαση σε 5D 

σημαίνει ότι εξαφανίζεσαι σωματικά από τον τρέχοντα χώρο διαβίωσής σου 

Η μετάβαση στην 5D πραγματικότητα είναι ατομική. Και μόνο όταν ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων 

ολοκληρώσει τις προσωπικές τους διαδικασίες (θα εμφανιστεί μια κρίσιμη μάζα) θα είναι δυνατό ένα άλμα 

συλλογικής (παγκόσμιας) φύσης. Αυτή είναι η προοπτική του 2027. 

Η μετάβαση δεν σημαίνει εξαφάνιση από την τρέχουσα πραγματικότητα, γιατί ο Πλανήτης μας ανεβάζει και τους 

κραδασμούς του (και έτσι προκαλεί τη σταδιακή εξαφάνιση της γραμμής πτώσης). Η εξαφάνιση θα ήταν δυνατή 

αν ο Πλανήτης μας παρέμενε στο ίδιο επίπεδο δόνησης (έτσι εξαφανίστηκαν ολόκληροι πολιτισμοί στο 

παρελθόν). 

Η μετάβαση στο 5D επεκτείνει την αντίληψή σας πέρα από το μυαλό που είναι αγκυροβολημένο σε 4D και 

το φυσικό σώμα ενσωματωμένο σε 3D. Διεύρυνση της αντίληψης πέρα από τη διπλή πραγματικότητα. Αυτή 

δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, αλλά μια σπασμένη διαδικασία.  Ωστόσο, όλοι όσοι είναι ήδη 

αγκυροβολημένοι στο 5D θα έχουν το μυαλό τους να λειτουργεί σε 4D και το σώμα τους θα υπάρχει στην 

τρισδιάστατη πραγματικότητα. Μόνο το σημείο αντίληψης αλλάζει. Είναι μια «μικρή αλλαγή» που αλλάζει τα 

πάντα. 

 

(4) 

Τέλος, η τελευταία διαδικασία που ξεκινά τον Μάρτιο θα είναι η διαδικασία αναγνώρισης της καρδιάς της 

πληροφορίας.  
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Σε σχέση με την έναρξη των επιμέρους μεταβάσεων και τη μεταφορά ενέργειας στην 5D πραγματικότητα, από 

τον Μάρτιο του 2023 θα υπάρξει μια πραγματική κατάρρευση όλων των δομών βάσει των οποίων έχει 

λειτουργήσει η υπάρχουσα πραγματικότητα. (Περίγραψα λεπτομερώς αυτόν τον μηχανισμό στην έκθεση για τον 

Αύγουστο του 2022, όπου σηματοδότησα την αρχή της διάλυσης της διπλής πραγματικότητας) 

Αυτές οι «ρωγμές» στις κατασκευές θα έχουν ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερο χάος/ασυνέχειες σε 

προηγούμενα σταθερά συστήματα. Και θα γίνεται όλο και πιο ορατό. Έτσι ακόμα και όσοι δεν το έχουν ξαναδεί 

δεν θα μπορούν να το χάσουν τώρα. 

Η εισροή ισχυρότερων και ισχυρότερων ενεργειών στον συλλογικό χώρο (και η επακόλουθη αύξηση στο επίπεδο 

της ατομικής συνείδησης) θα κάνει τους ανθρώπους όχι μόνο να θέλουν να αναζητήσουν πληροφορίες, αλλά 

θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά (από καρδιάς) ποιες πληροφορίες είναι αληθινές. Τους επόμενους 

μήνες (μέσα σε περίπου μισό χρόνο), ορισμένες ισχυρές πληροφορίες θα εισρεύσουν στον συλλογικό χώρο (θα 

ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά θα κορυφωθεί στις αρχές του φθινοπώρου του 2023). Αυτές οι πληροφορίες ήταν 

προφανώς διαθέσιμες εδώ και πολύ καιρό, αλλά με αυτό εννοώ να ενημερώσω τη συλλογικότητα ότι αυτό είναι 

έτσι και ότι είναι αλήθεια. 

Αυτή η πληροφορία σε μερικούς ανθρώπους (κυρίως από τη μέση γραμμή) θα προκαλέσει πρώτα 

συναισθηματικές αντιδράσεις, χάος, ακόμη και πιθανούς διαχωρισμούς και στη συνέχεια θα οδηγήσει σε μια 

θεμελιώδη επαναξιολόγηση. Και αλλαγές στη δράση. Αυτό θα περιλαμβάνει πληροφορίες για στη γραμμή 

πτώσης (αν αναφερόμαστε στη συλλογική διαδικασία) και στη δική μας σκιά, που μπορεί να αποκαλυφθεί σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις της ζωής (αν αναφερθούμε στις επιμέρους διαδικασίες του κάθε ατόμου). 

Σε συλλογικό επίπεδο οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν π.χ. αποκαλύπτοντας τις δραστηριότητες του βαθύ 

κράτους, την εκκλησία, την προέλευση και την αληθινή ιστορία της ανθρωπότητας, το γεγονός ότι δεν είμαστε 

οι μόνοι στο σύμπαν, κρυμμένα πολιτιστικά αντικείμενα, απαγορευμένη γνώση για τη γεωγραφία, την 

πραγματική ισορροπία δυνάμεων με τους γείτονες της διπλανής πόρτας , και πολλα ακομα. 

Αυτή είναι μια βασική διαδικασία που θα θέσει τα θεμέλια για διαδικασίες το δεύτερο εξάμηνο του έτους που 

σχετίζονται με τη λήψη της κατάστασης στα χέρια και τη συλλογική συνεργασία (θα γράψω περισσότερα για 

αυτό σε μελλοντικές εκθέσεις).  

Στην ανοδική γραμμή, από την άλλη, όλες αυτές οι «νέες» πληροφορίες για τη μεσαία γραμμή είναι γνωστές εδώ 

και καιρό. Εδώ, όμως, θα συμβεί και η διαδικασία αναγνώρισης πληροφοριών με την καρδιά (στην 

πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει). 

Για αυτή τη γραμμή, ισχυρότερων ενεργειών στο συλλογικό πεδίο τον Φεβρουάριο προκάλεσε την πτώση ενός 

άλλου στρώματος κάλυψης, πράγμα που σημαίνει ότι το "ποιος είναι ποιος" μπορεί να διακριθεί όλο και πιο 

συγκεκριμένα. Μερικά από τα όντα της κατερχόμενης γενεαλογίας (χωρίς τσάκρα της καρδιάς) αλλά μιμούνται 

την «ανοδική γραμμή» (ακόμη και για «αφύπνιση») είναι καθαρά ορατά τώρα. Αυτό περιλαμβάνει όντα με υψηλή 

πνευματικότητα, εστιασμένα μόνο στο διανοητικό ή -αντίθετα- εστιασμένα μόνο στο φυσικό σώμα- «αθλητικά» 

όντα. Μπορούν, φυσικά, να φέρουν γνώσεις ή επιλεγμένες δεξιότητες, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 

θεραπεία (αλλαγή). Μπορεί ακόμη και να έχουν «καλές» προθέσεις, δεν είναι «μη φιλικοί», αλλά η επαφή μαζί 

τους γίνεται αμέσως αισθητή ως πτώση ενέργειας, ακόμα και παρεμβολή στον τομέα (αν κάποιος δεν έχει το νου 

του εδώ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γράφω χωρίς καμία προτίμηση (εξάλλου είμαστε Ένα), μόνο για ενημερωτικούς 

σκοπούς.  
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Έτσι ο Μάρτιος ξεκινά μεμονωμένες αναβάσεις και αναβάσεις σε 5D πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαδικασία 

των τελευταίων 36 ετών (από το 1987) που έχει προετοιμάσει την ανθρωπότητα για μια αλλαγή που δεν έχει 

ξαναγίνει. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την όμορφη διαδικασία μαζί σας. 
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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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