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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) 

Για αρχή, μια συνθετική περίληψη Μαρτίου (και μέσα Φεβρουαρίου).  

Η προηγούμενη περίοδος ήταν πολύ δυναμική όσον αφορά τις διαδικασίες και τις ρέουσες ενέργειες. Μετά από 

έναν μάλλον «ήπιο» Φεβρουάριο, ο Μάρτιος απέκτησε σίγουρη «έκφραση». Πρακτικά ολόκληρη η περίοδος από 

την τελευταία έκθεση ήταν προετοιμασία για την είσοδο των υψηλότερων δονήσεων την περίοδο 20-23 Μαρτίου, 

σκοπός της οποίας ήταν να ανοίξει η πιο ισχυρή διαδικασία (από τις 22 Μαρτίου) που σχετίζεται με 

μεμονωμένες μεταβάσεις στην 5D πραγματικότητα (Σηματοδότησα αυτή τη διαδικασία στην προηγούμενη 

έκθεση - θα την περιγράψω επίσης λεπτομερέστερα σε αυτό το κείμενο). 

Στο πρώτο μέρος αυτής της περιόδου (από 17.02 έως 06.03) θα μπορούσαμε να βιώσουμε αυξημένη ηλιακή 

δραστηριότητα, η οποία έφερε μια σειρά από πολύ ισχυρές και αθροιστικές εκλάμψεις, συγκεκριμένα 2 

εκλάμψεις κατηγορίας X (17.02 - X2.2 και 03.03 - X2.02) και έντεκα ελαφρώς ασθενέστερες, αλλά και ισχυρές 

φωτοβολίδες κατηγορίας Μ (20.02 M4.4, 21.02 M5.0, 22.02 M2.6, 23.02 M1.5, 24.02 M3.7, 25.02 M6.3, 28 

M8.03, 28 M8.03, 01). Μ1,0, 02,03 Μ3. 8, 04,03 Μ5,2, 05,03 Μ5,04, 06,06 Μ5,8). Στο δεύτερο μέρος της 

εξεταζόμενης περιόδου (από 07.03 έως 23.03, όταν δημοσιεύεται η έκθεση), η δραστηριότητα μειώθηκε ακόμη 

και στο επίπεδο Α, και κατά μέσο όρο παρέμεινε στα επίπεδα Β και Γ (χαμηλά και μεσαία επίπεδα). 

Αυτό σχετιζόταν στενά με τις διεργασίες που γινότανε στο  συλλογικό διάστημα (πρώτα μια ισχυρή κάθαρση 

του συλλογικού νοητικού χώρου και της συλλογικής καρδιάς και - μετά - ενεργοποίηση νέων δυνατοτήτων) όσο 

και με τις ατομικές (εναρμόνιση νέων ενεργειών). 

17.02 - 20.02 - σε ατομικό επίπεδο, πολύ υψηλές ενέργειες εισέρρευσαν στα ανθρώπινα σώματα προκαλώντας 

τον καθαρισμό του τσάκρα της καρδιάς και ολόκληρου του κύριου καναλιού και προετοιμασία για τη μετάδοση 

ακόμη υψηλότερων ενεργειών. Στο επίπεδο των αισθήσεων, ήταν δυνατό να αισθανθούν ισχυρές δονήσεις στο 

τσάκρα της καρδιάς και σε ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη. Μπορεί ακόμη και να αισθάνονται σαν να τρέμουν. 

Σε σωματικό επίπεδο, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αϋπνία. Στον συλλογικό χώρο, οι ενεργειακές δομές που 

υποστηρίζουν την υπάρχουσα πραγματικότητα σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης έσπασαν. Ώστε στο μέλλον, με 

βάση αυτή τη διαδικασία, να είναι δυνατή η δημιουργία νέων, εποικοδομητικών λύσεων. Αυτή η διαδικασία 

έφερε επίσης πολύ ισχυρούς ανέμους και θυελλώδεις ανέμους σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Η 21η Φεβρουαρίου ήταν ημέρα σιωπής. Με τις όμορφες ενέργειες του τσάκρα της καρδιάς που συνδέει τους 

ανθρώπους με υψηλότερες διαστάσεις. Εδώ θα μπορούσατε να βιώσετε την πλήρη σύντηξη με τη Θεϊκή Όψη του 

Είναι σας, αλλά και να συνδεθείτε με τον Ανώτερο Σκοπό της Ψυχής. Αυτές ήταν έντονα αισθητές ενέργειες της 

«Νέας Γης». Τέτοιο πρελούδιο για να τους αγκυροβολήσει από τις 22.03.  

22.02 - 23.02 - ένα άλλο μέρος ενέργειας που απελευθερώνει τα μοτίβα του 3D Matrix από τα ανθρώπινα σώματα, 

το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε ένα άλμα στις δονήσεις του συλλογικού πεδίου. Ολόκληρος ο πλανήτης μας 

πέρασε από μια παρόμοια διαδικασία. Πολλοί άνθρωποι ένιωσαν βαριά και πρησμένα πόδια εκείνη την ημέρα. 

24.02 - ισχυρή φόρτιση των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος με ζωτική ενέργεια, που έφερε το πρώτο στάδιο 

σχηματισμού ελαφρών σωμάτων σε μερικούς ανθρώπους. Αυτές ήταν πολύ ευχάριστες λεπτές μικροδονήσεις σε 

όλο το σώμα, σε συνδυασμό με μια υποκειμενικά αισθητή μεγαλύτερη ζωτικότητα, ελαφρότητα. Η επιβράδυνση 

του χρόνου (ακόμα και το σταμάτημά του) ήταν επίσης ξεκάθαρα αισθητή. Σε πολλούς ανθρώπους, έχουν επίσης 

ενεργοποιηθεί οι εξωαισθητηριακές ικανότητες και οι κρυφές δυνατότητες. Έγινε και εδώ μια ενεργειακή επίθεση 

(τεχνολογική αναστάτωση όλου του συλλογικού πεδίου).  
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25/02 - οι ενεργειακοί κώδικες έχουν κυλήσει στο διάστημα, ενεργοποιώντας το συλλογικό νοητικό πεδίο σε 

υψηλότερο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο εγγύς μέλλον θα σταματήσουν να 

λειτουργούν από το επίπεδο του εγωισμού και θα εισέλθουν στο επίπεδο της αίσθησης του σώματος 

(χρησιμοποιώντας την ονοματολογία του ψυχολογικού-ενεργειακού προφίλ: θα είναι έτοιμοι να ενεργήσουν 

σύμφωνα με τους ενεργειακή στρατηγική). Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα πάψουν να είναι ενεργητικοί δότες για 

την γραμμή πτώσης , θα εισέλθουν επίσης στο δυναμικό της δημιουργίας από το επίπεδο της καρδιάς. 

26.02 - κωδικοί που ενεργοποιούν πλήρως ελαφριά σώματα έφτασαν στα ανθρώπινα σώματα. Στο πρώτο μέρος 

των όντων, αυτό θα εκδηλωθεί τις επόμενες εβδομάδες. 

Από εκείνη την ημέρα, συνεχώς, κάθε πρωί (πρακτικά μέχρι τις 12.03) παρακολουθούσα τεχνολογικές 

προσπάθειες μείωσης των κραδασμών στους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν νιώσει απότομη 

πτώση ισχύος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μειωμένα επίπεδα ενέργειας, διαταραχές στο τσάκρα της 

καρδιάς (συμπεριλαμβανομένων αίσθημα παλμών, καύσου, άλλα καρδιακά συμπτώματα), πονοκεφάλους, 

λήθαργο, γενική κατάρρευση και προβλήματα συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα κ.λπ. 

13.03-17.03 χάος μέρος πρώτο. Οι φθίνουσες ενέργειες έφεραν σε συλλογικό επίπεδο πολύ χάος και επιτάχυναν 

την επαλήθευση αυτού που εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά και πρέπει να αλλάξει. Αυτό μεταφράστηκε 

σε ατομικό επίπεδο στους ανθρώπους ως συσσώρευση πολλών θεμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων 

ημερών, που ταυτόχρονα απαιτούσαν φροντίδα και διευθέτησή τους (επείγοντα και συχνά σημαντικά θέματα). 

Παρατήρησα επίσης αυξημένο ποσοστό αστοχίας πολλών συσκευών (ειδικά ρεύματος και νερού). Γενικά, αυτό 

προκάλεσε αρκετή σύγχυση και -για κάποιους- χάος στη ζωή. Υπήρχε μια αισθητή επιτάχυνση του χρόνου. 

Πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να ένιωσαν κυριολεκτικά «εξαντλημένοι» από 

την ενασχόληση με επιπλέον θέματα. 

18.03 έφερε ηρεμία μετά από πρόωρες αναταράξεις σε ενέργειες και δράση. Εκείνη την ημέρα έγιναν αισθητές 

πολύ υψηλές ενέργειες, προκαλώντας ανώμαλη ζωτικότητα, μη ανάγκη ύπνου, πλήρη διανοητική διαύγεια, αλλά 

και -αν κάποιος κατάφερνε να αποκοιμηθεί- πολύ ζωντανά όνειρα. Η προπαρασκευαστική διαδικασία για τη 

μετάβαση στις 22 Μαρτίου έχει ξεκινήσει. 

Αυτή η κατάσταση δεν επρόκειτο να απολαύσει για πολύ, καθώς ισχυρές αναταραχές άρχισαν το απόγευμα της 

19ης Μαρτίου (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Πρώτα ως δυσάρεστη πίεση στο τσάκρα του στέμματος και στο τρίτο 

μάτι, μετά άβολες αισθήσεις στα κάτω τσάκρα. Αυτή η διαταραχή κράτησε μέχρι τις 21.03, πολλοί άνθρωποι 

μπορεί να ένιωθαν άσχημα, ανίσχυροι, ευερέθιστοι και ακόμη και με συμπτώματα ασθένειας 

Το 21.03 στο 23.03 ήταν ένας ισχυρός χρόνος μετάβασης στην πραγματικότητα 5D (θα επεκταθώ σε αυτό 

αργότερα σε αυτήν την αναφορά). Τη στιγμή αυτής της αναφοράς, το πρώτο μέρος των όντων ανόδου είναι ήδη 

πλήρως αγκυρωμένο στο ανώτερο fractal της πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα έχουν την 

ικανότητα να ενεργούν από το επίπεδο μιας άνευ όρων ανοιχτής καρδιάς. Οι ενέργειές τους είναι και θα είναι μια 

καλή ενίσχυση για άλλους που έχουν ακόμη αυτή τη διαδικασία μπροστά τους καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και 

του 2024 (αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όντα από τη μέση γραμμή). Στο διάστημα, έγινε ένα τεράστιο άλμα στις 

δονήσεις του συλλογικού πεδίου. 
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24.03 - 31.03 χάος μέρος δεύτερο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν δυνατό και θα εξακολουθήσει να 

έχει παρόμοιους κραδασμούς όπως στην περίοδο από 13.03 έως 17.03 (έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 23.03). 

Έχουν επίσης εμφανιστεί και ενδέχεται να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες εξοπλισμού, 

τηλεπικοινωνιών κλπ. Η διαφορά σε σχέση με την πρώτη περίοδο χάους στις 13 Μαρτίου - 17 Μαρτίου είναι ότι 

αυτή τη φορά οι ενέργειες που έγιναν δεν ενεργοποιούνται με κίνητρο “από το πρόβλημα” και ο φόβος από το 

επίπεδο των κατώτερων τσάκρα (το τσάκρα βάσης: επιβίωση, το δεύτερο τσάκρα - προσκόλληση στην ύλη), 

αλλά λύθηκε μέσα από το πρίσμα του τέταρτου τσάκρα (δημιουργία προς την καλύτερη λύση) και το κίνητρο 

“για να λύσω”. 

Τόσα για την περίληψη της περασμένης περιόδου. Τώρα θα προχωρήσω σε αυτό που μας περιμένει δυναμικά τον 

Απρίλιο. 

(2) 

Ο Απρίλιος είναι ο βασικός μήνας που θα φέρει τα πρώτα αποτελέσματα της μεταβατικής διαδικασίας  22 

Μαρτίου και της οποίας οι λάμψεις ήταν ορατές στις ενέργειες από τις 15 Μαρτίου. Πρόκειται για το 

ανοιχτό πλέον πέρασμα στην 5D πραγματικότητα (πραγματικότητα της καρδιάς).  

Η πραγματικότητα της καρδιάς προκαλεί δημιουργία από μέσα (στο επίπεδο των προσωπικών επιθυμιών) 
προς τα έξω (προς την εκδήλωση αυτών των επιθυμιών). Το κίνητρο "μέχρι" - "Να λύσω" λειτουργεί εδώ. Ο 

άνθρωπος δεν υποκινείται πλέον από τον φόβο της επιβίωσης (βασικό τσάκρα) ή την επιθυμία να κατέχει ή τον 

φόβο της απώλειας (ιερό τσάκρα), αλλά εισέρχεται στο χώρο του προτύπου «Εκδηλώνω τις επιθυμίες μου έξω» 

(τσάκρα καρδιάς). 

Για το λόγο αυτό, σε ενεργειακό επίπεδο, ο Απρίλιος θα μοιάζει με τη φύση που ξυπνά στη ζωή με γρήγορο 

ρυθμό. Όλα όσα αγκυροβολήθηκαν στο συλλογικό πεδίο και σε επιμέρους φορείς τον Μάρτιο και τους 

προηγούμενους μήνες θα βρουν χώρο εκδήλωσης τον Απρίλιο. Μπορώ να γράψω κυριολεκτικά ότι τον 

Απρίλιο, οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν επιτέλους στη ζωή ως ελεύθερα όντα με την πλήρη δύναμη της 

δημιουργίας από το επίπεδο μιας άνευ όρων ανοιχτής καρδιάς.  

Αυτό είναι δυνατό επειδή τη στιγμή της μετάβασης στις 22 Μαρτίου και τις ημέρες που προηγήθηκαν αυτού του 

γεγονότος, οι εισερχόμενες ενέργειες έκαναν δυνατό σε κάθε ον να καθαριστεί πλήρως από το κάρμα του σε όλα 

τα επίπεδα και τις διαστάσεις. Έτσι, κάθε ον ξεκινά πλέον τη δική του ζωή χωρίς κανένα βάρος, αλλά και με 

προσωπική ευθύνη για τα αποτελέσματα της δικής του δημιουργίας. Ταυτόχρονα, αυτή η δημιουργία είναι 

δυνατή από το επίπεδο μιας ανοιχτής καρδιάς. 

Όντα που δεν έχουν τσάκρα καρδιάς ή έχουν μπλοκαριστεί από διάφορους τύπους δραστηριοτήτων (ειδικά που 

προωθούνται έντονα στο mainstream τα τελευταία τρία χρόνια), δεν έχουν πρόσβαση στον χώρο της δικής τους 

δημιουργίας από το επίπεδο της καρδιάς και 5D πραγματικότητα. Εξακολουθούν να λειτουργούν με τα μοτίβα 

χαμηλών δονήσεων του βασικού τσάκρα ή του ιερού τσάκρα. Έτσι, παραμένουν σε ένα χρονοδιάγραμμα 

αγκυροβολημένο στην παλιά τρισδιάστατη πραγματικότητα, η οποία οδεύει προς την εντροπία.  

Η είσοδος στην πραγματικότητα της καρδιάς είναι η είσοδος σε ένα υψηλότερο ενεργειακό fractal συνείδησης 

και ύπαρξης. Ένα fractal νοείται εδώ ως ένα αυτο-επαναλαμβανόμενο μοτίβο που περιέχει fractal χαμηλότερης 

τάξης και ταυτόχρονα αποτελεί μέρος ενός fractal υψηλότερης τάξης. Έτσι, η πραγματικότητα (fractal) της 5Δ 

καρδιάς περιλαμβάνει και περιέχει το κατώτερο fractal, που είναι η πραγματικότητα του 4Δ νου, και το ακόμη 

κατώτερο, που είναι το fractal της τρισδιάστατης πραγματικότητας (φυσικό σώμα).  
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ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ: Από τις παρατηρήσεις μου, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται να 

ακολουθήσουν τον εαυτό τους και τις επιθυμίες τους. Φοβούνται να αφήσουν αυτό που δεν τους εξυπηρετεί πια, 

αλλά δίνει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας επειδή είναι γνωστό. 

Ωστόσο, αυτός ο φόβος είναι αβάσιμος, επειδή το υψηλότερο fractal περιέχει όλες τις δυνατότητες και τους 

υπάρχοντες πόρους που ήταν διαθέσιμοι στο χαμηλότερο fractal(επειδή το υψηλότερο fractal περιλαμβάνει το 

χαμηλότερο fractal). Επιπλέον: όλα τα δυναμικά και οι πόροι που ήταν η «αιχμή των δυνατοτήτων» στο κατώτερο 

fractal, στο ανώτερο fractal είναι μόνο η αρχική βάση και η αρχική κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνεις σε μια 

ανώτερη τάξη και να ξεκινάς να μαθαίνεις εκεί και να έχεις τη δυνατότητα για νέες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα 

να μπορείς να κάνεις ό,τι κατέληγε η προηγούμενη τάξη. Η τελική κατάσταση του κατώτερου fractal είναι 

επομένως εγγυημένη στο υψηλότερο fractal. Με απλά λόγια: το να ακολουθείτε την καρδιά σας όχι μόνο 

εγγυάται τη διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου ζωής και ύπαρξης, αλλά δημιουργεί επίσης χώρο για να 

υπερβείτε σημαντικά αυτό το επίπεδο. 

Η είσοδος στη δημιουργία της καρδιάς ανοίγει έναν χώρο νέων δυνατοτήτων με βάση ό,τι έχει προηγηθεί και 

δίνει πρόσβαση σε υψηλότερα, καλύτερα επίπεδα ύπαρξης. Ταυτόχρονα, διατηρεί όλες τις υπάρχουσες 

δυνατότητες. Επομένως, δεν υπάρχει τρόπος να ακολουθήσετε την καρδιά σας και να κάνετε μια χειρότερη ή 

λιγότερο αμειβόμενη δουλειά ή να είστε σε μια λιγότερο ικανοποιητική σχέση, κ.λπ. Η κατανόηση αυτού είναι 

ζωτικής σημασίας για να μπείτε σε αυτές τις διαδικασίες αλλαγής χωρίς φόβο.  

Εάν, από την άλλη πλευρά, τις επόμενες εβδομάδες, παρά την επιθυμία της καρδιάς, ένα άτομο θα συνεχίσει να 

διατηρεί το κατάσταση του εγώ από το επίπεδο του φόβου, τότε οι εξωτερικές συνθήκες θα αναγκάσουν 

συγκεκριμένες καταστάσεις να κινηθούν προς το νέο, το οποίο δεν απαραιτήτως πρέπει να είναι άνετα και 

σύμφωνα με τις προσδοκίες. Γι' αυτό αξίζει ακόμα περισσότερο να φροντίσεις να πάρεις την κατάσταση στα 

χέρια σου και να δημιουργήσεις την πραγματικότητα σε αρμονία με τον εαυτό σου. 

Επομένως, κάθε νέα κατάσταση, αν και προκαλεί νοκ άουτ από τη ζώνη άνεσης, είναι μια ευκαιρία για μια 

δημιουργική λύση από καρδιάς. Τα βασικά ερωτήματα εδώ είναι: «Τι θέλω σε αυτήν την κατάσταση και πού 

θέλω να φτάσω;» «Τι μπορώ να κάνω το πρώτο βήμα προς την επιθυμία μου;»  

Η διαδικασία μετάβασης - αν και είναι τελικά κοινή για ολόκληρη τη συλλογικότητα - έχει ατομικό χαρακτήρα. 

Είναι η διαδικασία κάθε ύπαρξης στη μέση γραμμή ή στη γραμμή ανάληψης. Κυριολεκτικά ξυπνά τους 

ανθρώπους από τη χειμερία νάρκη πολλαπλών ενσαρκώσεων σε μια νέα ζωή. Μου θυμίζει ανθισμένα λουλούδια. 

(3) 

Η παραπάνω διαδικασία σε συλλογικό επίπεδο τον Απρίλιο και τους επόμενους μήνες θα προκαλέσει θεμελιώδη 

αλλαγή στην κατανομή της ενέργειας στο Διάστημα. Κάθε ον που εισέρχεται στη διαδικασία δημιουργίας από το 

επίπεδο της καρδιάς θα ξεπεράσει τη διπλή πραγματικότητα. Θα πάψει να είναι αντίβαρο σε δομές χαμηλών 

κραδασμών και γραμμή πτώσης. Αυτό θα προκαλέσει ήδη από τον Απρίλιο ότι η πλευρά χαμηλών 

κραδασμών (γραμμή πτώσης) θα αρχίσει να καταρρέει από το ίδιο της το βάρος (σηματοδοτήθηκε αυτή η 

διαδικασία σε πολλές προηγούμενες αναφορές).  

  



 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

- ΑΦΎΠΝΙΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΝΈΑ ΖΩΉ 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

Επομένως, ο Απρίλιος (όπως ο Μάιος και ο Ιούνιος) - σε συλλογικό επίπεδο - θα φέρει πολλές αναταράξεις στην 

πτωτική γραμμή. Θα προκύψουν από την ταχεία εξάντληση της παροχής ρεύματος εκεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες ξαφνικών γεγονότων (περαιτέρω απόπειρες απόκτησης πρόσθετης 

ενέργειας που παράγεται από φόβο), εσωτερικών ταραχών για ενέργεια, αλλά και της συνήθους αποσύνθεσης 

των υπαρχουσών δομών χαμηλών κραδασμών. Μοιάζει με παλιό γύψο που ξεφλουδίζει τους τοίχους και 

αποκαλύπτει εντελώς διαφορετικούς, αλλά όμορφους και δυνατούς τοίχους. 

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οποιεσδήποτε ενέργειες από το επίπεδο του φόβου ή του εκφοβισμού απλώς θα πάψουν 

να έχουν κανένα αποτέλεσμα, επειδή δονητικά όλο και λιγότερα όντα θα το επιβεβαιώσουν.  

Σε συλλογικό επίπεδο, κάθε ον που επιλέγει να ακολουθήσει την καρδιά του θα συμβάλει στη δημιουργία της 

δόνησης της «Νέας Γης». Αυτό, με τη σειρά του, θα διευκολύνει τη μετάβαση στην 5D πραγματικότητα των 

επόμενων όντων. 

Σε αυτό το σημείο, το Διάστημα είναι πλήρως έτοιμο να γεμίσει με εντελώς νέα πρότυπα λειτουργίας - 

σύμφωνα με τη δόνηση της καρδιάς. Θα υποστηρίζει επίσης κάθε ον στις αποφάσεις και τις ενέργειές του 

από αυτό το επίπεδο. Ακόμα κι αν οι ενέργειες που γίνονται από το επίπεδο του κεφαλιού θα φαίνονται 

παράλογες. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι το μυαλό λειτουργεί σε μια 4D πραγματικότητα και είναι 

χαμηλότερο fractal από τη δόνηση της καρδιάς (πραγματικότητα 5D), επομένως δεν μπορεί να δει και δεν έχει 

πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες που έχει η καρδιά. 

(4) 

Η μετάβαση που έγινε στις 22 Μαρτίου, σε συλλογικό επίπεδο, άνοιξε και την πρόσβαση στην ανθρωπότητα σε 

νέες τεχνολογίες, που μέχρι τότε ήταν πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπου. Αυτό το μπλοκάρισμα οφείλεται 

αποκλειστικά στο ότι η χρήση τέτοιων τεχνολογιών από τα μοτίβα του τσάκρα της βάσης  ("πολέμησε ή φυγή, 

αλλά κάνε κάτι για να επιβιώσεις") ή του ιερού τσάκρα ("το εύχεσαι ή μπορεί να μην το έχεις") θα μπορούσε να 

προκαλέσει τη χρήση αυτών των τεχνολογιών εναντίον ανθρωπότητα. Ο Απρίλιος, από την άλλη, ξεκινά τη 

διαδικασία πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.  

Κάθε επόμενο άτομο που από τον Απρίλιο θα επιλέξει να ζει σύμφωνα με την καρδιά του θα αρχίσει να 

συνδημιουργεί το συλλογικό πεδίο, το οποίο, αφού φτάσει σε μια κρίσιμη μάζα, θα προκαλέσει την 

εκδήλωση αυτών των τεχνολογιών στον υλικό χώρο της Γης. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πλέον ανοιχτή. 

Η επίγνωση αυτού του γεγονότος είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν αφορά μόνο την ελεύθερη ενέργεια, αλλά και 

για πρωτοποριακές λύσεις στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, της οικολογικής αναγέννησης του πλανήτη, της 

τεχνολογίας εξωγήινων ταξιδιών και πολλών άλλων. Τα επόμενα χρόνια θα φέρει ραγδαία ανάπτυξη της 

ανθρωπότητας και, κατά συνέπεια, άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς. Το κλειδί εδώ, ωστόσο, είναι ότι η 

πνευματική ανάπτυξη της ανθρωπότητας (ένα αρκετά υψηλό επίπεδο συνείδησης) προηγείται αυτών των 

τεχνολογιών.  

Μερικές από αυτές τις τεχνολογίες είναι γνωστές στον πλανήτη μας εδώ και πολύ καιρό (αν και έχουν 

μπλοκαριστεί και κρυφτεί από την κοινωνία - αυτές θα κυκλοφορήσουν), ενώ κάποιες σε τεχνολογία και 

πρωτοποριακές λύσεις θα «ανακαλυφθούν». Ή μάλλον, θα «πεταχτεί» στο μυαλό συγκεκριμένων ανθρώπων που 

θα το περάσουν ως εφευρέσεις ή πρωτοποριακές ανακαλύψεις για την ανθρωπότητα. Μια ενδιαφέρουσα 

διαδικασία μπροστά. Αξίζει να παρακολουθήσετε αυτό το φαινόμενο και να το στηρίξετε με τη δημιουργία σας 

ώστε να εκδηλωθεί πιο γρήγορα στον χώρο του Πλανήτη μας.  
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(5) 

Η μετάβαση στην 5D πραγματικότητα και η εξαφάνιση της γραμμής που πέφτει ανεβάζει τη δόνηση όλης 

της ανθρωπότητας. Και έχει - σε επίπεδο ολόκληρου του πλανήτη - αντίκτυπο στην κατάρρευση του 

τεχνητά δημιουργημένου Matrix του τρισδιάστατου χρόνου, το οποίο στο μέλλον (ανάλογα με τον ρυθμό 

μετάβασης μεμονωμένων ανθρώπων στην 5D πραγματικότητα) θα έχει ως αποτέλεσμα την κυριολεκτική 

εμφάνιση της Νέας Γης (μετριασμός και εξίσωση του κλίματος σε ολόκληρη την υδρόγειο, αλλαγμένη και πιο 

ευεργετική για την υγεία της δομής του αέρα, αλλαγμένη δομή της ηλιακής ακτινοβολίας, έλλειψη κατακλυσμών 

που προκαλούνται από τα στοιχεία, αρμονία των οικοσυστημάτων και πολλά άλλα) .  

Και παρόλο που μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία τώρα, αυτό το σενάριο είναι μπροστά μας. 

Αυτό που εύχομαι για όλους μας. 

(6) 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  

Στόχοι για μεμονωμένα άτομα: (1) επιλέγουν πράξεις ζωής με βάση τις επιθυμίες της καρδιάς, (2) αποσύρουν 

την προσοχή κάποιου από δραστηριότητες, καταστάσεις, ανθρώπους και μέρη χαμηλής ενέργειας.  

Στόχοι για την ανθρώπινη συλλογικότητα: (1) άνοιγμα σε νέες τεχνολογίες, (2) συνεργασία βασισμένη σε 

στόχους που βασίζονται σε υψηλότερες αξίες. 

 

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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