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Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε συλλογικά από την αγγλική 

γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη διορθώσεις βασισμένες στα ρώσικα κείμενα. 

 

Επικοινωνία σχετικά με την ελληνική μετάφραση μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση peacedayathens@gmail.com 
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Πώς να διαβάσετε ή να ακούσετε τα μηνύματα των Διδασκάλων 

Συστάσεις των Διδασκάλων που δόθηκαν σε μηνύματά τους (αποσπάσματα) 

 

Διδάσκαλος Κουτ Χούμι, 14 Ιανουαρίου 2010 

 

«... Τακτικά σάς υπενθυμίζουμε τις συστάσεις μας για το πώς να εργάζεστε με τα 

μηνύματά μας. Και εγώ ξέρω πολλούς, που δεν τηρούν τις συστάσεις μας. Πολλές 

φορές έχουμε αναφέρει πόσο προσεκτικά πρέπει να εργάζεστε με τα μηνύματά μας 

και για το γεγονός ότι είναι ανεπιθύμητο να διαβάζετε περισσότερα από δύο 

μηνύματα την ημέρα. Π.χ. ένα το πρωί και ένα το βράδυ. 

Κάθε μήνυμα περιέχει τις ενέργειες διαφόρων Διδασκάλων οι οποίοι δίνουν αυτά τα 

μηνύματα. Και ενίοτε οι ενέργειες ανήκουν σε όχι τόσο υψηλό επίπεδο, ενίοτε 

ανήκουν σε πολύ υψηλό επίπεδο Ύπαρξης. Και εάν αρχίζετε να διαβάζετε μερικά 

μηνύματα το ένα μετά από άλλο, τότε υποβάλετε τον οργανισμό σας σε πολύ μεγάλη 

ένταση. Η εξωτερική σας συνείδηση μπορεί και να μην εντοπίσει τον κίνδυνο, επειδή 

ο νους σας έχει συνηθίσει να δουλεύει μόνο με το πληροφοριακό στοιχείο και δεν 

λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή παράμετρο των μηνυμάτων. 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο οργανισμός σας χρειάζεται τροφή. Και όταν πεινάτε 

ή διψάτε και τρώτε ένα κομμάτι ψωμί ή πίνετε ένα ποτήρι νερό, ο οργανισμός σας 

νιώθει ικανοποίηση. 

Και τώρα φανταστείτε ότι λαμβάνετε τεράστιες ποσότητες τροφής, από όλες τις 

τροφές μαζί με απεριόριστες ποσότητες ποτών. Ξέρω ότι πάρα πολλά άτομα αυτό 

κάνουν στη ζωή τους, καθώς έλκονται από πλούσια γεύματα και από λαιμαργία. 

Όμως δεν αισθάνεστε άσχημα την επόμενη μέρα λόγω του ανεξέλεγκτου ποτού και 

φαγητού; 

Υπάρχουν συμβατά είδη τροφίμων, και υπάρχουν είδη τροφίμων που δεν μπορούν να 

ληφθούν μαζί. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας βρίσκεται σε τέτοιο 

χαμηλό ενεργειακό επίπεδο που δεν μπορεί να καταλάβει αυτές τις απλές αλήθειες 

που ήτανε γνωστές χιλιάδες χρόνια πριν και τις οποίες τηρούσαν όλοι οι σοφοί. 

Όταν διαβάζετε πολλές υπαγορεύσεις οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς 

Διδασκάλους, μπορεί να έχετε την ίδια ακριβώς δυσπεψία στη συνείδησή σας, 

παρόμοια με τη δυσπεψία που οφείλεται στην ασυγκράτητη χρήση φαγητού. 

Θα πρέπει να προσεγγίζετε την ανάγνωση των μηνυμάτων μας με πολύ προσοχή, 

διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να νιώσετε εσωτερική δυσφορία, δυσαρέσκεια και 

ακόμα χειρότερα, να στρέψετε όλη σας τη δυσαρέσκεια προς την αγγελιοφόρο μας ή 

τους Διδασκάλους. 

Θα πρέπει να προετοιμάζεσθε για την ανάγνωση κάθε μηνύματος πολύ προσεκτικά. 

Θα πρέπει να συντονίζεστε με τον Διδάσκαλο που δίνει το μήνυμα με τη βοήθεια 

μουσικής, με τη βοήθεια της εικόνας του Διδάσκαλου ή με μια προσευχή ή έναν 

διαλογισμό πριν από την ανάγνωση του μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο 

ευθυγραμμίζετε τις ενέργειές σας, ανυψώνετε τη συνειδητότητά σας και τα μηνύματα 

θα σας ωφελήσουν. 

Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ο ήλιος ακτινοβολεί για όλους τους ανθρώπους 

και για όλα τα ζωντανά πλάσματα. Και υπάρχουν άτομα που χρησιμοποιούν την 

ηλιακή ενέργεια με σύνεση. Θα μείνουν στον ήλιο για ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα, και μετά θα κάνουν ένα διάλειμμα και θα εκτεθούν εκ νέου στις στοργικές 

ακτίνες του ήλιου. 

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που μένουν στην παραλία από το πρωί 

μέχρι το βράδυ κάτω από τον καυτό ήλιο και την επόμενη ημέρα υποφέρουν από 

εγκαύματα και πυρετό. 
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Ποιος φταίει για τα εγκαύματα; Ο Ήλιος; Νομίζω πως η απάντηση είναι προφανής. 

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κακή χρήση της ηλιακής ενέργειας. 

Η ενέργεια που περιέχουν τα μηνύματά μας δεν έχει τέτοια ολοφάνερη επίδραση 

αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά άτομα, τα οποία διαβάζουν βιαστικά μια 

ντουζίνα μηνυμάτων μας, χωρίς να εισέρχονται στην ουσία τους και χωρίς να είναι 

κατάλληλα συντονισμένοι πριν την ανάγνωση τού κάθε μηνύματος. Και το 

αποτέλεσμα δεν αργεί. Λίγο καιρό αργότερα αρχίζουν να αισθάνονται ερεθισμό 

ακόμα και θυμό. 

Ποιος φταίει που αισθάνεστε έτσι; Η αγγελιοφόρος; Οι Διδάσκαλοι; Νομίζω πως η 

απάντηση είναι προφανής. Δεν φταίει κανείς παρά μόνο εσείς που αδιαφορείτε για τις 

συστάσεις των Διδασκάλων. 

Όπως τα πάντα στον κόσμο σας, τα μηνύματά μας έχουν διττή δράση. Και κάποιοι 

χάρη στην ανάγνωση των μηνυμάτων μας απόκτησαν μια ομαλή αύρα, και εκείνα τα 

ελαττώματα της αύρας τους που τους ακολουθούσαν για πολλά χρόνια 

εξαφανίσθηκαν. Έγιναν πιο ισορροπημένοι, πιο φιλικοί. Βελτίωσαν τις σχέσεις με 

τους συγγενείς τους. Και απόκτησαν ειρήνη στην ψυχή και στο σπίτι τους. 

Κάποιοι άλλοι, αντιθέτως, μετά την ανάγνωση των μηνυμάτων μας νιώθουν θυμό, 

έχθρα, μίσος. Η αύρα τους λειώνει ημέρα με την ημέρα και απλά 

αυτοκαταστρέφονται. 

Αγαπημένοι, εμείς σας ευχόμαστε το Καλό, Αγάπη, Αρμονία. Και όλα αυτά μπορείτε 

να τα αποκτήσετε μέσω των μηνυμάτων μας. Όμως, μέσα σας βρίσκεται η δικλείδα 

που κατευθύνει την ενέργεια που βρίσκεται στα μηνύματά μας, είτε για καλό, είτε για 

κακό. Κάθε πράγμα στον κόσμο σας, αγαπημένοι, έχει διττή επίδραση. Και μέσα σας 

είναι ο μηχανισμός αυτός που σας υποχρεώνει είτε να περπατάτε χαρούμενα στο 

μονοπάτι της εξέλιξης, είτε σας πετάει έξω από το μονοπάτι.» 

 

 

Ο Αγαπημένος Μπαμπάτζι, 5 Δεκεμβρίου 2009 

 

«…Θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι έχετε πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης, 

που χρειάζονται όταν διαβάζετε τα μηνύματά μας. 

Αυτοί, οι οποίοι διαβάζουν τα μηνύματά μας για πρώτη φορά, μπορεί να 

παραξενεύονται. Ωστόσο αυτοί που διαβάζουν τα μηνύματά μας εδώ και καιρό, 

μάλλον είναι ενήμεροι για τα μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται. Κατ’ αρχήν 

πρέπει να αντιληφθείτε ότι έχετε να κάνετε με ενέργεια, επειδή ο Λόγος μας φέρει 

συγκεκριμένο ενεργειακό φορτίο. Και όπως κάθε ενέργεια, απαιτεί προσεκτικό 

χειρισμό, διαφορετικά το αποτέλεσμα της ανάγνωσης των μηνυμάτων μας μπορεί να 

είναι απρόβλεπτο. 

Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσετε ότι μιλάτε με τους Διδάσκαλους, που υπερέχουν 

σημαντικά σε επίπεδο συνείδησης. Ως εκ τούτου είστε υποχρεωμένοι να έχετε μια 

αίσθηση αυτοεκτίμησης και σεβασμού μέσα σας. Δεν μπορείτε να μιλάτε με τον Θεό 

εν τω μεταξύ, στα πεταχτά. Δεν μπορείτε να πίνετε τσάι, να μιλάτε με τους 

συναδέλφους σας στη δουλειά, να ελέγχετε την εργασία των παιδιών σας και 

ταυτόχρονα να διαβάζετε τα μηνύματά μας. Εάν κάνετε όλα αυτά και διαβάζετε τα 

μηνύματά μας ταυτόχρονα, θα δημιουργήσετε κάρμα, το οποίο θα είναι ανάλογο με 

την ενέργεια που περιέχεται στα μηνύματά μας. 

Σας προειδοποιώ για ακόμη μια φορά ότι συνομιλείτε με τον Θεό. Γι’ αυτό και πρέπει 

να το κάνετε με ευλάβεια, με μεγάλο σεβασμό στην καρδιά σας. Ολόκληρη η ύπαρξή 

σας πρέπει να είναι συντονισμένη στην επικοινωνία με τον Θεό. Πρέπει να βάλετε 
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όλα σας τα προβλήματα κατά μέρος ή να κάνετε το αντίθετο – να μη διαβάζετε το 

Μήνυμα μέχρι να υπάρξει μια ευνοϊκή στιγμή. 

Εάν είσαστε εκτός ισορροπίας ή είσαστε κάτω από την επιρροή οποιασδήποτε 

αρνητικής ποιότητας, τότε η ενέργεια που περιέχεται στα Μηνύματά Μας θα 

ενισχύσει οποιαδήποτε αρνητικότητα εντός σας. Και αντίστροφα αν είσαστε 

αρμονικά προσανατολισμένοι και είστε γεμάτοι με εσωτερική ειρήνη, τότε αυτή η 

κατάσταση αρμονίας και ειρήνης επίσης θα ενισχυθεί αναλογικά με αυτήν την 

ενέργεια η οποία περιλαμβάνεται στο Μήνυμα.» 

 

 

Διδάσκαλος Ιλαρίων, 2 Ιανουαρίου 2008 

 

«Γιατί έχετε την αίσθηση ότι μπορείτε να ασχολείστε με πνευματική δουλειά 

καιροσκοπικά ή στα πεταχτά; 

Έως ότου αποκτήσετε τη σωστή στάση για την πνευματική εργασία μέσα στη 

συνείδησή σας, δεν θα έχετε κανένα σημαντικό αποτέλεσμα. 

Πρέπει να σημειώσω μετά λύπης μου ότι η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης 

είναι η μάστιγα της εποχής σας. 

Προσπαθείτε να μάθετε ταυτόχρονα άκρως διαφορετικά πράγματα. Ακούτε 

ραδιόφωνο ή βλέπετε τηλεόραση, μιλάτε στο τηλέφωνο και προσπαθείτε να 

διαβάζετε τα μηνύματά μας. 

Ώσπου να  μαζέψετε τη δύναμή σας για να επικεντρωθείτε στην αποδοχή  της 

πνευματικής τροφής και να πετάξετε όλα τα υπόλοιπα, η ανάγνωση που κάνετε των 

μηνυμάτων μας,  δεν θα είναι χρήσιμη, αλλά επιζήμια για την εξέλιξή σας. 

Θα σας πω γιατί. 

Εάν ασχολείστε με κάτι εγκόσμιο, π.χ. ακούτε σύγχρονη μουσική στο ραδιόφωνο ή 

βλέπετε μια διαφήμιση στην τηλεόραση, ενώ ταυτόχρονα προσπαθείτε να διαβάσετε 

ένα μήνυμά μας, κάθε ενέργεια που έχουμε βάλει στο μήνυμα αυτό, θα προορισθεί 

λανθασμένα. Και αντί να πάει μπροστά η ανάπτυξή σας, θα γλιστρήσει προς τα πίσω. 

Συνειδητοποιείστε ότι απευθύνεστε στο Θεό, επικοινωνείτε με τους Διδασκάλους, οι 

οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από σας και έχουνε ανέβει πιο ψηλά στην κλίμακα της 

εξέλιξης. Από που προέρχεται αυτή η παντελής έλλειψη σεβασμού; 

Γιατί σας λείπει η στοιχειώδης ευπρέπεια στην επικοινωνία σας μαζί μας; 

Θα ήθελα να σταματήσετε να βλέπετε τη Διδασκαλία που σας δίνουμε μέσω της 

απεσταλμένης μας σαν κάτι αυτονόητο και σύνηθες. 

Για να παραδοθεί κάθε μας μήνυμα δουλεύουνε χιλιάδες Όντα του Φωτός. 

Ξοδεύουμε πολύτιμη Θεϊκή ενέργεια, τη μαζεύουμε ψίχουλο - ψίχουλο και τη 

βάζουμε στα μηνύματά μας. 

 

… Διότι αν δεν αλλάξετε τη στάση σας στην επικοινωνία σας με τους Διδασκάλους 

και δεν ξεπεράσετε κάποια συνακόλουθα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα σας, θα 

βλάψετε την ψυχή σας άσχημα. Να θυμάστε ότι όταν λαμβάνετε τη Θεϊκή ενέργεια, 

εσείς οι ίδιοι την κατευθύνετε στον κόσμο σας μέσω των σκέψεών σας, των 

συναισθημάτων σας και της κατάστασής σας. Όταν λαμβάνετε την ενέργεια 

διαβάζοντας τα μηνύματά μας ενώ βρίσκεστε σε κακή κατάσταση, τότε και εσείς θα 

τη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα, θα την κατευθύνετε στην αύξηση της αυταπάτης 

και θα δημιουργήσετε κάρμα. 

Στο δικό σας επίπεδο εξελικτικής ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη Θεϊκή 

ενέργεια με μεγαλύτερη ευθύνη.» 
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Η αποστολή σας είναι να σώσετε την ψυχή σας.  

 

Σανάτ Κουμάρα, 20 Ιουνίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σανάτ Κουμάρα. 

Έχω έρθει σε εσάς σήμερα ακριβώς στην ώρα που προγραμματίσαμε. 

Όπως πάντα, σκοπεύω να χρησιμοποιήσω αυτή τη Θεία ευκαιρία για να σας δώσω τη 

Γνώση μας και την κατανόηση των μεταμορφώσεων που λαμβάνουν χώρα πάνω στη 

Γη, στην Ανθρωπότητα που ζει τώρα πάνω στη Γη. 

Δηλώσαμε στα προηγούμενά μας Μηνύματα πολλές φορές ότι οι δονήσεις του 

φυσικού πεδίου του πλανήτη Γη ανυψώνονται. Σας έχουμε πει τι πρέπει να κάνετε 

έτσι ώστε οι δικές σας δονήσεις και το επίπεδο της συνείδησής σας να 

ανταποκρίνονται στη νέα πραγματικότητα. 

Εκείνοι από εσάς που ακολουθήσατε σταθερά τις συστάσεις μας πραγματοποιήσατε 

ένα άλμα χωρίς προηγούμενο στην ανάπτυξή σας. Άνευ προηγουμένου ευκαιρίες και 

προοπτικές για εσωτερική ανάπτυξη, είναι ανοικτές για εσάς. Βρίσκεστε στη στέψη 

του κύματος της Θείας ευκαιρίας, και αυτό θα επιτρέψει στην ψυχή σας να συνεχίσει 

την εξέλιξή της σε ένα νέο επίπεδο. 

Καταφέρατε να χρησιμοποιήσετε τη δεδομένη ευκαιρία! Καταφέρατε να αδράξετε το 

χέρι της βοήθειάς μας και εισακούσατε τις συμβουλές μας! 

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι πιάστηκαν στη δίνη των ενεργειών και δεν έχουν επίγνωση όλων των 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα. 

Βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου οι νέες ενέργειες εκδιώκουν από την ύπαρξή τους 

όλα τα καρμικά εμπόδια, όλους τους φραγμούς των παλαιών ενεργειών. Αυτό μοιάζει 

με τον ανοιξιάτικο γενικό καθαρισμό που κάνετε στο σπίτι σας. Τινάζετε παλιά 

πράγματα, σαρώνετε τα σκουπίδια, και το χάος και η ακαταστασία στροβιλίζονται για 

λίγο γύρω σας. 

Μην περιμένετε να έρθει κάποιος και να καθαρίσει την ακαταστασία στο σπίτι σας. 

Εσείς είστε το μόνο πρόσωπο που μπορεί να βάλει τα πράγματα σε τάξη μέσα στην 

ύπαρξή σας και κανένας άλλος. 

Επομένως, προειδοποιήσαμε ότι ο κάθε ένας από εσάς που ζει στον πλανήτη αυτή τη 

μεταβατική περίοδο, θα πρέπει να κάνει την επιλογή του και θα την κάνει. 

Τώρα, όπως με όλες τις μη ελκυστικές γενικές καταστάσεις στον πλανήτη, έχετε μια 

χωρίς προηγούμενο ευκαιρία για την ανάπτυξή σας. 

Εκείνο που ήταν κρυμμένο σιωπηλά στα βάθη της ύπαρξή σας σε παλιές εποχές, 

αιώνες πριν, έχει τώρα αναδυθεί στην επιφάνεια χάρη στις ενέργειες της αλλαγής. 

Μπορείτε να τις επισημάνετε στους εαυτούς σας και να τις παρατηρήσετε 

κυριολεκτικά παντού. 

Αυτό είναι καλό ή κακό; Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι πολύ καλό για μια ζωή 

ελεύθερη από προβλήματα στο φυσικό πεδίο. Αλλά είναι μια τεράστια ευκαιρία για 

την ανάπτυξη των ψυχών σας. 

Έχουμε λάβει μια τεράστια Θεία εξαίρεση για τη μετάδοση των Μηνυμάτων μας, εκ 

των προτέρων, δέκα χρόνια πριν από αυτή τη στιγμή. Τα Μηνύματά μας 

προορίζονται για να βοηθήσουν τις ψυχές σας να προετοιμαστούν για το ενεργειακό 

άλμα. 

Και πράγματι, πολλοί έλαβαν τη βοήθειά μας. Λυπούμαστε μόνο για το γεγονός ότι ο 

αριθμός των ανθρώπων που έλαβαν τη βοήθεια και την υποστήριξή μας δεν είναι 

πολύ μεγάλος. 
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Ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τα 

Μηνύματά μας χάρη στο κάρμα ή στο δονητικό τους επίπεδο, ακόμη και ανάμεσα σ’ 

αυτούς, το ποσοστό των ατόμων που ακολουθούν με ακρίβεια τις συστάσεις μας δεν 

είναι πολύ υψηλό. 

Διαβάσατε τα Μηνύματά μας και συνεχίσατε τον συνηθισμένο σας τρόπο ζωής. 

Ακόμη δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι απλά ακολουθώντας τις συστάσεις μας θα 

κάνετε τη ζωή σας πολύ ευκολότερη, και σίγουρα θα σώσετε την ψυχή σας. 

Η έλλειψη πίστης εμποδίζει την ανθρωπότητα να πάρει στα σοβαρά τις συστάσεις 

μας. Η έλλειψη πίστης είναι ένα πρόσκομμα για πολλές ψυχές. 

Θα σας εξηγήσω γιατί φοβάστε να πιστέψετε, γιατί είστε τόσο δύσπιστοι για κάθε νέα 

διδασκαλία και ακόμη και για τις παλαιές θρησκείες. 

Σε κανέναν τομέα της ανθρώπινης ζωής δεν είναι τόσο παρούσα η διαστρέβλωση, 

όσο στη σφαίρα της πίστης. Αυτό είναι προφανές και κατανοητό. Στην 

πραγματικότητα, το ζήτημα της πίστης είναι το πιο σημαντικό θέμα για κάθε 

ανθρώπινο ον. Αν πιστεύετε και πιστεύετε ειλικρινά, έχετε ήδη σωθεί. 

Γι’ αυτό οι αντίπαλές μας δυνάμεις κάνουν τα πάντα για να δυσφημίσουν κάθε πηγή 

της Αλήθειας στον κόσμο σας και κάθε αληθινή Διδασκαλία. Ο πιο συνηθισμένος 

τρόπος είναι να δημιουργήσουν πολλές ψεύτικες διδασκαλίες και αιρέσεις. Μέσα σε 

μια τέτοια αφθονία ψεμάτων δεν χάνεται μόνο η πίστη αλλά και η ελπίδα για ένα 

καλύτερο μέλλον. 

Η επόμενη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αντίπαλές μας δυνάμεις περιλαμβάνει 

ψέματα και συκοφαντίες. Όλα τα αυθεντικά πράγματα αμαυρώνονται και σύρονται 

μέσα στη λάσπη. Αυτό αποξενώνει πολλούς ειλικρινείς αναζητητές της Αλήθειας και 

τους σύρει μακριά από το Θεϊκό μονοπάτι της ανάπτυξης. 

Τι προσφέρεται σε αντάλλαγμα; Σε αντάλλαγμα προσφέρουν πολυάριθμους 

πειρασμούς και πάρα πολλές παγίδες στο φυσικό πεδίο, και όταν πέσετε σ' αυτά είστε 

αποκομμένοι από το εξελικτικό μονοπάτι της ανάπτυξης. 

Το Μονοπάτι σας είναι το Μονοπάτι των Μυήσεων. Πάνω σ’ αυτό το μονοπάτι σας 

περιμένουν πιο σκληρές δοκιμασίες και εμπόδια. 

Μόνο ο ισχυρότερος στην πίστη είναι ικανός να ξεπεράσει όλες τις παγίδες και τους 

πειρασμούς του φυσικού κόσμου. 

Ως εκ τούτου, υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τον Θεό και την Υπέρτατη 

πραγματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της καθημερινής σας ζωής. 

Καμία ώρα της ζωής σας δεν πρέπει να βιώνεται χωρίς τον Θεό. Μόνο όταν είστε 

συνεχώς εστιασμένοι στην Υπέρτατη πραγματικότητα, γίνεστε άτρωτοι από τις 

αντίπαλες δυνάμεις και αποκτάτε το δώρο της διάκρισης μεταξύ αυτού που είναι 

ωφέλιμο για την ανάπτυξη της ψυχής σας και εκείνου που προκαλεί ανεπανόρθωτη 

βλάβη. 

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και πάλι σ’ αυτό το γεγονός: η παρούσα 

χρονική περίοδος είναι, πρώτα απ’ όλα, η ώρα για να διαχωριστούν εκείνες οι ψυχές 

που είναι σε θέση για παραπέρα εξέλιξη από εκείνες που δεν είναι σε θέση. 

Οι καιροί σάς δίνουν τεράστιες ευκαιρίες για την πνευματική σας ανάπτυξη. 

Μπορείτε να διακρίνετε εύκολα σε πια πλευρά δρα ο καθένας. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι πολιτικοί, οι οικονομικοί διαπραγματευτές και οι αντιπρόσωποι των 

κυβερνήσεων και των αρχών δεν μπορούν πια να κρατήσουν ευπαρουσίαστες μάσκες 

στα πρόσωπά τους. 

Όλες οι μάσκες πέφτουν και γίνεται προφανές ποια πλευρά παίρνει ο καθένας.  

Όταν βλέπετε ή γνωρίζετε ποιος παίρνει την πλευρά των μη-θείων δυνάμεων αλλά 

συνεχίζετε να τους υποστηρίζετε εξαιτίας του φόβου σας ή του κέρδους, παίρνετε εκ 

των πραγμάτων την πλευρά αυτών των δυνάμεων. 
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Επομένως, πριν να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή σας, σταθμίστε διεξοδικά 

όλες τις συνέπειες που θα επιφέρει πρώτα στην ψυχή σας. 

Το φυσικό σας σώμα θα μείνει μέσα στη γη. Η αποστολή σας είναι να σώσετε την 

ψυχή σας. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι σοφοί όλων των εποχών προτίμησαν να 

σώσουν την ψυχή τους και να χάσουν το σώμα τους. 

Σκεφτείτε πάνω σ’ αυτό το Μήνυμά μου. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σανάτ Κουμάρα. Ομ. 
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Ο χρόνος για τις ενέργειές σας έχει έρθει!  

 

Κύριος Σίβα, 21 Ιουνίου 2014  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σίβα!  

Σήμερα, αυτή την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου έχω έρθει σε σας!  

Όπως πάντα, είμαι σταθερός και γεμάτος αποφασιστικότητα.  

Οι απαιτήσεις μου σε αυτούς που Μας ακολουθούν, γίνονται υψηλότερες κάθε μέρα.  

Και αυτό είναι αρκετά προφανές. Αν μόλις πριν από λίγα χρόνια προσπαθήσαμε να 

σας διδάξουμε και να σας καθοδηγήσουμε, τώρα η ώρα της εκπαίδευσής σας 

τελείωσε· είναι η ώρα για αποφασιστικές δράσεις.  

Δεν υπάρχει δυνατότητα να μάθετε πια τα πράγματα που σας λείπουν.  

Σας λέω ότι η κατάσταση γίνεται τεταμένη κάθε μέρα, ακόμα και κάθε ώρα.  

Ακριβώς τώρα έχει έρθει η στιγμή, για την οποία πολλοί από εσάς έχουν έρθει σε 

ενσάρκωση.  

Η ισορροπία του πλανήτη είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.  

Η ειρήνη στη Γη κρέμεται κυριολεκτικά από μια τρίχα.  

Αντί να υποστηρίξουν σταθερά τον Θείο κόσμο και να εναντιωθούν στον κόσμο της 

ψευδαίσθησης, πολλοί από όσους Μας ακολουθούν αποφάσισαν να ξεκουραστούν, 

σαν να μη συμβαίνει τίποτα στον κόσμο.  

Σας λέω ότι οι αντίπαλες δυνάμεις κάνουν τα πάντα έτσι ώστε η περαιτέρω 

εξελικτική ανάπτυξη στον πλανήτη Γη να καταστεί αδύνατη.  

Σας λέω ότι ακριβώς τώρα έχει έρθει η ώρα, που θα πρέπει να εφαρμόσετε όλες τις 

προσπάθειές σας, όλες τις ικανότητες, τα ταλέντα και τις δεξιότητές σας, πρώτα απ’ 

όλα, για να αποκαταστήσετε την εσωτερική ισορροπία των δυνάμεων και να φτάσετε 

στην ολομέτωπη επίθεση στον εξωτερικό κόσμο.  

Θα πρέπει να επιστρέψετε τη Θεϊκή τάξη στον κόσμο σας!  

Εάν εξακολουθείτε να προσποιείστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αν αγνοήσετε το 

καθήκον σας να διατηρήσετε τα Θεία πρότυπα στον πλανήτη, θα χάσετε τον πλανήτη 

σας, αυτή την πλατφόρμα πάνω στην οποία λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη 

δισεκατομμυρίων ψυχών.  

Είστε υπεύθυνοι για τον πλανήτη Γη!  

Θα πρέπει να σταματήσετε να μην κάνετε τίποτα!  

Έχει τελειώσει ο χρόνος που είχε προγραμματιστεί για ειρηνική διδασκαλία!  

Έχει έρθει η ώρα για αποφασιστικές δράσεις!  

Δείξτε τι έχετε μάθει αυτά τα 10 χρόνια που έχετε εκπαιδευτεί υπό την καθοδήγηση 

των Αναληφθέντων Κυρίων!  

Η ισορροπία του πλανήτη θα μπορούσε να διατηρηθεί με τη βοήθεια Αγρυπνιών 

προσευχής. Σας ζήτησα προσωπικά μέσω του αγγελιοφόρου μας να δώσετε αυτή την 

ενέργεια στους Διδασκάλους κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας προσευχής στις 23 

Μαρτίου του τρέχοντος έτους.  

Και αν μόνο δέκα χιλιάδες άνθρωποι υποστήριζαν την έκκλησή μου, θα μπορούσαμε 

να γυρίσουμε την κατάσταση στον πλανήτη πίσω σε μια ειρηνική πορεία ήδη από τις 

ημέρες της εαρινής ισημερίας.  

Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να βρούμε ούτε δύο χιλιάδες προσευχόμενους.  

Στην αρχή, οποιαδήποτε αρνητική εκδήλωση σχηματίζεται στο λεπτό πεδίο μπορεί να 

εξουδετερωθεί με τη βοήθεια των προσευχών. Αλλά έπειτα έρχεται η στιγμή, που οι 

αρνητικές ενέργειες αρχίζουν την κατακρήμνισή τους στο φυσικό πεδίο. Και εκείνη 

τη στιγμή, δεν χρειάζεται από εσάς μόνο εργασία προσευχής, αλλά και το έργο σας 

στο φυσικό επίπεδο.  
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Η απόκρουση των αρνητικών ενεργειών πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κάθε επίπεδο 

της ύπαρξης!  

Θα σας υπενθυμίσω αυτόν τον Νόμο. Όταν Μεγάλοι Διδάσκαλοι της ανθρωπότητας 

έρχονται να δώσουν τη Διδασκαλία στην ενσαρκωμένη ανθρωπότητα, το κάνουν 

πάντα πριν από αρνητικές παγκόσμιες διεργασίες που πρόκειται να συμβούν στη Γη.  

Δίνουμε πάντα στην ανθρωπότητα την ευκαιρία να ακολουθήσει το πιο εύκολο 

μονοπάτι, το μονοπάτι της αλλαγής της δικής της συνείδησης.  

Δίνουμε τη Διδασκαλία, η οποία καθιστά δυνατό να αλλάξει μέσα σε λίγα χρόνια η 

συνείδηση ενός επαρκούς αριθμού ενσαρκωμένων ατόμων. 

Ξοδεύουμε ένα μεγάλο μέρος της Θείας ενέργειας, μεταδίδοντας τα Μηνύματά μας 

στον κόσμο σας.  

Ωστόσο, έρχεται η στιγμή που η ανθρωπότητα αρνείται να ακολουθήσει τον βασιλικό 

δρόμο. Όλο και περισσότερα άτομα στα οποία είχαμε ελπίσει  δελεάζονται από τη 

μαγεία της ψευδαίσθησης και αφήνουν το Μονοπάτι.  

Και αυτή η στιγμή έχει έρθει.  

Όταν η ανθρωπότητα κάνει μια συλλογική επιλογή να μην προχωρήσει σε μια πιο 

εύκολη κατεύθυνση της αλλαγής της συνείδησης, ο νόμος του Κάρμα τίθεται σε ισχύ.  

Κάθε κάρμα μπορεί να απαλυνθεί στο επίπεδο της σκέψης και των συναισθημάτων. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να επιδείξετε αναγνώριση των λαθών και μετάνοια.  

Όταν η ευκολότερη διαδρομή απορρίπτεται, η απελευθέρωση του κάρμα αρχίζει στο 

φυσικό επίπεδο. Και περιοδικά, αυτό συμβαίνει με έναν πιο εντατικό τρόπο από ό,τι 

συμβαίνει συνήθως.  

Κάθε φορά πριν από έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο λαμβάνουμε τη συγκατάθεση 

του Ανώτατου Συμβουλίου αυτού του Σύμπαντος και μας δίνεται το δικαίωμα για τη 

μετάδοση της Διδασκαλίας μας. Το κάνουμε αυτό ελπίζοντας ότι η ανθρωπότητα θα 

συμφωνήσει να ακολουθήσει το μονοπάτι της αλλαγής της συνείδησής της.  

Ωστόσο, οι προσπάθειές μας αποτυγχάνουν κάθε φορά, και δεν μπορούμε να 

προσεγγίσουμε και να πείσουμε τον απαραίτητο αριθμό ενσαρκωμένων ατόμων να 

ακολουθήσουν το Μονοπάτι που δείχνουμε. Η υλοποίηση του κάρμα ακολουθεί 

πάντα την απόρριψη.  

Πρέπει να σας πω ότι είναι δυνατό να επιστρέψουμε στο ευκολότερο μονοπάτι ανά 

πάσα στιγμή. Πρέπει επίσης να σας πω ότι οι πόλεμοι, οι συμφορές και οι φυσικές 

καταστροφές δεν είναι η τιμωρία του Θεού.  

Όλα αυτά τα περιστατικά έχουν γεννηθεί από τη συνείδηση των ανθρώπων που είναι 

ενσαρκωμένοι τώρα. Έτσι, η τιμωρία, ως συνέπεια, ακολουθεί αναπόφευκτα την αιτία 

που τη δημιούργησε.  

Η αλλαγή στη συνείδηση των ανθρώπων θα συμβεί σε κάθε περίπτωση. Είναι 

αναπόφευκτη όπως η ανατολή του Ηλίου. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πόση δυστυχία 

χρειάζεται η ανθρωπότητα για να μάθει τα μαθήματά της.  

Σας δίνω αυτό το μήνυμα, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον ένας μικρός αριθμός από τους 

μαθητές μας θα καταφέρει να ενωθεί και να αρχίσει να δρα.  

Θα πρέπει να σταματήσετε κάθε εκδήλωση των αντίπαλων δυνάμεων σε όλα τα 

επίπεδα της ύπαρξης και σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Όσο περισσότερο θα ενεργήσετε με ενότητα, τόσο περισσότερο μπορούν να 

αποφευχθούν ο θάνατος, η βία και τα προβλήματα.  

Ο χρόνος για τις ενέργειές σας έχει έρθει! Τώρα!  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σίβα!  
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Μια διδασκαλία για την αλλαγή της συνείδησης.  

 

Κύριος Σούρια, 22 Ιουνίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σούρια. 

Έχω έρθει και πάλι μέσω της αγγελιοφόρου μας. 

Σήμερα, η ομιλία μας θα αφιερωθεί στο πιο σημαντικό θέμα της εποχή σας, δηλαδή, 

θα αφιερώσουμε την ομιλία μας σήμερα στην αλλαγή της συνείδησής σας. 

Μπορεί να ειπωθεί χωρίς καμία υπερβολή ότι δεν είναι μόνο το θέμα της αλλαγής της 

συνείδησης το πιο σημαντικό, αλλά η Διδασκαλία σχετικά με την αλλαγή της 

συνείδησης είναι η πιο σημαντική διδασκαλία που διαβιβάζουμε μέσω της 

Αγγελιοφόρου μας, μαζί με τον Νόμο του Κάρμα και τον Νόμο της Μετενσάρκωσης 

της ψυχής. 

Όλοι αυτοί οι τρεις νόμοι, αν τους ακολουθήσετε στη ζωή σας κάθε μέρα κατά τη 

διάρκεια ενός σημαντικού χρονικού διαστήματος, είναι σε θέση να προσφέρουν 

αθανασία στην ψυχή σας. 

Φυσικά, αν δεν πιστεύετε στον Θεό, αν δεν πιστεύετε στον Ύψιστο Νόμο που 

υπάρχει σε αυτό το Σύμπαν, τότε ούτε η Διδασκαλία μας θα παράγει το απαραίτητο 

αποτέλεσμα σε εσάς.  

Ωστόσο, ας επιστρέψουμε στη Διδασκαλία σχετικά με την αλλαγή της συνείδησης. 

Εφιστώ άλλη μια φορά την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτή η Διδασκαλία θα είναι 

σε θέση να παρέχει την αθανασία στην ψυχής σας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο κόσμος σας είναι ένας αντικατοπτριζόμενος κόσμος της 

ψευδαίσθησης. Και πρακτικά, εισέρχεστε στην εξωτερική ψευδαίσθηση που 

ανταποκρίνεται στο δικό σας επίπεδο συνείδησης. 

Κάθε πρόσωπο διαμένει στη δική του ψευδαίσθηση. Βρισκόμενος στο κέντρο μιας 

μεγάλης πόλης και συναντώντας χιλιάδες ανθρώπους, ο καθένας από εμάς θα 

σχηματίσει την κατανόηση του εξωτερικού κόσμου, που ανταποκρίνεται στο δικό του 

επίπεδο της συνείδησης. 

Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι που περπατούν κατά μήκος του ίδιου δρόμου θα 

βρίσκονται σε διαφορετικούς τύπους ψευδαίσθησης, αν τα επίπεδα της συνείδησής 

τους διαφέρουν. 

Ένα άτομο θα παρατηρούσε μόνο τα αρνητικά γύρω του. Θα έβλεπε μόνο τις 

διαφημίσεις προϊόντων χαμηλής ποιότητας, τα σκουπίδια ή τις χυδαία ντυμένες 

γυναίκες. 

Ένα άλλο πρόσωπο, που βρίσκεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο της συνείδησης, θα 

έστρεφε την προσοχή του στα χαμογελαστά παιδιά, στα σύννεφα, και στην ομορφιά 

των στοργικών μητέρων. 

Κάθε ένας από τους δύο ανθρώπους θα κατοικεί στη δική του ψευδαίσθηση. 

Ο Θεός είναι τόσο Μεγάλος που επιτρέπει σε κάθε έναν από εσάς να βρίσκεστε στη 

δική σας ψευδαίσθηση που σας δίνει την καλύτερη ευκαιρία για ανάπτυξη. 

Η ιδιαιτερότητα της Διδασκαλίας μας είναι ότι επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο, στο δικό 

του επίπεδο συνείδησης, να αποκτήσει κατανόηση της κατεύθυνσης που θα πρέπει να 

ακολουθήσει και να τελειοποιήσει τον εαυτό του, πλησιάζοντας τα Θεία υποδείγματα. 

Παρέχουμε την κατανόηση του πώς, με τη βοήθεια απλών και προσιτών μεθόδων, 

μπορείτε να αλλάξετε τη συνείδησή σας τόσο πολύ που η περιβάλλουσα 

ψευδαίσθηση στρέφει τη Θεϊκή της όψη σε εσάς. 

Οι συστάσεις μας είναι τόσο απλές που ακόμα και ένα παιδί μπορεί να τις καταλάβει. 

Αν παρακολουθείτε διαρκώς τηλεοπτικά προγράμματα χαμηλής ποιότητας, αν ακούτε 

τη μουσική που είναι καταστροφική για την ύπαρξή σας, αν δηλητηριάζετε τους 
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εαυτούς σας με ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και καπνό, αν τρώτε τρόφιμα χαμηλής 

ποιότητας, θα σας φαινόταν παράξενο, αν καταφέρνατε να μπείτε στην 

πραγματικότητα που είναι κοντά στα Θεία υποδείγματα; 

Αυτό δεν μπορεί να σας συμβεί γιατί έχετε κάνει τα πάντα για να αποκόψετε τον 

εαυτό σας από τη Θεία ευκαιρία και τη Θεία εκδήλωση. 

Ωστόσο, ο Θεός αφήνει πάντα μια ευκαιρία για σας. Και μπορείτε να κάνετε 

προσπάθειες και να απαλλαγείτε από τη μια κακή συνήθεια μετά την άλλη. Μπορείτε 

να αρχίσετε να εξαγνίζετε σταδιακά την ύπαρξή σας από οτιδήποτε επιβλαβές και 

ανήθικο, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα είστε σε θέση να παρατηρήσετε 

πώς αλλάζουν τα εξωτερικά σας περιβάλλοντα. Θα εισέλθετε σταδιακά σε μια άλλη 

ψευδαίσθηση, σ’ εκείνη που αντιστοιχεί στην αλλαγμένη σας συνείδηση. 

Σας έχω δώσει βασικά την ουσία της Διδασκαλίας, τον πυρήνα της. 

Και αν στραφείτε στη μελέτη των Μηνυμάτων μας με σοβαρότητα και περίσκεψη, θα 

συνειδητοποιήσετε ότι, για δέκα χρόνια, σας έχουμε διδάξει αυτήν την απλή Αλήθεια: 

την αλλαγή της συνείδησής σας. 

Σε δεκάδες Μηνύματα σάς επαναλαμβάνουμε ακούραστα τα ίδια πράγματα: 

περιβάλλετε τον εαυτό σας με κατάλληλα Θεία υποδείγματα, εγκαταλείψτε την 

παρατήρηση μοντέλων χαμηλής ποιότητας, διακόψτε τις κακές συνήθειες, και ο 

Θείος κόσμος θα ανοίξει μπροστά σας. 

Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε ότι το κοινό μας είναι πολύ μικρό για να αλλάξουμε την 

κατάσταση στον πλανήτη αρκετά γρήγορα, μέσω της αλλαγής της συνείδησης 

επιλεγμένων ατόμων. 

Όμως, επαναλαμβάνω ξανά και ξανά: υπάρχει μια πιθανότητα, και πάντα θα υπάρχει, 

να αλλάξουμε την κατάσταση σε ολόκληρο τον πλανήτη με τη βοήθεια μόλις μερικών 

χιλιάδων ειλικρινών οπαδών της Διδασκαλίας μας. 

Η Διδασκαλία μας μπορεί να διεισδύσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να 

ανάψει τους εσωτερικούς τους πυρσούς. 

Και ακόμα και όταν δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση στον πλανήτη, αλλά 

επιδιώκετε ειλικρινά καθετί Θεϊκό, αν ακολουθείτε έναν ενάρετο τρόπο ζωής, 

επιτυγχάνετε ήδη την αθανασία της ψυχής σας. 

Αλλά αν προωθείτε ειλικρινά τη Διδασκαλίας μας και είστε έτοιμοι να θυσιάσετε τη 

ζωή σας για χάρη της διάδοσης της Αλήθειας στη Γη και της διάσωσης ανθρώπινων 

ψυχών, αξίζετε τις υψηλότερες τιμές στον κόσμο μας. 

Σας το λέω και σας το επαναλαμβάνω ότι το μονοπάτι της Υπηρεσίας της Θείας 

Αλήθειας, το μονοπάτι της αλλαγής της συνείδησης δεν θα είναι εύκολο. Γιατί, μόλις 

αρχίσετε να αλλάζετε τις δονήσεις σας ακολουθώντας τα Θεία πρότυπα 

συμπεριφοράς και υψηλά ηθικά πρότυπα, ο εξωτερικός κόσμος αρχίζει να σας 

αντιπαρατίθεται. Είστε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν ανήκετε πλέον σε αυτόν 

τον κόσμο. Και, επειδή ο περιβάλλων κόσμος, έχει χαμηλότερες δονήσεις, αρχίζει 

αυτόματα να σας αντιπαρατίθεται. 

Συναντάτε πειρασμούς, συναντάτε άμεση αντιπαράθεση. Και δεν μπορείτε να 

αντεπιτεθείτε και να απαντήσετε στη βία με βία. Καθώς, για εσάς, αυτό θα ήταν ένα 

βήμα προς τα πίσω. 

Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματός σας, θα είστε σε θέση να σταματήσετε την 

εξωτερική αντιπαράθεση και την εσωτερική αντιπαράθεση των αρνητικών ενεργειών 

που εξακολουθούν να υπάρχουν σε εσάς. 

Πάρα πολλοί από τους οπαδούς μας πιστεύουν ότι στέκονται σε ένα πολύ υψηλό 

πνευματικό επίπεδο. Πιστεύουν ότι η δύναμη του Πνεύματός τους, τους επιτρέπει να 

αντέχουν στις εξωτερικές επιρροές. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια της προόδου τους στο μονοπάτι. Και εσείς οι ίδιοι 
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πρέπει να αισθάνεστε εκείνη τη λεπτή οριογραμμή της ύπαρξής σας που σας χωρίζει 

από τη στιγμή που μπορείτε να αντέξετε το εξωτερικό με τη βοήθεια της δύναμης του 

Πνεύματος. Οι υπόλοιποι οπαδοί μας πρέπει να αντιμετωπίσουν ενεργά εξωτερικές 

ατέλειες. 

Θα πρέπει να αναλάβετε δράση. Θα πρέπει να συμμετέχετε ενεργά στις εξωτερικές 

δραστηριότητες και να αποκτήσετε την εμπειρία σας. Και μόνο μετά από αρκετές 

ενσαρκώσεις ως ενεργοί υποστηρικτές της ηθικής και του Θείου Νόμου, θα 

ενισχύσετε το Πνεύμα σας στον βαθμό που μπορεί να αντιστέκεται στις εξωτερικές 

αρνητικές δυνάμεις μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματός σας. 

Θα σας αποκαλύψω ένα μυστικό, ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή 

την ενσάρκωση που αντιστέκονται στις δυνάμεις που μας αντιτάσσονται, με τη 

δύναμη του Πνεύματος τους. Ωστόσο, κανένας από εσάς δεν θα μάθει ποτέ τα 

ονόματά τους. Αυτά τα θαρραλέα όντα κάνουν τα πάντα έτσι ώστε η φυσική 

πλατφόρμα να μην καταστραφεί από την ατελή ανθρώπινη συνείδηση. 

Και εσείς, εκείνοι που διαβάζετε τα Μηνύματά μας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλη 

την ενέργειά σας, όλες τις δεξιότητές σας για ενεργό συμμετοχή στο φυσικό πεδίο. 

Μόνο συλλογικές θετικές δράσεις είναι ικανές να υπερβούν την υπάρχουσα αρνητική 

τάση στον κόσμο. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σούρια που ήταν μαζί σας αυτή την ημέρα. 
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Διδάσκω πώς να υπερνικήσετε τη βία στη συνείδησή σας.  

 

Αθηνά Παλλάδα, 23 Ιουνίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Αθηνά Παλλάδα, που ήρθε σε σας.  

Γιατί ήρθε η ώρα μου για να δώσω οδηγίες και συμβουλές προς εκείνους τους 

ειλικρινείς αναζητητές της Αλήθειας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη Διδασκαλία μας.  

Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της 

εκπαίδευσής μας. Υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές, όταν ο Λόγος μας ανάβει τις 

καρδιές των ανθρώπων και είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρατηρήσουμε ότι ο 

άνθρωπος ανθίζει κυριολεκτικά στα μάτια μας. Όλη η ύπαρξή του φωτίζεται με το 

Φως της Αλήθειας και της Αγάπης, Θεία Αγάπη κυριολεκτικά ρέει από τα μάτια 

αυτού του ανθρώπου.  

Υπάρχουν όμως και αντίθετα παραδείγματα. Όταν ένα άτομο βρίσκει με μεγάλη 

δυσκολία τις Διδασκαλίες μας και τις επιστολές που δίνουμε. Έχει πάρα πολύ 

ενδιαφέρον για κάποιο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να κατανοήσει τη βάση της 

γνώσης που δόθηκε από εμάς. Όμως ο χρόνος περνάει και ο άνθρωπος σταματά να 

διαβάζει τα μηνύματά μας και αναζητά την Αλήθεια σε ένα τελείως διαφορετικό 

μέρος.  

Λυπούμαστε πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, 

γιατί ο νόμος της Ελεύθερης Βούλησης δεν μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε στις 

αποφάσεις των ανθρώπων.  

Ωστόσο, δεν παύουμε να ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα η ανθρωπότητα θα μπορέσει 

να υπερνικήσει την αντίσταση του εξωπραγματικού μέρους της και να ξεφύγει τελικά 

στην απεραντοσύνη της Θεϊκής σκέψης. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Αθηνά Παλλάδα, η Θεά της Αλήθειας. Επιβλέπω επίσης πολλούς 

άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Και σήμερα, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά από τη 

συνάντησή μας, γιατί δίνω αυτό το Μήνυμά στο έδαφος της αγαπημένης μου 

Ελλάδας.  

Αχ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη είμαι, σπαρταρά όλη η ύπαρξη 

μου!  

Αρχαία Ελλάδα. Πόσες εκατοντάδες χρόνια πέρασαν, όταν οι κάτοικοι αυτού του 

μέρους με λάτρευαν, έχτιζαν ναούς και ιερά αφιερωμένα σε μένα.  

Ο χρόνος πέρασε και τώρα οι άνθρωποι λατρεύουν άλλους Θεούς. Ωστόσο, είμαι 

αισιόδοξη ότι θα έρθει η ώρα που όλοι οι άνθρωποι θα εισέλθουν στο πνεύμα και θα 

γεμίζουν από τη Θεϊκή Αλήθεια, ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι μόνο μια εκδήλωση 

της Θείας Αλήθειας. Και όλος ο κόσμος είναι δώρο του Θεού σε σας, στις ψυχές σας, 

για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να μάθουν τον εαυτό τους και τον κόσμο 

γύρω τους. 

Υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτόν τον κόσμο που είναι όμορφα και γοητευτικά. 

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα εντελώς 

δωρεάν, ως Θείο δώρο. Υπάρχουν ανατολές και ηλιοβασιλέματα, υπάρχει η ζεστασιά 

του ήλιου, το κελάηδημα των πουλιών, το άνθισμα των λουλουδιών, το τραγούδι του 

ανέμου και η φλυαρία των ρυακιών. 

Τόσο πολλά δώρα έχει δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα!  

Ωστόσο, η ανθρωπότητα έχει γυρίσει την πλάτη στα Θεία δώρα. Ακόμη και το δώρο 

της αθανασίας που δόθηκε στην ψυχή σας κατά τη δημιουργία της, δεν είναι πλέον 

αντιληπτό από εσάς.  

Με εκπληκτικό πείσμα δημιουργείτε τα δικά σας μη θεϊκά πρότυπα και τα λατρεύετε 

όπως το χρυσό μοσχάρι και τα τρέφετε με τη Θεϊκή σας ενέργεια. 
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Κάποτε  μπορούσα να παραβρίσκομαι μεταξύ των ανθρώπων. Ήταν στο μακρινό 

παρελθόν. Και έλεγα στους ανθρώπους ότι θα έρθει η εποχή όταν οι άνθρωποι θα 

ξεχάσουν τον Θεό και θα ξεχάσουν την ύπαρξή μου. Κανείς δεν με πίστευε.  

Και τώρα, όταν σας λέω για τον Θεό, για τους Αναληφθέντες Διδασκάλους, πολύ 

λίγοι άνθρωποι μπορούν να πιστέψουν ότι πραγματικά υπάρχουν. 

Επειδή στο μυαλό σας υπάρχουν πολλές πληροφορίες, αλλά η Αλήθεια, η Θεία 

Αλήθεια σάς έχει εγκαταλείψει.  

Ως εκ τούτου, κύριος στόχος σας θα είναι να επιστρέψει στον κόσμο σας η Θεία 

Αλήθεια και ακολούθως θα επιστρέψει στον κόσμο σας η Θεία Αρμονία, η Θεία 

Ειρήνη και η ύπαρξή σας θα γεμίσει με νόημα.  

Τώρα είστε βυθισμένοι στα προβλήματα τα οποία εσείς επινοήσατε. Σας ανησυχεί 

σοβαρά αυτό που είναι ανάξιο της προσοχής σας. Είστε βυθισμένοι στα προβλήματα 

και τις καταστάσεις, τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο σας. Και όσο 

περισσότερη προσοχή δίνετε σε αυτές τις καταστάσεις, τόσο περισσότερο τις τρέφετε 

με τη δική σας Θεϊκή ενέργεια.  

Αρκετά επινοημένα πράγματα, τα οποία αναπαράγονται από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, με τη βοήθεια της δική σας ενέργειας, παίρνουν αρκετά φυσική μορφή. 

Εκθέτετε υπάκουα την ύπαρξή σας σε ένα χείμαρρο ψεμάτων, που αναπαράγονται 

από τα μέσα ενημέρωσης και αυτό το ρεύμα ψεμάτων σας παρασύρει και σας 

αναγκάζει να κάνετε πράγματα για τα οποία θα ντρέπεστε μετά τον θάνατο του 

φυσικού σας σώματος, όταν θα έρθετε στην Κατοικία μας. Θα θυμάστε με τρόμο τις 

καταστάσεις τις οποίες εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε υπό την επήρεια των ψευδών 

υποβολών και των προφανών ψεμάτων.  

Οι άλλοι Διδάσκαλοι και Εγώ συνεχώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις ψυχές που δεν 

μπορούν να ξεπεράσουν το σοκ που βιώνουν, όταν στέκονται μπροστά στη φρίκη του 

κακού που δημιουργήθηκε κατά την τελευταία τους ενσάρκωση.  

Πολλές από αυτές τις ψυχές ετοιμάζονται ξανά να ενσαρκωθούν, για να εξαλείψουν 

τις αμαρτίες τους, τις βρώμικες πράξεις τους. Ωστόσο, εμείς  βλέπουμε ότι η ψυχή 

έχει δεχτεί τόσο μεγάλο τραύμα που θα χρειαστούν πολλές εκατοντάδες χρόνια, για 

να μπορέσει να ανακτήσει ξανά τη Θεία Ειρήνη και την Αρμονία και να ενσαρκωθεί 

με αρκετά συνειδητή επιθυμία για να ξεπληρώσει το κάρμα της. 

Ξέρω και βλέπω πόσο δύσκολο είναι για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων οι οποίοι 

έρχονται σε ενσάρκωση, για να εξαλείψουν τις πιο τρομερές αμαρτίες του 

παρελθόντος τους. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και υφίστανται τρομερές 

δοκιμασίες.  

Και χρειάζεται κανείς να συγκεντρώσει όλο το θάρρος, να δείξει τεράστια αφοσίωση 

για να περάσει αντάξια όλες τις δοκιμασίες για να μη βαφτούν τα χέρια του ξανά με 

αίμα. Επειδή ο άνθρωπος που πήρε στα χέρια του όπλο για να πάρει εκδίκηση και 

έβαψε τα χέρια του με αίμα, στερεί την ψυχή του για πολλές ενσαρκώσεις από την 

ευκαιρία να ακολουθήσει το πνευματικό μονοπάτι.  

Αντίθετα, ένα άτομο που ξεπερνά την επιθυμία για εκδίκηση και ταπεινά υπομένει το 

μερίδιο από τις δοκιμασίες που έπεσαν πάνω του, στην επόμενη ενσάρκωση ανοίγει 

για τον εαυτό του τον Θεϊκό Δρόμο. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Θεά, η οποία καθοδηγεί επίσης στην τέχνη του πολέμου. Και συνήθως 

όταν συμβουλεύω στη δική μου Κατοικία, διδάσκω στις ψυχές τρόπους διάκρισης 

στη χρήση των όπλων. Και αν παίρνετε τα όπλα στα χέρια σας, όχι για να πάρετε 

εκδίκηση και όχι για χάρη της ιδιοτέλειας, όπως κάνουν οι μισθοφόροι και οι 

δολοφόνοι, και με μοναδικό ευγενή στόχο να προστατεύσετε την πατρίδα σας, το 

σπίτι σας, την οικογένειά σας, ακόμη και το κάρμα του φόνου που θα διαπράξετε θα 
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είναι πολλές φορές ελαφρύτερο από το κάρμα εκείνων που διαπράττουν φόνους για 

οικονομικό κέρδος ή λόγω της απληστίας.  

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι παίρνουν τα όπλα. 

Δυστυχώς, όπως και πριν από χιλιάδες χρόνια, το κάρμα της ανθρωπότητας δεν 

μπορεί να ξεδιαλυθεί χωρίς τη βία και την αιματοχυσία.  

Ωστόσο, οποιαδήποτε αιματοχυσία πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μάθημα για την ψυχή 

σας. Και η σωστή αντίδραση, η σωστή εκτίμηση του συμβάντος στη δική σας 

συνείδηση, είναι σε θέση να ξεπληρώσει το κάρμα της βίας στη συνείδησή σας, χωρίς 

να κατέλθει περισσότερο στο φυσικό επίπεδο με τη μορφή της νέας βίας.  

Με αυτό τον τρόπο διδάσκω πως να ξεπερνάτε τη βία στη συνείδησή σας.  

Θα είναι έκπληξη να ακούσετε, ότι πολύ περισσότερο κάρμα δημιουργείται όχι από 

τους ανθρώπους που ασκούν βία, αλλά από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτή 

τη βία στη συνείδηση τους.  

Γιατί η βία που λαμβάνει χώρα τώρα, είναι συνέπεια της επιθετικότητας που είχε ήδη 

εγκατασταθεί στη συνείδηση σας. Έτσι, αν είναι παρούσα επιθετικότητα στη 

συνείδησή σας τώρα, αυτή θα γίνει η αιτία μιας επόμενης αιματοχυσίας. 

Πρώτα δημιουργείτε στη συνείδηση σας τις συνθήκες για τη βλάστηση του μίσους, 

της εχθρότητας και της επιθετικότητας, μετά όλα εγκαθίστανται στο φυσικό επίπεδο, 

με τη μορφή των πολέμων, των αιματοχυσιών και των τρομοκρατικών επιθέσεων.  

Σκεφτείτε τα σημερινά μου λόγια. Και μη δημιουργείτε αιτίες για μελλοντικές 

κακοτυχίες.  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Αθηνά Παλλάδα. 
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Οι πιο σημαντικές και ζωτικής σημασίας θέσεις της Διδασκαλίας για 

τη δεδομένη στιγμή.  

 

Γκαουτάμα Βούδας, 24 Ιουνίου 2014  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Γκαουτάμα Βούδας.  

Έχω έρθει και πάλι, γιατί δεν μπορώ να μην έρθω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την 

ανθρωπότητα. Είναι καθήκον μου να προσφέρω βοήθεια. Και ένα είδος βοήθειας που 

εμείς, οι Αναληφθέντες Κύριοι, μπορούμε να προσφέρουμε στην ανθρωπότητα είναι 

η καθοδήγησή μας και η διδασκαλία μας.  

Όπως πάντα, θα προσπαθήσω να καλύψω τις πιο βασικές και ζωτικής σημασίας 

δηλώσεις της Διδασκαλίας μας για τη δεδομένη στιγμή σε αυτό το σύντομο Μήνυμα.  

Έτσι, όλοι σας γνωρίζετε, και ο καθένας από σας μπορεί να αισθάνεται στη ζωή του 

ότι ζείτε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Στην πραγματικότητα, η συλλογική συνείδηση 

της ανθρωπότητας κάνει μια επιλογή, ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει η περαιτέρω 

ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Τελικά, θα πρέπει είτε να επιλέξετε το Θείο Μονοπάτι 

της ανάπτυξης, μέσα από τις δικές σας δοκιμές και σφάλματα – ας το ονομάσουμε 

εξελικτική πορεία·  είτε θα απορρίψετε το προκαθορισμένο από τον Δημιουργό του 

Σύμπαντος Μονοπάτι για την ανθρωπότητα της Γης.  Σε αυτή την περίπτωση σας 

περιμένει σταδιακή παρακμή και κατάπτωση.  

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, η 

Θεία και η μη-θεία. Όλες οι αποφάσεις που παίρνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας 

χωρίζονται στις Θείες και στις μη-θείες. 

Είναι εύκολο να φανταστείτε πόσο γρήγορα και ποιοτικά θα μπορούσε να αλλάξει ο 

φυσικός κόσμος γύρω σας, εάν η πλειοψηφία των ενσαρκωμένων ατόμων έκανε μόνο 

τις Θείες επιλογές κάθε μέρα. Αλλά καθώς η ανθρωπότητα δεν σκέφτεται πολύ συχνά 

τον Θείο Νόμο, είναι πολύ δύσκολο, και γίνεται πρακτικά αδύνατο, να ενεργήσει 

σύμφωνα με τον Νόμο αυτόν.  

Σε παλαιότερες εποχές υπήρχαν πάντα ιδρύματα, τα οποία υπενθύμιζαν στους 

ανθρώπους την ύπαρξη της Ανώτατης πραγματικότητας. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ήταν ο θεσμός της Εκκλησίας, το ιερατείο και οι ιερείς. Ωστόσο, αυτά 

τα ιδρύματα έχασαν σταδιακά την αποστολή τους, και έχουν υποστεί τη διαίρεση σε 

εκείνους που ακολουθούν τον Θεό και σε εκείνους που εξυπηρετούν τις αντιτιθέμενες 

δυνάμεις. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για εκείνους τους ανθρώπους που είναι μακριά 

από τις θρησκευτικές αλήθειες στη ζωή τους να καταλάβουν ποια πλευρά παίρνει 

καθένας από τους εκπροσώπους της εκκλησίας.  

Αυτό μοιάζει με όλες τις άλλες σφαίρες της ανθρώπινης ζωής.  

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φέρουν Φως μέσα τους, και όλες οι αποφάσεις τους 

φωτίζονται με το Φως της Αλήθειας· και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του σκότους. Αυτοί οι άνθρωποι ενεργούν ακριβώς με 

τον αντίθετο τρόπο.  

Δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κάθε σφαίρα της ανθρώπινης ζωής που έχουν 

είτε τη μία είτε την άλλη άποψη, υπάρχει ένας διαρκής αγώνας που συνεχίζεται στα 

βάθη της κοινωνίας μεταξύ του Φωτός και του σκότους, του Θείου και του μη-θείου.  

Εφόσον η ανθρωπότητα στο σύνολό της δεν σκέπτεται συχνά τέτοια αιώνια θέματα 

όπως το Καλό και το κακό, το Φως και το σκοτάδι, ένας μέσος άνθρωπος δύσκολα 

μπορεί να κατανοήσει τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο.  

Υπάρχει μια πάλη μεταξύ των δυνάμεων του Φωτός και των δυνάμεων του σκότους 

στον κόσμο. Το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα καθορίσει την πορεία κατά μήκος 
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της οποίας θα βαδίσει η ανθρωπότητα στις επόμενες δεκαετίες. Ανάλογα με τη 

συλλογική επιλογή της ανθρωπότητας, θα υπάρξει είτε μια ξαφνική στροφή προς την 

αφθονία, την ευημερία, την αναβίωση της ηθικής και της πίστης στον Θεό, ή 

αντιθέτως, θα υπάρξει πλήρης κατάπτωση και παρακμή που θα καλύψει όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης ζωής.  

Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει δυνατότητα να λάβετε μια ουδέτερη θέση. Δεν 

μπορείτε να θάψετε το κεφάλι σας στην άμμο σαν τη στρουθοκάμηλο και να 

περιμένετε για καλύτερες μέρες. Εάν κάθε μέλος της κοινωνίας δεν αρχίσει να 

εργάζεται ενεργά, δεν θα έρθουν ποτέ καλύτερες μέρες.  

Υπάρχει η πιθανότητα μιας ευνοϊκής, καθώς και μιας δυσμενούς, πορείας της 

ανάπτυξης της ανθρώπινης ιστορίας. Θα σας πω ότι δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί 

άνθρωποι στον πλανήτη που να έχουν ειλικρινά απόψεις ενάντιες στο Θείο και να τις 

ακολουθούν πιστά.  

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που παίρνουν ανοιχτά τη Θεία θέση και 

υποστηρίζουν σταθερά το Φως. Το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, το 99 τοις εκατό 

αυτής, υπόκεινται στην επίδραση είτε των δυνάμεων του Φωτός, είτε των δυνάμεων 

του σκότους.  

Αυτό συμβαίνει χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή σας.  

Έχετε παρακολουθήσει τις ειδήσεις στην τηλεόραση, έχετε δει κάποια αρνητική 

κατάσταση, έπειτα επιτρέπετε την εκδήλωση συναισθηματικών αντιδράσεων και το 

σαρκικό μυαλό σας συμμετέχει στη συζήτηση αυτής της αρνητικής κατάστασης. Τότε 

θα θελήσετε πιθανώς να μοιραστείτε αυτή την κατάσταση με τους φίλους σας, τους 

γείτονες και τους γνωστούς. Έτσι, υποστηρίζετε αυτό το αρνητικό πεδίο και παίρνετε 

την πλευρά των σκοτεινών δυνάμεων.  

Αυτό συμβαίνει ασυνείδητα. Καθώς η πλειοψηφία των μέσων μαζικής σας 

ενημέρωσης διοικούνται από ανθρώπους που είναι αγωγοί των μη-θείων απόψεων, 

συμμετέχοντας στις ειδήσεις και στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, θα γίνεστε οι 

αναμεταδότες των σκοτεινών δυνάμεων.  

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία της ανθρωπότητας ξοδεύει ένα σημαντικό μέρος του 

χρόνου της παρακολουθώντας τηλεοπτικά προγράμματα, αυτό σημαίνει ότι η 

πλειοψηφία της ανθρωπότητας έχει κυριευτεί από τις ιδέες των σκοτεινών δυνάμεων. 

Σε ποια κατεύθυνση νομίζετε ότι  θα αναπτυχθεί η ανθρωπότητα σε αυτή την 

περίπτωση; Η απάντηση είναι προφανής.  

Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;  

Σας υποδεικνύουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στα Μηνύματα μας.  

Μην εμπλέκεστε σε αρνητικές καταστάσεις της συνείδησης, διατηρείτε συνεχώς τη 

θετική σας συνειδητότητα, απαλλαγείτε από όλες τις μη-θείες εκδηλώσεις στη ζωή 

σας και περιβάλλετε τον εαυτό σας με τα Θεία πρότυπα του Φωτός. Θα γίνετε ό,τι 

απορροφάτε.  

Αν αδιακρίτως εκτίθεστε στις ροές των πληροφοριών, θα γίνετε οι αναμεταδότες που 

αρνητικού που διαδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόλις το αρνητικό 

εγκατασταθεί στη συνείδησή σας, μετά από  σύντομο χρονικό διάστημα, κατακαθίζει 

στο φυσικό επίπεδο, με τη μορφή των διαφόρων αρνητικών εκδηλώσεων.  

Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται το αρνητικό. 

Αλλά με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να αναπαράγεται και το θετικό.  

Ο μηχανισμός ελέγχου όλων των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη 

είναι μέσα στην ύπαρξή σας. Υπάρχει ένα είδος διακόπτη ή μια βαλβίδα σε κάθε έναν 

από εσάς που είτε θα σας κάνει να λάβετε Θείες αποφάσεις, είτε να ακολουθήσετε 

ένα μη-θεϊκό μονοπάτι.  
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Κάθε μέρα και αρκετές φορές την ημέρα, μπορείτε να στρέψετε τον εαυτό σας, είτε 

προς τη Θεία κατεύθυνση, ή προς τη μη-θεϊκή. Σας διδάσκουμε πώς να διακρίνετε 

στη ζωή σας και πώς να διατηρήσετε τον συντονισμό σας με τον Θείο κόσμο. Το 

πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα θα είναι να πιστεύετε στην ύπαρξη του Θείου 

κόσμου και να επιθυμείτε να υπηρετήσετε το Φως.  

Όταν οριστικά και αμετάκλητα κάνετε αυτή την επιλογή και το κρίσιμο και πιο 

ενεργό μέρος της ανθρωπότητας κάνει την ίδια επιλογή, δεν θα ανησυχούμε πλέον 

για τίποτα. Η περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρωπότητας θα ακολουθήσει το εξελικτικό 

μονοπάτι.  

Ως εκ τούτου, δίνουμε με προσοχή τη διδασκαλίας μας. Υπάρχει ένας αγώνας για 

κάθε ψυχή, για τη σωτηρία της.  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Γκαουτάμα Βούδας.  
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Θα πρέπει να διατηρήσετε την αφοσίωσή σας στα Ανώτατα ιδανικά 

σε οποιοδήποτε περιβάλλον σας  

 

Διδάσκαλος Κ-17, 25 Ιουνίου 2014  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Διδάσκαλος Κ-17. Έχω έρθει μέσω της αγγελιοφόρου μας για πρώτη 

φορά.  

Ίσως έχετε ακούσει το όνομά μου από τους προηγούμενους αγγελιοφόρους. 

Εκπροσωπώ τη Διαστημική Υπηρεσία Ασφαλείας στη Γη.  

Το γεγονός της άφιξής μου, καταδεικνύει τη σημασία της παρούσας στιγμής για σας, 

καθώς εγώ  χρησιμοποιώ αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας εξαιρετικά σπάνια. 

Έτσι, δεν έχω έρθει σήμερα για να προσφέρω μια διδασκαλία ή καθοδήγηση. Έχω 

έρθει σήμερα για να σας δώσω συγκεκριμένες συστάσεις και προειδοποιήσεις.  

Από τη δική μου άποψη, η κατάσταση στον πλανήτη έχει πάρει μια εξαιρετικά 

επικίνδυνη στροφή. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσουμε τις δυνάμεις που μας 

αντιτίθενται. Και όλη η δύναμη της Ιεραρχίας του Φωτός είναι μόλις αρκετή για να 

συγκρατήσει την κατάσταση.  

Μπορείτε να το δείτε αυτό στα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γη. Εδώ και εκεί 

ενεργοποιούνται πολεμικές συγκρούσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ και εκεί 

οι χείριστες εκδηλώσεις της ανθρώπινης συνειδητότητας σηκώνουν τα κεφάλια τους. 

Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που δεν επιθυμούν να επιλέξει η ανθρωπότητα τον Θείο 

δρόμο της ανάπτυξης. Αυτές οι δυνάμεις προσπαθούν, και θα κάνουν ό,τι μπορούν, 

για να πάρουν όσες περισσότερες ψυχές είναι δυνατόν μακριά από το Θείο μονοπάτι. 

Για τούτο, λαμβάνονται όλα τα μέτρα και χρησιμοποιούνται οι πιο ύπουλες τεχνικές.  

Γνωρίζετε ότι οι αντιτιθέμενες δυνάμεις προκαλούν στρεβλώσεις στους πιο ιερούς 

χώρους της ανθρώπινης ζωής. Σε προηγούμενα Μηνύματα σάς έχει ειπωθεί για 

πολλούς κληρικούς οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπηρετούν τον Θεό. Θα σας 

υπενθυμίσω την άλλη πλευρά της ανθρώπινης ζωής. Τους πολέμους και τις 

αιματοχυσίες.  

Η υπόθαλψη και η επέκταση των διαφόρων θερμών ζωνών λαμβάνει χώρα στον 

πλανήτη μέσω της καλλιέργειας του μίσους και της επιθετικότητας στη μαζική 

συνείδηση της ανθρωπότητας.  

Είναι σαφές ότι λαμβάνει χώρα μια διαδικασία με την οποία αυξάνεται η 

επιθετικότητα στη συνείδηση των ανθρώπων. Πρώτον, υπάρχουν τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα οποία είναι υπό την αιγίδα των δυνάμεων που 

μας αντιτίθενται, καθώς επίσης και η βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, που σε 

παιδιά και ενήλικες αρέσει να παίζουν. Πολλά από αυτά είναι παιχνίδια στα οποία οι 

συμμετέχοντες πυροβολούν με διάφορα όπλα και σκοτώνουν τους αντιπάλους τους. 

Έτσι, ένα φαινομενικά ακίνδυνο χόμπι γίνεται η πηγή αυξημένου κινδύνου της 

εποχής σας.  

Τα παιδιά πάντα έπαιζαν πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο ανέπτυξαν τις ιδιότητες των 

πολεμιστών και των υπερασπιστών της Πατρίδας τους. Είχε καλλιεργηθεί και ήταν 

ευπρόσδεκτο από εμάς. Ωστόσο, αντί της καλλιέργειας ευγενών κινήτρων, σήμερα 

καλλιεργούνται η δολοφονία, το εύκολο κέρδος και η σφοδρή επιθυμία για αίμα. 

Εκτός από τα παιχνίδια στον υπολογιστή, υπάρχουν κάποιες ταινίες στις οποίες 

καλλιεργείται η επιθετικότητα, και το να σκοτώνει κανείς ανθρώπους προβάλλεται 

παραστατικά, έτσι ώστε τα όρια τού τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, τι είναι καλό και τι 

είναι κακό, σταδιακά να σβήνουν από τη συνείδηση των νέων.  
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Οι νέοι που ανατράφηκαν σε τόσο χαμηλής ποιότητας εκδηλώσεις όπως ηλεκτρονικά 

παιχνίδια μάχης και επιθετικές ταινίες χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας. 

Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που προσελκύουν στις τάξεις τους τούς νέους που 

έχουν ναρκωθεί από τις ταινίες και τα παιχνίδια. Με αρκετά χρόνια πλύσης 

εγκεφάλου της συνείδησής τους με την ιδεολογία της βίας και της επιθετικότητας, 

σχηματίζονται από αυτούς τους νέους ανθρώπους επαγγελματίες πληρωμένοι 

εκτελεστές και δολοφόνοι.  

Το πρώτο βήμα φαίνεται αρκετά αβλαβές. Στην ηλικία των 6 ή 7 το παιδί κάθεται 

μπροστά στον υπολογιστή και πυροβολεί στόχους - παιχνίδια. Στα 12-13 έτη, το ίδιο 

παιδί αρχίζει να παρακολουθεί ταινίες που καλλιεργούν τη βία.  

Όταν φτάσει στα 16-17 αυτό το άτομο είναι έτοιμο να στρατολογηθεί σε μια 

οργάνωση μισθοφόρων και δολοφόνων.  

Έτσι το σύστημα αναπαράγει τη βία. Πρώτα, η βία σταθεροποιείται στη συνείδηση, 

και σε δέκα χρόνια αυτή η βία εκδηλώνεται στο φυσικό πεδίο μέσω των νέων 

ανθρώπων που δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Θεό, αλλά οι οποίοι έχουν αφιερώσει 

πολλές ώρες για να παρακολουθούν σκηνές φόνων και βίας.  

Σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχει επίβλεψη για την ηθική πτυχή της ανατροφής των 

παιδιών, είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί η βία.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς, οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι, ερχόμαστε και 

σας υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο φυσικό 

επίπεδο. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να διεξάγονται στο νομοθετικό και στο 

κοινωνικό επίπεδο, καθώς και σε όλα τα επίπεδα της κρατικής δομής όλων των 

χωρών του κόσμου.  

Υπάρχουν ορισμένες δυνάμεις που θα αντισταθούν.  

Ωστόσο, οφείλω να σας υπενθυμίσω το καθήκον σας – να ενεργείτε σύμφωνα με τα 

Θεία πρότυπα συμπεριφοράς. Δεν έχει σημασία αν η δράση σας θα είναι επιτυχής ή 

όχι τελικά. Το ορθό κίνητρο και η ορθή δράση είναι σημαντικά.  

Αυτό είναι εκείνο που θα μείνει μαζί σας, με την ψυχή σας ως εμπειρία της ζωής σας, 

και ακριβώς η εμπειρία αυτή θα περάσει μαζί σας στις επόμενες ενσαρκώσεις σας.  

Όσο για την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα άτομα των οποίων οι φιλοδοξίες 

αντιτίθενται στις δυνάμεις του Φωτός, η εμπειρία τους θα μείνει επίσης μαζί τους. 

Ωστόσο, υπάρχει μία διαφορά μεταξύ αυτών των εμπειριών.  

Όταν κάνετε μια Θεία επιλογή και πράττετε σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά 

πρότυπα, ανυψώνετε τις δονήσεις σας και ανεβαίνετε τη σπείρα της εξελικτικής 

ανάπτυξης.  

Όταν δεν κάνετε την επιλογή σας υπέρ της Θείας εκδήλωσης, κινείστε σε μια 

καθοδική σπείρα, και η ψυχή σας γλιστράει στα σκαλοπάτια της ενέλιξης.  

Έτσι, στην εποχή σας λαμβάνει χώρα ένας πολύ ταχύς διαχωρισμός των ψυχών που 

είναι ικανές για περαιτέρω εξέλιξη από τις ψυχές που εγκαθίστανται στα χαμηλότερα 

επίπεδα της ύπαρξης και προχωρούν σταδιακά στην ανυπαρξία. 

Ο στόχος σας – να καταλάβετε ότι δεν έχει σημασία τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. 

Μπροστά στον Θεό, μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη δεν θα αποτελεί δικαιολογία για 

την ψυχή σας το ότι ενεργούσατε όπως όλοι.  

Όχι, πρέπει να μάθετε να κάνετε μια Θεία επιλογή, ακόμη και αν όλοι οι άνθρωποι 

γύρω σας συμμετέχουν αποκλειστικά σε μη-θείες δραστηριότητες.  

Αυτή ακριβώς είναι η μύηση που περνούν τώρα οι ψυχές που βρίσκονται σε 

ενσάρκωση.  

Θα πρέπει να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας και την απόλυτη αφοσίωση στα 

Ανώτατα ιδανικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον σας.  
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Τώρα, αφού σας έχω προειδοποιήσει σχετικά με την τρέχουσα στιγμή και τις 

ιδιαιτερότητές της, θα ήθελα να πω λίγα λόγια αποχαιρετισμού.  

Είστε πολεμιστές στον κόσμο σας!  

Είστε οι πολεμιστές του Φωτός!  

Είστε οι ιππότες του Πνεύματος!  

Ποτέ, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής σας, ποτέ μην το ξεχνάτε αυτό!  

Καθήκον σας είναι να υπηρετείτε τον Θεό και ολόκληρη τη Ζωή!  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Διδάσκαλος Κ-17! 

  



Λόγια Σοφίας  24 

 

Τα ύψιστα ηθικά ιδεώδη θα πρέπει να βλαστήσουν στην οικογένεια 

πρώτα.  

 

Λαίδη Νάντα, 26 Ιουνίου 2014  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Νάντα.  

Έχω έρθει σήμερα για να έχουμε μια ειρηνική συζήτηση πάνω στα θέματα που 

αφορούν σχεδόν όλους όσους ζουν στον πλανήτη Γη.  

Έχω έρθει για να μιλήσω για την οικογένεια, για το σπίτι, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της ανθρώπινης ζωής και χωρίς την οποία η ανθρώπινη ζωή δεν θα είναι 

πλήρης και αρμονική.  

Πολλοί άνθρωποι είναι απογοητευμένοι με τις οικογένειές τους. Εκφράζουν τη 

δυσαρέσκειά τους και τα σπίτια τους έχουν μετατραπεί σε θαλάμους βασανιστηρίων.  

Γιατί συμβαίνει αυτό; Και πώς κατέληξε το πιο ιερό για πολλούς από εσάς, τα παιδιά 

σας, να μη λαμβάνουν την αγάπη και τη φροντίδα και να αναγκάζονται να 

μεγαλώνουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα διαμάχης και απροκάλυπτης εχθρότητας;  

Αγαπημένοι, δεν ήταν πάντα έτσι. Και είναι στο χέρι σας να επιστρέψετε την 

αρμονία, την αγάπη και την ειρήνη στην οικογένειά σας.  

Θα ήθελα να μιλήσω για τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Θα ήθελα να 

θυμάστε ότι η γυναίκα είναι πρώτα απ’ όλα ο θεματοφύλακας του σπιτιού, ο 

θεματοφύλακας της ηρεμίας και της γαλήνης στο σπίτι.  

Όταν η ειρήνη, η αρμονία και η αγάπη θα βασιλεύσουν σε κάθε οικογένεια, σε κάθε 

σπίτι, θα είναι πολύ δύσκολο για τις αντίπαλες δυνάμεις να κρατήσουν την κοινωνία 

σε έναν διαρκή φόβο για το μέλλον.  

Είναι η οικογένεια και η ευημερία της, που βρίσκεται στη βάση μιας υγιούς 

κοινωνίας.  

Και η γυναίκα διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην οικογένεια, γιατί είναι η 

γυναίκα που δημιουργεί τη ζεστασιά και το περιβάλλον φροντίδας και αγάπης στο 

σπίτι.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα απευθύνομαι κατά κύριο λόγο στις 

γυναίκες. Ο ρόλος σας στην κοινωνία έρχεται τώρα σε πρώτο πλάνο. Από σας 

εξαρτάται  ποια ιδανικά θα ακολουθήσει η επομένη γενιά των ανθρώπων. Ακριβώς 

από σας εξαρτάται η ηθική  αρχή που θα είστε σε θέση να εμφυτέψετε στα παιδιά σας 

και η ηθική αρχή που θα είστε σε θέση να διατηρήσετε στην οικογένεια σας.  

Η αγνότητα των σχέσεων μεταξύ του συζύγου και της συζύγου συνεισφέρει 

αυτόματα στην υγεία της οικογένειας και των παιδιών.  

Όταν οι σχέσεις σας βασίζονται στην αληθινή αγάπη, είστε πιστοί στα ύψιστα ηθικά 

ιδανικά· και σε αυτό το περιβάλλον τα παιδιά είναι ικανά να απορροφούν πραγματική 

γνήσια αγάπη. Και η ποιότητα της αγάπης που απορροφάται με το γάλα της μητέρας 

θα παραμείνει με τα παιδιά σας μέχρι το τέλος της ζωής.  

Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι: η δημιουργία ενός Θείου περιβάλλοντος στην πλειοψηφία 

των οικογενειών μιας συγκεκριμένης χώρας μέσα σε μία μόλις γενιά μπορεί να 

δημιουργήσει κοινωνικές σχέσεις σε αυτή τη χώρα που να ανταποκρίνονται στα 

ύψιστα κριτήρια της ηθικής;  

Γι’ αυτό η οικογένεια, οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια και η στάση απέναντι στα 

παιδιά, είναι εκείνα στα οποία πρέπει να κατευθυνθούν οι προσπάθειες του 

προοδευτικού τμήματος της κοινωνίας. 

Στην οικογένεια δεν υπάρχουν δευτερεύοντα θέματα. Τα πάντα είναι σημαντικά. 

Είναι σημαντικό να προγραμματίζουμε τη γέννηση ενός παιδιού, να νοιαζόμαστε για 
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την ανατροφή και την εκπαίδευση του. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε σχέσεις 

μέσα στην οικογένεια με βάση τη φροντίδα και την επιμέλεια. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, η μελλοντική γενιά θα απορροφήσει ό,τι είναι απαραίτητο για να το 

φέρει μαζί της στη ζωή και να το εφαρμόσει σε κάθε τομέα.  

Έχετε αναρωτηθεί γιατί παντρεύεστε; Γιατί και για ποιον σκοπό;  

Όπως και με κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν δημιουργείται μια 

οικογένεια, το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό.  

Αν  παντρεύεστε μόνο για να κάνετε σεξ και να  ικανοποιείτε νόμιμα τα σεξουαλικά 

σας ένστικτα, είναι πολύ πιθανό ότι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η οικογένειά 

σας θα γίνει ένα βάρος και, κυριολεκτικά, ένα βασανιστήριο.  

Αυτό συμβαίνει επειδή ό,τι κάνετε για την προσωπική σας απόλαυση και 

ευχαρίστηση δεν μπορεί να σας φέρει την αληθινή ευτυχία.  

Εάν δημιουργήσετε μια οικογένεια για να βοηθήσετε ο ένας τον άλλο για να 

πορεύεστε στη ζωή, με τον σκοπό της γέννησης των παιδιών, τα οποία θα αναθρέψετε 

υπό τις καλύτερες παραδόσεις, σε αυτή την περίπτωση η οικογένειά σας θα είναι πιο 

κοντά στο ιδανικό.  

Ωστόσο, προκειμένου να είστε πάντα ευτυχισμένοι στην οικογένειά σας, η οικογένειά 

σας θα πρέπει να δώσει πρωταρχική σημασία στη λατρεία του ύψιστου ηθικού νόμου 

– έτσι  ονομάζεται ο Θείος Νόμος στην καθομιλουμένη στη ζωή σας.  

Έτσι, όταν αφιερώνετε όλη σας τη ζωή στον  Ύψιστο Νόμο, τότε οι σχέσεις στην 

οικογένειά σας θα οικοδομηθούν επίσης πάνω σε υψηλά ηθικά πρότυπα.  

Η ανοχή και η υπομονή είναι τα χαρακτηριστικά των συζύγων που είναι απλά 

απαραίτητα για μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή μαζί. Η ανοχή και η υπομονή είναι οι 

ιδιότητες που προκύπτουν από την ποιότητα της αγάπης, της αληθινής αγάπης με 

βάση το Θείο πρότυπο.  

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, τα πάντα στη ζωή σας εξαρτώνται από το πόσο 

ικανοί είστε να φέρετε τον Θείο Νόμο στη ζωή σας.  

Και σε κάθε σφαίρα της ανθρώπινης ζωής, υπάρχουν πάντα δύο προσεγγίσεις: η Θεία 

και η μη-θεία.  

Και η οικογένεια, η οικογενειακή ζωή δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.  

Επιπλέον, μπορώ να σας πω ότι πρώτα απ’ όλα μέσα στην οικογένεια θα πρέπει να 

βλαστήσουν τα υψηλότερα ηθικά ιδανικά.  

Όταν είστε σωστά προσανατολισμένοι στην αρχή της δημιουργίας της οικογένειάς 

σας, και όταν υπομονετικά και συστηματικά διατηρήσετε την πρόθεσή σας σε όλη 

σας τη ζωή, θα έχετε σίγουρα μια ισχυρή οικογένεια, στην οποία η ευτυχία θα έχει 

μόνιμη παρουσία.  

Και, επειδή ένας από τους κύριους στόχους της δημιουργίας μιας οικογένειας είναι η 

γέννηση των παιδιών, θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε πολύ πριν τη σύλληψή 

τους. Γιατί όσο πιο ενάρετη και αγνή είναι η σχέση μεταξύ των συζύγων, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι η πιθανότητα να προσελκύσετε μια ψυχή για να είναι το παιδί 

σας που θα έχει μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα.  

Γιατί γεννιούνται τόσα πολλά παιδιά και γιατί αυτά τα παιδιά προκαλούν 

δυσαρέσκεια στους γονείς τους με το πέρασμα του χρόνου;  

Αυτό συμβαίνει διότι η διαδικασία γέννησης παιδιών είναι αχαλίνωτη. Δεν νοιάζεστε 

ώστε η σύλληψη να πραγματοποιηθεί ως η υψηλότερη πράξη της Θείας Δημιουργίας. 

Είναι ακριβώς στη διαδικασία της σύλληψης και της γέννησης των παιδιών, που 

εσείς, οι άνθρωποι, είστε σαν Θεοί.  

Και, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτή η ανώτατη πράξη της 

δημιουργικότητας είναι μια απλή παρενέργεια της σεξουαλικής ευχαρίστησης.  
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Πρέπει να διαμαρτύρεστε για τα παιδιά σας μετά από αυτό; Όχι, σύμφωνα με τον 

καρμικό νόμο,  θα προσελκύσετε εκείνη την ψυχή για να είναι το παιδί σας που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο της συνείδησης και του κινήτρου σας στον γάμο σας, κατά τη 

διάρκεια  της σύλληψης και κατά τη διάρκεια  κύησης. Κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του μωρού σας, ο ρόλος της μητέρας είναι πολύ σημαντικός, διότι είναι αυτό το 

διάστημα που το παιδί σας απορροφά κυριολεκτικά όχι μόνο τα έργα σας, αλλά και 

τις σκέψεις σας.  

Αν είστε σωστά συντονισμένοι, αν έχετε τα ορθά κίνητρα, τότε, με κάθε παιδί που θα 

γεννήσετε, θα βρίσκετε την ευτυχία και θα λάβετε ανταμοιβές για τις μελλοντικές 

ενσαρκώσεις. Και ακόμη και στην παρούσα ζωή, στην ώριμη ηλικία σας, θα λάβετε 

τα επάξια δώρα της οικογενειακής ευτυχίας. 

Αλλά αν, για σας, τα παιδιά είναι τυχαία αναπαραγωγή, τότε είναι απίθανο να είστε 

ευχαριστημένοι και η ευτυχία να ζει στο σπίτι σας. 

Σε αυτή τη σύντομη ομιλία, δεν ήμουν σε θέση να αγγίξω όλα τα θέματα που 

αφορούν την οικογένεια και την παιδική ηλικία.  

Ωστόσο, είναι σημαντικό το ότι έκανα πολλούς από εσάς να σκεφτείτε το πώς τα 

πάντα είναι σημαντικά στη ζωή σας. Και κάθε ένα βήμα από τα βήματά σας 

δημιουργεί επιπτώσεις που μπορούν να φέρουν ευτυχία ή δυστυχία.  

Ουσιαστικά, εσείς δημιουργείτε τη δική σας ευτυχία. 

Είναι απαραίτητο απλά να διατηρείτε συνεχώς την επίγνωση και συνεχώς την 

αίσθηση της ενότητάς σας με τον Θεό. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Νάντα. 
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Έκτακτο μήνυμα  

 

Αγαπημένη Πόρσια, 27 Ιουνίου 2014  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Πόρσια!  

Έχω έρθει και πάλι, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η σημερινή μας συζήτηση 

δεν θα είναι πολύ ευχάριστη.  

Μόλις αποχώρησα από τη συνεδρίαση του Καρμικού Συμβουλίου προκειμένου να 

έρθω σε σας και να δώσω αυτό το Μήνυμα μου. Η συνεδρίαση του Καρμικού 

Συμβουλίου είναι πολύ εντεταμένη. Προσπαθούμε να βρούμε έστω κάποια θετικά 

γεγονότα κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, τα οποία θα απεικονίζουν τις 

θετικές αλλαγές στη συνείδηση της ανθρωπότητας.  

Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μερικά πειστικά βήματα από 

ορισμένα άτομα είναι επαρκή.  

Περιμένουμε από τους τσέλα μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ενσάρκωση, μεγαλύτερη 

ταχύτητα, μεγαλύτερη κατανόηση των καθηκόντων και την αυστηρή τήρηση όλων 

των απαιτήσεων που έχουμε για τους μαθητές μας.  

Και πάνω απ’ όλα, δεν μας πείθει η πειθαρχία σας.  

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν πράγματα που στοχεύουν στο όφελος της 

ανθρωπότητας κατά την άποψή τους.  

Ωστόσο, παρακαλώ πείτε μου, γιατί νομίζετε ότι αυτό που κάνετε τώρα είναι 

σύμφωνο με τις απαιτήσεις μας σήμερα;  

Εμείς παρέχουμε ειδική υποστήριξη στην αποστολή της Αγγελιοφόρου μας, 

προκειμένου να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, ακόμα και αν δεν υπερέχουμε 

αριθμητικά για να επιτύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα.  

Ωστόσο, πολλοί από τους μαθητές μας, εξαιτίας της δικής τους υπερηφάνειας ή 

τεμπελιάς επινοούν τα δικά τους σχέδια και λύνουν τα προβλήματα τα οποία είναι 

σημαντικά, αλλά όχι στην παρούσα στιγμή.  

Φανταστείτε ότι το σπίτι σας έχει πιάσει φωτιά. Η πυρκαγιά αρχίζει να φουντώνει και 

να αρπάζει το ένα πράγμα μετά το άλλο, ενώ εσείς εκείνη τη στιγμή προσπαθείτε να 

παίξετε μουσική στο πιάνο.  

Θα ήταν λογικό ή θα ήταν εντελώς παράλογο;  

Ωστόσο, πάρα πολλοί από τους τσέλα μας συνεχίζουν να κάνουν αυτά τα πράγματα 

που δεν είναι κακά καθαυτά  και τα οποία μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην 

ανάπτυξη των ψυχών τους. Ωστόσο, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της 

Διδασκαλίας μας είναι η Διδασκαλία σχετικά με την ανάγκη να βοηθήσετε όλα τα 

ζωντανά πλάσματα.  

Η φυσική σας πλατφόρμα που εξασφαλίζει την ανάπτυξη σας για πολλά εκατομμύρια 

χρόνια χρειάζεται άμεση βοήθεια.  

Ο αρνητικός χώρος που δημιουργήθηκε από τη διανοητική δραστηριότητα του 

ανθρώπου, δημιούργησε μια αδιαπέραστη θωράκιση μέσω της οποίας δεν μπορούν να 

διεισδύσουν ακόμη και οι πιο ισχυρές σωτήριες ακτίνες που αποστέλλονται από την 

Ιεραρχία μας.  

Πρέπει να εστιάσετε όλες τις προσπάθειές σας στην εξουδετέρωση της αρνητικότητας 

που έχει συσσωρευτεί στον πλανήτη.  

Ωστόσο, αντί αυτού, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση της αρνητικότητας κατά το 

τελευταίο εξάμηνο.  

Θέτουμε ξεκάθαρα στόχους και καθήκοντα. 

Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη για αγρυπνίες προσευχής και έργο προσευχής 

εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα.  
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Λέμε ότι μόνο το έργο της προσευχής δεν επαρκεί στην εποχή σας. Είναι αναγκαίο να 

γίνουν ορισμένες προσπάθειες στο φυσικό επίπεδο για να σβήσετε την αρνητικότητα 

στη συνείδηση των ανθρώπων. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται συλλογικές δράσεις 

που στοχεύουν στην εξουδετέρωση της αρνητικότητας.  

Οι δυνάμεις που μας αντιτίθενται παρουσιάζονται να είναι πιο σβέλτες και 

οργανωμένες. Σχεδόν όλος ο τομέας πληροφόρησης του πλανήτη έχει καταλήξει να 

είναι κατειλημμένος από ανθρώπους που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 

δυνάμεων που μας αντιτίθενται.  

Γιατί οι αποκαλούμενοι φορείς του φωτός δεν λαμβάνουν ως παράδειγμα αυτό που 

έχει ήδη γίνει στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου 

του Διαδικτύου, και απλά να αλλάξουν το πρόσημο «πλην» σε «συν»; 

Υπάρχουν τεχνολογίες καλά δοκιμασμένες για δεκαετίες που έχουν σχεδιαστεί για να 

αλλάξουν τη μαζική συνείδηση των ανθρώπων. Ωστόσο, στη δεδομένη στιγμή, αυτές 

οι τεχνολογίες εργάζονται εναντίον του Φωτός και κατά της εξελικτικής πορείας της 

ανάπτυξης.  

Αν χρονοτριβείτε κατά το επόμενο εξάμηνο, ούτε εγώ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος 

Αναληφθείς Διδάσκαλος θα εγγυηθεί τη θετική έκβαση της κρίσης έλλειψης πίστης 

που έχει πλέον καλύψει τη Γη.  

Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί η Θεία συνείδηση έχει εγκαταλείψει τις ζωές των 

ανθρώπων. Παρατηρούμε την κρίση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής.  

Θα σας υπενθυμίσω την τεχνολογία, σύμφωνα με την οποία ενεργούν οι σκοτεινές 

δυνάμεις.  

Πρώτον, έχει εφαρμοστεί στο περιβάλλον ακανόνιστος ρυθμός. Αντανακλάται στη 

σύγχρονη μουσική που αρέσει τόσο πολύ στους νέους ανθρώπους. Παράλληλα, αντί 

για τις λεπτές θείες αισθήσεις, εισάγονται ναρκωτικά  που προσφέρουν παρόμοιες 

αισθήσεις, αλλά καταστρέφουν εντελώς τα λεπτοφυή σώματα του ανθρώπου. Μετά 

την καταστροφή των λεπτοφυών σωμάτων, το φυσικό σώμα αρρωσταίνει και 

πεθαίνει.  

Το επόμενο στάδιο είναι οι πειρασμοί. Μπορείτε να δείτε τις διαφημίσεις που 

αναζωπυρώνουν τις επιθυμίες σας, τις ανάγκες σας.  

Αμέσως μετά, πρόθυμα σας προσφέρουν έντοκα χρήματα προκειμένου να αγοράσετε 

τα πράγματα τα οποία σας δελεάζουν. Είστε γαντζωμένοι από την οικονομική 

εξάρτηση μέχρι να τελειώσει η ενσάρκωσή σας.  

Οι νέοι, αντί να εργάζονται και να αισθάνονται ευχαρίστηση για την εργασία τους, 

αναγκάζονται απλώς να βγάλουν χρήματα. Κομμάτια χαρτί, που υποκαθιστούν τη 

χαρά που προσφέρει κανονικά η αυθεντική εργασία για το κοινό καλό. Αυτό 

προκαλεί δυσαρέσκεια για τη ζωή και μια διαμαρτυρία.  

Ως επόμενο στάδιο, δημιουργείται η λατρεία των όπλων και της βίας, και 

καλλιεργείται η βία. Στη συνέχεια, δημιουργείται η εικόνα ενός εχθρού που είναι έξω 

από σας. Αυτό είναι είτε ένα έθνος, μια χώρα ή μια κοινωνική τάξη που, ανάλογα με 

την εφαρμοζόμενη ιδεολογία, αντιπροσωπεύει ένα εξωτερικό εμπόδιο που εμποδίζει 

το ευτυχισμένο σας μέλλον.  

Από γενιά σε γενιά νέοι άνθρωποι πεθαίνουν για ψευδή ιδανικά και ψεύτικες αξίες. 

Το κάρμα γίνεται όλο και περισσότερο περίπλοκο και επιδεινώνεται.  

Ερχόμαστε και σας δίνουμε έτοιμες συνταγές και εξηγήσεις για όλα όσα συμβαίνουν 

στη Γη.  

Επιπλέον, σας δείχνουμε με σαφήνεια το Μονοπάτι και την κατεύθυνση της προόδου 

σας.  
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Ωστόσο, μόλις ένα άτομο στο εκατομμύριο ζει στον πλανήτη το οποίο διαθέτει την 

απαραίτητη πίστη και την αντίληψη για να λάβει σοβαρά υπόψη τις συμβουλές μας. 

Οι υπόλοιποι πεισματικά συνεχίζουν την πομπή τους προς την άβυσσο.  

Έχω έρθει σήμερα για μια αποφασιστική και έκτακτη συζήτηση.  

Έχω προσπαθήσει να βάλω τελεία εκεί όπου υπάρχει το «ή». 

Ωστόσο, πρέπει να μιλήσω για κάτι ακόμα σημαντικό. Αφορά το μέλλον σας. Ούτε 

εγώ, ούτε κανένα άλλο μέλος του Καρμικού Συμβουλίου μπορούμε να εγγυηθούμε 

ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε την ισορροπία στον πλανήτη μέσα στο επόμενο 

εξάμηνο.  

Θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή υποστήριξη του Μεγάλου 

Κεντρικού Ήλιου. Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί αυτή η βοήθεια, 

χρειαζόμαστε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα μάς ακούει και 

προσπαθεί να ακολουθήσει το Μονοπάτι που δείχνουμε.  

Δεν μπορούμε να συλλέξουμε τον επαρκή αριθμό τέτοιων γεγονότων.  

Ως εκ τούτου, σας καλώ θερμά να βάλετε στην άκρη τις προσωπικές σας 

πρωτοβουλίες και να εστιάσετε εντελώς τις προσπάθειές σας στη διατήρηση της 

ισορροπίας του πλανήτη με τη βοήθεια του έργου της προσευχής και με τη βοήθεια 

των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σας.  

Και αν μετά το σημερινό μου Μήνυμα μερικοί από τους τσέλα μας ρωτούν τι να 

κάνουν, θα αρνηθώ να έρθω και να δώσω τα Μηνύματα και την καθοδήγησή μου στο 

μέλλον.  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Πόρσια. 
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Σας προτείνω να είστε οι εκλεκτοί που θα βοηθήσουν την 

ανθρωπότητα σε μια κρίσιμη στιγμή  

 

Αγαπημένη Κουάν Γιν, 28 Ιουνίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Κουάν Γιν, η Θεά του Ελέους και της Συμπόνιας.  

Θα εκπλαγείτε με αυτό που προτίθεμαι να σας πω σήμερα.  

Δεν είναι επειδή τα λόγια μου θα είναι νέα σε σας, αλλά επειδή ο αιώνιος νόμος του 

Ελέους και της Συμπόνιας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ στον κόσμο σας παρά τις 

όποιες εκδηλώσεις των δυνάμεων του κακού.  

Σήμερα θα μιλήσουμε για σας, για εκείνους που είναι ενσαρκωμένοι.  

Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σας εμποδίζει να γίνετε ευτυχισμένοι. Τι σας 

εμποδίζει να εκδηλώνετε μόνο Θείες ιδιότητες στη ζωή σας, και γιατί υπάρχουν στον 

πλανήτη οι διάφορες αδικίες.  

Πολλές φορές έχετε ακούσει αυτή τη Διδασκαλία μας. Ωστόσο, κάθε φορά μετά από 

ένα ακόμη Μήνυμά μας, βρίσκονται άνθρωποι που ανοίγουν τα μάτια τους στην 

αφύπνιση. Η ομίχλη που κάλυπτε τα μάτια τους, μερικές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους, ξαφνικά διαλύεται και αρχίζουν να βλέπουν καθαρά τα αίτια για τα 

βάσανα και τις δυστυχίες τους.  

Και, φυσικά, αυτά τα αίτια βρίσκονται μέσα στον εαυτό σας. Πόσο αβάσταχτο είναι 

μερικές φορές να βλέπουμε το άτομο που φωτίζεται στην πιο κρίσιμη στιγμή της 

ζωής του.  

Συμβαίνει μερικές φορές μόνο η αφόρητη θλίψη, τα βάσανα και η δυστυχία να 

οδηγήσουν μια ανθρώπινη ψυχή στην αφύπνιση. Υπάρχουν πολύ λίγες ψυχές στη Γη 

που το κατανοούν αυτό και πλησιάζουν το άτομο που βιώνει αφόρητα βάσανα, για να 

ανακουφίσουν τα δεινά του και να Υπηρετήσουν την ψυχή που υποφέρει.  

Δεν είναι συνηθισμένο στον κόσμο σας να συζητούνται τα ανθρώπινα βάσανα. Οι 

άνθρωποι που είναι κοντά στον θάνατο, σε άσχημες συνθήκες, δεν ενδιαφέρουν τα 

μέσα της μαζικής σας ενημέρωσης. Είναι σαν οι πιο δύσκολοι τομείς της ζωής στην 

ανθρώπινη κοινωνία να μην υπάρχουν στη ζωή σας. Αντί για αυτούς, διαβάζετε στις 

ειδήσεις για τα αθλητικά επιτεύγματα και για τις πολιτικές νίκες. Ακόμη και οι 

ατυχίες, οι δυστυχίες και τα βάσανα απεικονίζονται με έναν συγκινησιακό τρόπο. 

Όλο αυτό το υλικό και οι πληροφορίες προσφέρονται από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης με τέτοιο τρόπο που δεν παρέχει κατανόηση, και δεν αποκαλύπτει τις 

αιτίες που προκαλούν τις συμφορές και τις δυστυχίες, γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν 

και πεθαίνουν χωρίς να γνωρίζουν τις αιτίες της δυστυχίας τους.  

Πολύ λίγα άτομα μπορούν να αισθάνονται αληθινή συμπόνια και έλεος. Μπορεί να 

ειπωθεί ότι το αληθινό έλεος και η συμπόνια είναι εξίσου σπάνια στον κόσμο σας όσο 

η αληθινή πίστη στον Θεό και στον Ανώτατο Νόμο.  

Έχω έρθει σήμερα για να σας υπενθυμίσω μία από τις πτυχές της Διδασκαλίας μας. 

Συγκεκριμένα, έχω έρθει για να σας πω ότι πολλούς αιώνες πριν, τα Μεγάλα 

Πνεύματα ήρθαν στη Γη για να εκτελέσουν τη Μεγάλη Υπηρεσία για την 

ανθρωπότητα της Γης. Φυσικά, γνωρίζαμε τα πάντα. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει ο καιρός 

που η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μεγάλα βάσανα ως αποτέλεσμα των 

λανθασμένων ενεργειών της στο παρελθόν. Ξέραμε ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Και 

γνωρίζαμε ότι επειδή, με την ελεύθερή μας βούληση, δεσμεύσαμε το κάρμα μας με 

την ανθρωπότητα της Γης, θα έπρεπε να βιώσουμε πλήρως τα βάσανα μαζί με την 

ανθρωπότητα. 
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Σας περιγράφω την ιστορία μου και την ιστορία των άλλων Διδασκάλων της Σοφίας 

με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλάβετε ότι το πεπρωμένο 

σας και το πεπρωμένο Μου, και η μοίρα των άλλων Διδασκάλων της Σοφίας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα.  

Και Εμείς συνεχίζουμε την Υπηρεσία μας προς την ανθρωπότητα, ακόμη και όταν η 

ανθρωπότητα ξεχνά εντελώς την ύπαρξή Μας.  

Θυσιάζουμε τα πνευματικά μας επιτεύγματα καθημερινά, έτσι ώστε η ανθρωπότητα 

της Γης να μπορεί να συνεχίσει την εξέλιξή της. Η Υπηρεσία μας στην ανθρωπότητα 

είναι σαν τη σταύρωση, αλλά αυτή η σταύρωση διαρκεί για πολλά εκατομμύρια 

χρόνια.  

Είναι δύσκολο για σας να κατανοήσετε την ουσία της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, όταν 

ένα άτομο αντιμετωπίζει μια φρικτή δυστυχία, όταν η ψυχή του πάσχει και, αντί για 

κατάρες και απειλές, βγαίνουν από το στόμα του λόγια ευγνωμοσύνης για τη φώτιση 

που βίωσε κατά την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, τότε εκείνο το άτομο είναι σε 

θέση να κατανοήσει την Υπηρεσία Μας και την Ηρωική Μας Πράξη στο όνομα της 

εξέλιξης του πλανήτη Γη.  

Σήμερα έχω έρθει για να σας πω ότι, στη σημερινή συνεδρίαση του Καρμικού 

Συμβουλίου, έχει ληφθεί μια απόφαση, μεταξύ άλλων, για τη θυσία που έχουν κάνει 

μερικά Όντα του Φωτός έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να συνεχίσει την 

εξέλιξή της.  

Τώρα είστε υποχρεωμένοι σε αυτά τα Όντα του Φωτός, τα οποία έχουν επιλέξει να 

είναι ανώνυμα.  

Κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, μπορείτε να παρέχετε ανεκτίμητη 

υπηρεσία σε αυτούς τους Διδασκάλους. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να γράψετε 

επιστολές προς το Καρμικό Συμβούλιο και να αναλάβετε μια δέσμευση αυξημένης 

Υπηρεσίας. Σας ζητώ να αναλάβετε επιπλέον ευθύνες με τη μορφή αγρυπνιών 

προσευχής, υπηρεσίας σε όσους τους έχει εγκαταλείψει η μοίρα και βρίσκονται σε 

ανάγκη. Εκείνοι από εσάς, που έχετε ορισμένα πλεονεκτήματα, μπορείτε ακόμη και 

να προσφέρετε ένα μέρος από το αιτιατό σας σώμα.  

Όλα τα γράμματά σας θα εξεταστούν από εμάς, τα μέλη του Καρμικού Συμβουλίου.  

Ο βαθμός στον οποίο θα ανακουφιστούν τα βάσανα της ανθρωπότητας στο μέλλον 

εξαρτάται από το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά σας.  

Μια εντατική επιστροφή του κάρμα της ανθρωπότητας για τις αλόγιστες πράξεις, τις 

σκέψεις και τα αισθήματα πολλών χιλιάδων  χρόνων λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή.  

Εσείς, τα πιο συνειδητά μέλη της ανθρώπινης κοινωνίας που διαβάζουν τα Μηνύματά 

μας, καθορίζετε τον βαθμό στον οποίο θα ελαφρυνθεί το καρμικό βάρος της 

ανθρωπότητας.  

Η Υπηρεσία σας είναι πολύ παρόμοια με την Υπηρεσία των Διδασκάλων της Σοφίας. 

Και, αν ο καθένας από εμάς στο δικό του επίπεδο, καταφέρνει να προσφέρει την 

Υπηρεσία του για χάρη της εξέλιξης του πλανήτη με όλη του την ενδελέχεια, την 

επίγνωση και την ανιδιοτέλεια, από αυτό και μόνο θα επιτευχθεί ένα τεράστιο 

αποτέλεσμα από τις κοινές μας δράσεις. 

Σας ζητώ να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μου.  

Τα αμέτρητα ανθρώπινα δεινά μπορούν εύκολα να σταματήσουν, αν οι άνθρωποι 

συνειδητοποιήσουν την αιτία αυτών των παθών και μετανοήσουν για τις ασεβείς 

πράξεις που έχουν διαπράξει. Αλλά αν οι άνθρωποι έχουν κυλιστεί τόσο βαθιά μέσα 

στις αμαρτίες τους, που δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν οι ίδιοι την αιτία της 

δυστυχίας τους, τότε θα πρέπει να βρεθεί ένα άτομο που θα σβήσει ένα μέρος του 

παγκόσμιου κάρμα με την πιστή υπηρεσία του και, με τον τρόπο αυτό, θα 

ανακουφίσει τα βάσανα των ανθρώπων.  
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Σας προτείνω  να είστε οι εκλεκτοί που θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα σε μια 

κρίσιμη στιγμή. 

Παρακαλώ να αναλάβετε επιπλέον Υπηρεσία για το καλό της ανθρωπότητας.  

Περιμένω τις επιστολές σας με ελπίδα και λαχτάρα. Εγώ προσωπικά θα διαβάσω 

κάθε μία από τις επιστολές σας και θα αποφασίσω για κάθε μία από τις επιστολές 

σας.  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Κουάν Γιν.  

  



Λόγια Σοφίας  33 

 

Δείξτε τα επιτεύγματά σας και θα είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε 

καλύτερη κατανόηση και περισσότερη γνώση!  

 

Διδάσκαλος Ελ Μορύα, 29 Ιουνίου 2014  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελ Μορύα!  

Σήμερα έχω έρθει για να δώσω το τελευταίο Μήνυμα αυτού του καλοκαιρινού 

κύκλου.  

Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να διαβιβάσουμε τις ενέργειες μας στο έδαφος της 

Αρχαίας Ελλάδας. Ελπίζουμε ότι θα είναι ακριβώς εδώ που οι ενέργειές μας μπορούν 

να έχουν την αυξημένη τους επίδραση. Το σημείο εφαρμογής των ενεργειών μας έχει 

ελεγχθεί προσεκτικά αυτή τη φορά. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

αναγνωρίσουμε ότι η δουλειά έχει γίνει και έχει γίνει τέλεια! 

Γνωρίζετε ότι με κάθε λήψη των Μηνυμάτων μας, απελευθερώνεται μια τεράστια 

ποσότητα Φωτός. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά έχουμε καταφέρει, με τη βοήθεια της 

Αγγελιοφόρου μας, να διαθέσουμε το φως, την ενέργεια μας από τις Ανώτερες 

αιθερικές οκτάβες, με τον καλύτερο τρόπο! 

Και τώρα έχω την πρόθεση να πω ακόμα μερικά λόγια.  

Λοιπόν, το έργο μας για τη μετάδοση των Μηνυμάτων συνεχίζεται με τον σωστό 

τρόπο και στο ύψος των απαιτήσεων. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την άλλη 

πλευρά της εργασίας μας, ότι η πρόοδός της είναι επίσης επαρκής, και το ίδιο 

επιτυχημένη. 

Χιλιάδες άνθρωποι διαβάζουν τα μηνύματά μας κάθε μέρα. Χιλιάδες άνθρωποι που 

βρίσκονται σε όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις 

ενέργειές μας και τη Διδασκαλία μας. 

Ωστόσο, που βρίσκονται αυτοί οι ιππότες; Πού είναι εκείνα τα έργα τα οποία 

καλείστε να εκπληρώσετε; 

Πριν από την ενσάρκωση αναλάβατε ορισμένες υποχρεώσεις για τον εαυτό σας. Κάθε 

φορά έρχομαι να σας υπενθυμίσω το τι έχετε αναλάβει.  

Και τι έγινε;  

Βλέπω ότι οι προσπάθειές σας είναι πολύ μικρές, και έτσι δεν μπορούμε να 

ξεπεράσουμε την αντίσταση των δυνάμεων που μας αντιτίθενται με την ίδια επιτυχία.  

Είναι σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε την υπεροχή των δυνάμεών μας σε 

κάθε τομέα στο μέτωπο κάθε σφαίρας της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Είναι σημαντικό για εμάς ότι ο αριθμός των ανθρώπων που φιλοδοξούν να 

ακολουθήσουν τη Διδασκαλία των Αναληφθέντων Διδασκάλων και να εφαρμόσουν 

αυτή τη Διδασκαλία στη ζωή τους, μεγαλώνει και αυξάνεται από έτος σε έτος.  

Είναι ακριβώς χάρη στους ειλικρινείς οπαδούς μας που μπορούμε να εκπληρώσουμε 

τα σχέδια της Αδελφότητας για το δεδομένο στάδιο της ανάπτυξης της 

ανθρωπότητας!  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω έρθει και επαναλαμβάνω ακούραστα ότι τα 

καθήκοντά μας δεν έχουν αλλάξει και τα σχέδιά μας απαιτούν εκπλήρωση!  

Σας θυμίζω ξανά και ξανά ότι είναι απαραίτητο να δράσετε!  

Πόσοι από εσάς που διαβάζουν τα Μηνύματα μας έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες 

προσπάθειες για να εκπληρώσουν τα αιτήματά μας για το τελευταίο εξάμηνο;  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές πολύ 

σημαντικές πρωτοβουλίες μέσω της Αγγελιοφόρου μας.  

Πόσοι από εσάς υποστήριξαν αυτές τις πρωτοβουλίες;  
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Θα σας πω ότι είμαι απογοητευμένος. Περιμέναμε περισσότερα, και οι ελπίδες μας 

δεν δικαιώθηκαν και πάλι.  

Η αδράνεια και η τεμπελιά σας δεν σας τιμά καθόλου.  

Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να δράσετε και να διατηρήσετε το 

Θεϊκό πνεύμα σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη.  

Ωστόσο, επιμένω στο να βρείτε τη δύναμη μέσα σας να συνεχίσετε την πρόοδο. 

Απαιτώ όλοι μας οι τσέλα επιτέλους να ξυπνήσουν από τον ληθαργικό ύπνο στην 

ψευδαίσθηση και να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα σχέδιά μας!  

Θα πρέπει μονάχα να ξεπεράσετε τη δική σας οκνηρία και αδράνεια. Μόλις το 

κάνετε, θα είστε σε θέση να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε τις δονήσεις και τις 

ενέργειές μας!  

Μόλις γίνετε ικανοί να αντιλαμβάνεστε τις ενέργειές μας, θα βρείτε τη δύναμη και 

την επιθυμία να δράσετε, και τίποτα δεν θα είναι ποτέ σε θέση να σας σταματήσει στο 

Μονοπάτι σας προς τον Θεό!  

Σας λέω ότι θα πρέπει να βγείτε από την αποπνικτικότητα και τη φθαρτότητα του 

κόσμου γύρω σας!  

Σας λέω ότι γι’ αυτό, θα πρέπει να τιναχτείτε επάνω και να αρχίσετε να δράτε!  

Τα εμπόδιά σας βρίσκονται στη σφαίρα των καρμικών σας προβλημάτων. Μόνο 

εσείς, με τη δική σας προσπάθεια, μπορείτε να κόψετε το κουβάρι των καρμικών σας 

εμποδίων.  

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να επιθυμείτε να κινηθείτε κατά μήκος του Μονοπατιού 

που σας δείχνουμε.  

Γι’ αυτό, χρειάζεστε αδαμάντινη πίστη και αφοσίωση.  

Αυτές οι ιδιότητες αποκτούνται μέσω μακράς και ενδελεχούς εργασίας πάνω στον 

εαυτό σας με τη βοήθεια πολλών ωρών πνευματικών πρακτικών.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διατηρήσετε τον εαυτό σας συνεχώς σε κατάσταση 

συντονισμού με τον Θεό. Ωστόσο, όλα αυτά τα εργαλεία απαιτούν την εφαρμογή των 

καθημερινών σας προσπαθειών.  

Ούτε μια ημέρα δεν μπορεί να χαθεί. Μόλις χάσετε μία ημέρα της πνευματικής 

πρακτικής σας, λόγω της τεμπελιάς ή της αδυναμίας σας, κυλάτε πίσω στην αρχή του 

Μονοπατιού και πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι την ανάβασή σας.  

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες! Καμία επιείκεια προς το εγώ σας!  

Αν έχετε πάρει τον δρόμο της Υπηρεσίας της Αδελφότητας, δεν θα έχετε ούτε ρεπό, 

ούτε διακοπές!  

Πολλοί φοβούνται την πειθαρχία. Πολλοί πιστεύουν ότι οι Διδάσκαλοι απαιτούν 

πάρα πολλά. Σας δείχνω ξεκάθαρα το Μονοπάτι που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής 

σας. Αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό το Μονοπάτι για εσάς.  

Μπορείτε να επιλέξετε. Έχετε λίγες επιλογές. Είτε συνεχίζετε την εξέλιξη, είτε 

αρνείστε το εξελικτικό μονοπάτι και επιλέγετε τη φθορά και την αποσύνθεση.  

Πολύ δυσμενείς τάσεις αρχίζουν να εμφανίζονται στον κόσμο σας.  

Εφαρμόζουμε όλες  μας τις προσπάθειες για να σας υποστηρίξουμε και να σας 

προσφέρουμε την τελευταία ευκαιρία.  

Όλες οι οδηγίες έχουν δοθεί για σήμερα! Ο Νόμος δεν επιτρέπει να δοθούν 

περισσότερες!  

Δείξτε τα επιτεύγματά σας και θα είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε καλύτερη 

κατανόηση και περισσότερη γνώση!  

Τώρα σας αποχαιρετώ. Και ελπίζω, μέχρι τις καινούργιες μας συναντήσεις!  

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελ Μορύα! 
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Σας ζητούμε να εστιάσετε όλη σας τη δύναμη για τη διατήρηση της 

εσωτερικής σας ισορροπίας.  

 

Σανάτ Κουμάρα, 20 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σανάτ Κουμάρα. 

Έχω έρθει σήμερα με ένα νέο μήνυμα. Σημαντικό μήνυμα. 

Γνωρίζετε ότι η Γη διανύει σήμερα μια πολύ δύσκολη περίοδο της εξέλιξής της. Για 

λόγους  σύγκρισης, μπορούμε να φέρουμε ένα παράδειγμα ξαφνικής αλλαγής,  

παραδείγματος  χάριν, στη ζωή σας. 

Πήγατε  στο σχολείο και έχει έρθει η ώρα να το τελειώσετε και να μεταβείτε στη ζωή 

ενός ενήλικα. 

Μπήκατε στην ωριμότητα και είναι καιρός να παντρευτείτε. 

Κάθε φορά, όταν αντιμετωπίζετε αλλαγές στις ζωές σας, θα πρέπει να 

προσαρμοστείτε σε έναν νέο τρόπο ζωής, να αναδιατάξετε τη ζωή σας σύμφωνα με 

αυτόν. 

Και αυτό είναι που συμβαίνει στον πλανήτη Γη τώρα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές 

για τις επερχόμενες αλλαγές, έχουμε μιλήσει για την αύξηση των δονήσεων, έχουμε 

προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να μεταμορφώσετε τον εαυτό σας, τη συνείδησή σας 

και να συντονιστείτε με τον Θείο κόσμο. 

Τα έχουμε επαναλάβει όλα αυτά στα μηνύματά μας πολλές φορές. Γνωρίζετε επίσης 

ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσουν την εξέλιξη στον πλανήτη Γη μόνο εκείνες οι 

ψυχές που είναι εναρμονισμένες με τον Θεό και εναρμονισμένες να βαδίζουν τη ζωή 

με το Ανώτατο Μονοπάτι.  

Και τώρα ολόκληρος ο πλανήτης εισέρχεται στην τελική φάση αυτής της διαδικασίας 

αλλαγής. 

Για κάποιους από εσάς αυτό το στάδιο θα είναι μια μεγάλη Θεία ευκαιρία να 

επιταχύνετε την εξέλιξή σας. 

Αλλά για κάποιους, αντίθετα  θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί. Μέχρι τώρα ο 

καθένας από εσάς έχει ήδη κάνει την επιλογή του μεταξύ  του φθαρτού και του 

άφθαρτου. 

Είτε έχετε συνδέσει τη ζωή σας με το φυσικό πεδίο του πλανήτη ή έχετε επιλέξει την 

αιώνια ζωή. 

Μέχρι τώρα η επιλογή αυτή έχει γίνει από όλες τις ψυχές που είναι ενσαρκωμένες 

στον πλανήτη Γη. 

Η επιλογή αυτή μπορεί να μη φθάνει στην εξωτερική σας συνείδηση, αλλά μπορείτε 

να κρίνετε έμμεσα την επιλογή που έγινε από εσάς από τους καρπούς που 

εκδηλώνονται στο φυσικό επίπεδο. 

Κοιτάξτε τη ζωή σας, σαν από έξω και αναλύστε την. Αν ακόμα δεν ήσασταν σε θέση 

να υποτάξετε τη ζωή σας στον Ανώτερο Νόμο που υπάρχει σε αυτό το Σύμπαν, αυτό 

εκδηλώνεται αναπόφευκτα στη ζωή σας ως η επιθυμία να αποκτήσετε τα αγαθά του 

πολιτισμού σας με οποιοδήποτε κόστος. Μερικές φορές εις βάρος των κοντινών σας 

ανθρώπων και αντίθετα με την κοινή λογική, επιδιώκετε να πάρετε ένα επιπλέον 

κομμάτι από δεν έχει σημασία τι: ένα λουκάνικο, κάποια  γη στην παραλία, μια θέση 

κύρους ή κάποια απόλαυση. 

Μπορείτε να είστε πλούσιοι ή φτωχοί, υγιείς ή άρρωστοι. Το όλο ζήτημα είναι εάν 

είστε έτοιμοι να θυσιάσετε τις υψηλές αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας, 

προκειμένου να πάρετε κάτι για τον εαυτό σας στον κόσμο σας, ή είστε έτοιμοι να 

θυσιάσετε πολλά για το καλό της παγκόσμιας ευημερίας, έτσι ώστε η Γη να μπορεί να 
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συνεχίσει την εξέλιξή της, και όλα τα ζωντανά πλάσματα να μπορούν να ζήσουν 

ευτυχισμένα στον πλανήτη. 

Είναι τόσο λίγα που ένας άνθρωπος χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος. Απλά 

χρειάζεται να είστε εναρμονισμένοι με το υψηλότερο και να ζήσετε για χάρη των 

άλλων. 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι φτωχοί και ενδεείς άνθρωποι είναι πιο κοντά στον 

Θεό, και όπου υπάρχει πλούτος υπάρχουν όλα τα ελαττώματα και οι καταχρήσεις. 

Όχι, αγαπημένοι, είναι χαρακτηριστικό της εποχή σας ότι όλα είναι αναμεμειγμένα. 

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει τον Θεό το ίδιο μεταξύ των πλουσίων 

και των φτωχών, και υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν τις ακόρεστες επιθυμίες 

τους. 

Πολλοί πιστεύουν ότι οι άρρωστοι άνθρωποι έχουν τις ασθένειες τους, επειδή οι ίδιοι 

έχουν αποσχισθεί από τον Θεό. 

 Όχι, αγαπημένοι, και μεταξύ των ασθενών και μεταξύ των υγιών ανθρώπων, 

υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει ακριβώς τις αντίθετες επιλογές. 

Γι’ αυτό σάς λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ζείτε στην εποχή σας. Και αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο η εποχή σας προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

κάποιων ψυχών και προσφέρει την τελευταία ευκαιρία για τους άλλους. 

Είναι χαρακτηριστικό αυτής της εποχής ότι πολλοί από εσάς θα μπορούν να 

αφυπνιστούν περνώντας μέσα από μεγάλα βάσανα. 

Πολλές φορές έχουμε προτείνει να ακολουθήσετε τον εύκολο δρόμο , κατά μήκος του 

μονοπατιού της αλλαγής της συνείδησής σας. Αλλά εσείς, οι περισσότεροι από εσάς, 

έχετε επιλέξει ένα δύσκολο μονοπάτι: το μονοπάτι της στέρησης και των δυστυχιών, 

των βασάνων και των απωλειών. 

Λοιπόν, ο Θεός και οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι σέβονται την επιλογή του καθενός 

από εσάς. 

Εμείς θα μείνουμε στο πλευρό σας ανεξάρτητα από ποιες στερήσεις και βάσανα θα 

πέφτουν στον κλήρο σας στο εγγύς μέλλον. 

Πρέπει απλά να ζητήσετε τη βοήθειά μας, και η βοήθεια θα παρασχεθεί σε όλους 

όσους ζητούν και προσεύχονται. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η βοήθεια θα 

δοθεί στην ψυχή σας. Στο φυσικό επίπεδο θα λάβει χώρα μια μεγάλη κάθοδος του 

κάρμα της ανθρωπότητας. 

Δυστυχώς, υπάρχουν πολύ λίγα που μπορούν να αλλάξουν. 

Όλη σας η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση απαιτείται από όσους από εσάς έχουν 

πλήρη επίγνωση των πραγμάτων που λαμβάνουν χώρα και για ό,τι θα συμβεί στο 

προσεχές και εγγύς μέλλον, όχι μόνο για να φροντίσετε τον εαυτό σας και κοντινούς 

σας ανθρώπους αλλά και τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ψυχών. Μερικές φορές 

αυτοί θα είναι τελείως άγνωστοι άνθρωποι σε σας. 

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ακόμη και πολύ φωτεινές ψυχές δεν 

έχουν την ευκαιρία να λάβουν επαρκή ποσότητα Θείας ενέργειας η οποία θα τους 

επιτρέψει να διατηρήσουν τη θετική διάθεση και τη χαρά από την επαφή με τους 

ανώτερους κόσμους. 

Ως εκ τούτου, κατευθύνετε όλη σας τη δύναμη για να κρατήσετε την ισορροπία των 

ενεργειών μέσα σας. Θυμηθείτε ότι τα εξωτερικά πράγματα ακολουθούν την 

εσωτερική σας κατάσταση. 

Υπάρχουν πολλές πρακτικές και μέθοδοι που επιτρέπουν τη διατήρηση της 

εσωτερικής ειρήνης και αρμονίας. Και όσοι από εσάς κατά τη διάρκεια των δέκα 

χρόνων που δίνουμε τα μηνύματα, έχετε αποκτήσει αυτή την ιδιαίτερη δυναμική των 

επιτευγμάτων, οι προσπάθειές σας τώρα θα είναι ανεκτίμητες. 
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Καθένας από σας παίρνει το βάρος του σε χρυσό. Μπορείτε κυριολεκτικά να 

σταματήσετε οποιονδήποτε τυφώνα, οποιονδήποτε κατακλυσμό, οποιονδήποτε 

πόλεμο ή επιθετικότητα. 

Όλα εξαρτώνται από τη διατήρηση της εσωτερικής σας ισορροπίας. 

Άλλοι άνθρωποι, μέσα μαζικής ενημέρωσης και το περιβάλλον θα σας προκαλούν και 

θα δημιουργούν ένταση και επιθετικότητα. 

Ο στόχος σας – να μετατρέψετε οποιαδήποτε αρνητικότητα σε Αγάπη και 

Ευσπλαχνία με τις φλόγες των καρδιών σας. 

Σας ζητούμε να εστιάσετε στο εγγύς μέλλον όλες τις δυνάμεις και τις προσπάθειές 

σας για τη διατήρηση της εσωτερικής ισορροπίας σας. 

Ο Θεός να σας βοηθήσει! 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σανάτ Κουμάρα. Ομ. 
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Κάθε μέρα ζητείστε από τον Θεό να είναι μαζί σας και να 

καθοδηγήσει ολόκληρη τη ζωή σας. 

 

Κύριος Σίβα, 21 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σίβα !!! 

Έχω έρθει! 

Σήμερα! Αυτή την ημέρα! 

Χαίρομαι που χάρη στο Θείο έλεος μπορώ να έρθω πάλι για να σας δώσω τις οδηγίες 

μου, που είμαι βέβαιος ότι θα σας βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την 

ανθρωπότητα της Γης. 

Λοιπόν, έχω έρθει. 

Τώρα, που είστε καλύτερα προσαρμοσμένοι στις ενέργειές μου, πρέπει να μιλήσω για 

τον κύριο λόγο της επίσκεψής μου σήμερα. 

Όλοι εσείς, που έχετε διαβάσει τα Μηνύματά μας όλα αυτά τα χρόνια, είστε ήδη 

εξοικειωμένοι με την κύρια Διδασκαλία που δίνουμε. Αφορά στη Διδασκαλία σχετικά 

με την επιλογή και την Οδό. 

Πάρα πολλές ψυχές είναι ενσαρκωμένες τώρα στον πλανήτη Γη. 

Για κάθε ψυχή έρχεται η στιγμή που πρέπει να κάνει την επιλογή. Και αυτή η επιλογή 

θα καθορίσει τη μελλοντική μοίρα της, το ενεργειακό επίπεδο στο οποίο αυτή η ψυχή 

θα συνεχίσει την εξέλιξή της ή θα τη σταματήσει. 

Το Θείο έλεος είναι απεριόριστο. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός 

ψυχών σε ενσάρκωση για πολλές από τις οποίες είναι η τελευταία ευκαιρία για να 

συνεχίσουν την εξελικτική ανάπτυξη. 

Φυσικά, σχεδόν όλες οι ψυχές έχουν ήδη αποφασίσει για την επιλογή. Και φυσικά, 

είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές, όντας μέσα στην κίνηση και τη φασαρία, να 

κατανοήσουμε όλη την πραγματικότητα και τη σοβαρότητα της επιλογής που έγινε. 

Μπορείτε να καταλάβετε πως μερικές φορές είναι αφόρητα δύσκολο να 

παρακολουθείτε πόσοι πολλοί άνθρωποι κυριολεκτικά καταστρέφουν τον εαυτό τους 

και καταστρέφουν τις ψυχές τους. Οι ενέργειες εκείνες που βρίσκονται στις αύρες 

τους και οι οποίες καθορίζονται από τη διαδοχή των επιλογών τους σε προηγούμενες 

ενσαρκώσεις κυριολεκτικά αναγκάζουν αυτά τα άτομα να κάνουν επιλογές κακής 

ποιότητας.  

Είναι ακριβώς γι’ αυτούς, ακόμη και για ένα μικρό αριθμό ατόμων, με σκοπό να τους 

βοηθήσουμε να αλλάξουν τη μοίρα τους, που συνεχίζουμε να ερχόμαστε και να 

δίνουμε τη Διδασκαλία μας. 

Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσετε πολλές απλές Αλήθειες που δίνουμε, γιατί 

πολλές Αλήθειες είναι προσβάσιμες προς κατανόηση μόνο σε ένα ορισμένο 

ενεργειακό επίπεδο. Για να φτάσετε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να έχετε έναν 

ορισμένο βαθμό απομόνωσης και θα πρέπει να μην είστε κάτω από την επίδραση της 

μαζικής συνείδησης. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν μια τέτοια πολυτέλεια όπως η 

απομόνωση, και πολύ λίγοι δεν βρίσκονται κάτω από την επιρροή της αρνητικότητας 

που επικρατεί στον κόσμο. 

Θα σας πω κάτι παραπάνω, μόλις οι άνθρωποι ξεφεύγουν από το πήγαινε-έλα της 

καθημερινής ζωής τους και έχουν την ευκαιρία να περάσουν στην απομόνωση και σε 

προσευχή τουλάχιστον μερικές μέρες, η ίδια η κατάσταση της προσέγγισης στο Θείο 

προκαλεί στους ίδιους φόβο και δυσφορία.  
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Φαίνεται ότι πλησιάσατε τον Θεό, οι δονήσεις σας αυξήθηκαν, η συνείδησή σας 

ανυψώθηκε, αλλά η δυσφορία, η κατάθλιψη και ο φόβος άρχισαν να σας 

περικυκλώνουν πυκνά. 

Γιατί συμβαίνει αυτό, αγαπημένοι; 

Ζείτε σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, λόγω των καρμικών ενεργειών σας που σας 

ελκύουν σε αυτό το περιβάλλον. Όταν, χάρη στο Θείο έλεος, εισέρχεστε σε πιο 

αρμονικές συνθήκες, οι καρμικές σας ενέργειες ανεβαίνουν και σας στερούν την 

ευκαιρία να απολαύσετε την επαφή σας με τον Θεό που ζει μέσα στον ίδιο τον εαυτό 

σας! 

Αντιμετωπίζοντας ανεξήγητες καταστάσεις της συνείδησής τους τη στιγμή που 

φαίνεται πολύ κοντά στον Θείο κόσμο, πάρα πολλοί πνευματικοί αναζητητές 

σταματούν τις πνευματικές πρακτικές τους φοβισμένοι και επιστρέφουν στο 

συνηθισμένο τους περιβάλλον που είναι χαρακτηριστικό για τη μαζική συνείδηση. 

Αγαπημένοι, έχω έρθει για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μια άβυσσος της λογικής 

σάς χωρίζει από τον Θείο κόσμο. 

Είναι πολύ δύσκολο για σας να με καταλάβετε γιατί είστε σε έναν ανάποδο κόσμο, 

έναν ατελή κόσμο, κυριολεκτικά σε έναν υπόνομο. 

Ωστόσο, σας ζητώ απλά να με πιστέψετε και απλά να συνεχίσετε την πορεία σας – 

στην Πίστη και την Αγάπη σας. 

Είναι πάντα δύσκολο να κινηθείτε στο απόλυτο σκοτάδι και σε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες. Ωστόσο, αν αρχίσετε να κινείστε προς την επιλεγμένη κατεύθυνση και 

συνεχίσετε να ξεπερνάτε τον εαυτό σας, στη συνέχεια, αργότερα, θα δείτε την 

ανατολή του ηλίου, και όλα θα αρχίσουν να αλλάζουν και να αναβιώνουν γύρω σας. 

Πιστέψτε με, στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγετε από το πέπλο ομίχλης της 

ψευδαίσθησης γύρω σας. Όταν οι ακτίνες της αυγής της Θείας συνείδησης αρχίσουν 

να φωτίζουν το λυκόφως της ύπαρξής σας με το φως του λόγου, αποκτάτε διάκριση 

του Φωτός από το σκοτάδι, της πραγματικότητας από την ψευδαίσθηση. 

Όλοι σας στερείστε πίστης και επιδίωξης. Αυτές οι θεμελιώδεις και απαραίτητες 

ποιότητες στο Μονοπάτι είναι ο κύριος στόχος των αντίθετων προς εμάς δυνάμεων 

και δέχονται επίθεση μέσω της μαζικής ενημέρωσης, της τηλεόρασης και του 

Διαδικτύου. 

Σας εξαπατούν με υποκατάστατα, και δεν μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ του Θείου 

Φωτός και τα φώτων των διαφημίσεων, μεταξύ των πραγματικών αξιών και των 

αστραφτερών στολιδιών των μαζικών εορτών. 

Μόνο λίγοι από σας είναι σε θέση να αντιταχθούν στις δυνάμεις της ψευδαίσθησης με 

την αφοσίωση και την επιδίωξή τους. 

Είναι αδύνατο να αναπτύξετε τις ποιότητες που οδηγούν την ψυχή σας στην 

απελευθέρωση από τα δεσμά της ψευδαίσθησης μέσα σε μία ενσάρκωση. Ωστόσο, αν 

δεν αρχίσετε να καλλιεργείτε αυτές τις ποιότητες μέσα στον εαυτό σας, 

διακινδυνεύετε να μη βγείτε ποτέ από την παγίδα της ψευδαίσθησης. 

Φανταστείτε ότι είστε σε μια σχολή μυστηρίου. Όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη Γη 

βρίσκονται σε μια γιγάντια σχολή για μυημένους. 

Εσείς, κάθε ένας από σας, μπορείτε να υπολογίζετε μόνο πάνω στις δικές σας 

δυνάμεις. Αντιμετωπίζετε κινδύνους κάθε μέρα. Κάθε μέρα εσείς κάνετε την επιλογή 

σας, τη μόνη επιλογή μεταξύ του κόσμου του Θεού και του κόσμου της 

ψευδαίσθησης. Υπάρχουν εκατομμύρια επιλογών αλλά η ουσία τους περιορίζεται στη 

μόνη επιλογή, είτε επιλέγετε αιωνιότητα ή επιλέγετε φθορά. 

Έτσι, ο σκοπός της επίσκεψής μου σήμερα ήταν να κατευθύνω την ύπαρξή σας προς 

τον πραγματικό κόσμο. 
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Θα πρέπει να αφιερώσετε κάθε μέρα της ζωής σας μόνο στον Θεό, στον Θεό που 

βρίσκεται μέσα σας, στον Θεό που κατοικεί μέσα σε κάθε ζωντανό ον. 

Μόνο μια σκέψη θα πρέπει να βρίσκεται στο μυαλό σας όταν ξυπνάτε: «Είμαι με τον 

Θεό!» 

Αυτή η σκέψη μόνο μπορεί να σας προστατεύσει από τις δυνάμεις της ψευδαίσθησης 

καθ’ όλη την ημέρα σας. 

Μόνο μόνιμη συγκέντρωση στον Θεό μπορεί να σας αποκόψει από τα δίχτυα της 

ψευδαίσθησης. 

Ακούραστα, κάθε μέρα ζητείστε από τον Θεό να είναι μαζί σας και να καθοδηγήσει 

ολόκληρη τη ζωή σας και όλες τις επιλογές σας. 

Μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει εσάς και την ψυχή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή 

του λυκόφωτος της ανθρώπινης συνείδησης. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σίβα! 
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Αλλάξτε τον εαυτό σας και όλος ο κόσμος θα αλλάξει!  

 

Κύριος Σούρια, 22 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σούρια. 

Έχω έρθει στον πλανήτη σας από πολύ μακριά. 

Έχω έρθει για να δώσω ένα μήνυμα στην αλλαγή του ηλιακού κύκλου. 

Έτσι ήμερα θα αγγίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Συγκεκριμένα, η συνομιλία μας 

θα λάβει χώρα στο κατώφλι μιας σημαντικής απόφασης του Καρμικού Συμβουλίου. 

Γνωρίζετε ότι το Καρμικό Συμβούλιο συνεδριάζει αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ 

σημαντική συνεδρίαση. 

Πρακτικά, τώρα καθορίζεται η μοίρα των ρευμάτων της ζωής που εξελίσσονται στον 

πλανήτη Γη. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να σας τρομάξω. Ωστόσο, 

θα πρέπει να κατανοήσετε ότι η ανάπτυξη σας έχει παρεκκλίνει σημαντικά από τη 

Θεία πορεία. 

Μιλάμε για αλτρουισμό. 

Μιλάμε για αυτοθυσία. 

Μιλάμε για Υπηρεσία. 

Μιλάμε για Αδελφότητα. 

Ωστόσο, μπορείτε να δείτε τα ακριβώς αντίθετα στη ζωή σας: εγωισμό, 

επιθετικότητα, μίσος και αυτοκαταστροφή. 

Είναι προφανές. Δεν χρειάζεται καμία απόδειξη. 

Πώς μπορεί να αλλάξει η πορεία της ιστορίας του πλανήτη; Τι πρέπει να γίνει για να 

έχουμε τα Θεία πρότυπα και δράσεις να γεμίζουν ολόκληρο το πληροφοριακό πεδίο 

του πλανήτη και τον νου των ανθρώπων στη Γη; 

Ακριβώς σε αυτό είναι αφιερωμένη η σημερινή συνεδρία του Καρμικού Συμβούλιου. 

Αναλύουμε προσεκτικά τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, κυρίως του δεύτερου 

μισού του. 

Η ζωή στον πλανήτη έχει παρεκκλίνει πολύ από τη Θεία πορεία ... 

Τα αναγκαία και επαρκή μέτρα πρέπει να ληφθούν αμέσως. 

Έτσι, θα περιμένουμε. Ωστόσο, ο καθένας από εσάς πρέπει επίσης να αναλύσει αν 

έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να επιστρέψουν τα Θεία πρότυπα στις 

ζωές της ανθρωπότητας, σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε κάθε 

σφαίρα της ζωής στη Γη. 

Όταν ο Θεός φεύγει από τις ζωές των ανθρώπων, ολόκληρη η ζωή αλλάζει δραστικά 

και γίνεται αγνώριστη. Πρώτα αλλάζει λίγο, και στη συνέχεια - όλο και περισσότερο. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι στρεβλώσεις της Θεϊκής ενέργειας γίνονται παρούσες και 

αναπτύσσονται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Είναι παρόμοιο με έναν καρκινικό όγκο, ο οποίος προσβάλλει το ένα όργανο μετά το 

άλλο, μέχρι που πεθαίνει ολόκληρος ο οργανισμός. 

Το καθήκον μας να μην επιτρέψουμε να πεθάνει η Ζωή στη Γη. 

Για αυτόν τον λόγο λαμβάνουμε επείγοντα μέτρα χειρουργικής επέμβασης. 

Μερικές φορές είναι αναγκαίο να θυσιάσεις ένα ολόκληρο όργανο για να σώσεις τη 

ζωή του οργανισμού. Και αυτός είναι ένας αρκετά βάσιμος κίνδυνος. 

Παίρνουμε όλα τα μέτρα για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όλα τα όργανα και 

τα συστήματα, και ακόμη, να κάνουμε μη αναστρέψιμη τη διαδικασία στον πλανήτη 

Γη, θεραπευτική στη συνολική της κατάσταση. 

Γι’ αυτό οι προσπάθειες του καθενός από εσάς θα είναι απαραίτητες. 
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Αυτό συμβαίνει διότι ο κάθε ένας από σας είναι μέρος του ενεργειακού συστήματος 

του πλανήτη Γη. Η συχνότητα στην οποία δονείστε κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

ημέρας επηρεάζει το γενικό ενεργειακό πεδίο του πλανήτη. 

Όταν σας καταλαμβάνουν αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, γίνεστε μια 

γεννήτρια αρνητικής ενέργειας. Υποστηρίζετε όλες τις ατέλειες του κόσμου σας. 

Δίνετε την ψήφο σας στην καταστροφή του πλανήτη. 

Αντίθετα, όταν μπορείτε να διατηρήσετε την Αγάπη και τη Χαρά στην καρδιά σας, 

παρά τις αρνητικές επιρροές από έξω, βυθίζεστε στις θετικές ενέργειες της 

αναζωογόνησης και δημιουργείτε μια θετική διάθεση που λειτουργεί για ολόκληρο 

τον πλανήτη. 

Πολλοί από εσάς είστε διαρκώς βυθισμένοι σε χαμηλής ποιότητας καταστάσεις της 

συνείδησης. Είναι απολύτως κατανοητό, δεδομένου ότι η όλη κατάσταση γύρω σας 

δεν είναι Θεία, και σας  εμποδίζει από το να έρθετε σε συντονισμό με τον Θείο 

κόσμο. 

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που παρέχουμε διαρκώς την εικόνα ενός ιππότη, ενός 

πολεμιστή, ενός πνευματικού πολεμιστή στα Μηνύματά μας. 

Γι’ αυτό ακριβώς κάνουμε την αναλογία της μάχης 

Πρακτικά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Μια γιγαντιαία μάχη λαμβάνει χώρα στον 

πλανήτη μεταξύ του Φωτός και του σκότους, ανάμεσα στις αρνητικές ενέργειες του 

παρελθόντος και στις νέες ενέργειες της αναζωογόνησης που κατέρχονται στον 

πλανήτη από τους Ανώτερους κόσμους. 

Σας λέμε: «Χρειάζεται να αναλάβετε δράση!» 

Ζητούμε από εσάς να κατευθύνετε όλες τις προσπάθειές σας για τη διατήρηση της 

εσωτερικής ισορροπίας και αρμονίας. 

Όταν το πνευματικό σας επίπεδο το επιτρέπει, μπορείτε να σβήσετε κάθε 

αρνητικότητα από το περιβάλλον με τη δύναμη της προσευχής σας και με την 

προσήλωση στο σκοπό σας. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγοι από εκείνους που είναι παραδείγματα ενός υψηλού 

πνευματικού επιπέδου. 

Για τους υπόλοιπους των ανθρώπων, προκειμένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί 

μια θετική νοοτροπία, απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις στο φυσικό επίπεδο. 

Δεν είναι όλες οι διαδικασίες στο φυσικό επίπεδο οι οποίες θα φέρουν θετικούς 

καρπούς με τη μορφή του επεξεργασμένου κάρμα. 

Έχουμε δώσει αυτή τη διδασκαλία πολλές φορές, και θα την επαναλάβω. Μόνο όταν 

οδηγείστε από ένα ορθό κίνητρο, οι πράξεις σας θα οδηγήσουν στην επεξεργασία του 

κάρμα και θα δημιουργήσουν θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ζωής στη 

Γη. 

Όταν οδηγείστε από ένα λάθος κίνητρο, εμπλέκεστε σε καρμικές δραστηριότητες και 

συνεχίζετε να παράγετε κάρμα. 

Το ορθό κίνητρο είναι να εργάζεστε για το Κοινό Καλό και την Υπηρεσία της Ζωής. 

Το λάθος κίνητρο είναι οτιδήποτε σας κάνει να επιδιώκετε οποιουσδήποτε στόχους 

που ανήκουν στο φυσικό πεδίο: τη φήμη, τα χρήματα, την εκτίμηση, την επίτευξη 

απολαύσεων, ή την εκπλήρωση επιθυμιών. 

Πολύ συχνά, ένα άτομο πιστεύει ότι το κίνητρό του κατευθύνεται προς το Κοινό 

Καλό και την Αρετή. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, εκείνο το άτομο οδηγείται από 

άλλο κίνητρο που κρύβει πολύ καλά, ακόμη και από τον εαυτό του. 

Πώς μπορείτε να καταλάβετε από ποιο κίνητρο οδηγείστε; 

Ο αγαπημένος Ιησούς έδωσε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση: «Θα τους 

γνωρίσετε από τους καρπούς τους». 
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Όχι από τις πράξεις που μπορεί να είναι σωστές, όχι από τα λόγια που μπορεί να είναι 

αληθινά, αλλά από τους καρπούς ως αποτελέσματα των πράξεων. 

Αν για χρόνια συνεχίζετε να ξεκαθαρίζετε τις σχέσεις με τους ανθρώπους που 

ακολουθούν το ίδιο Μονοπάτι με εσάς, εγείρετε απαιτήσεις σε αυτούς, και 

αισθάνεστε ακόμη και μίσος απέναντί τους, παρά τη φαινομενική σας υπηρεσία για 

το κοινό καλό, και αν αυτό συνεχίζεται για ένα χρόνο, δύο χρόνια, δέκα χρόνια, είναι 

πολύ πιθανό ότι το κίνητρό σας δεν είναι το σωστό. 

Όταν είστε ειλικρινείς και το κίνητρό σας είναι σωστό, οποιαδήποτε δράση που 

εκτελείτε στο φυσικό πεδίο έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία του κάρμα και οι 

απαιτήσεις σας για τους άλλους ανθρώπους λιώνουν σαν το χιόνι την άνοιξη. 

Αυτό διότι κάθε ένας από σας βλέπει τις δικές του ατέλειες σε ένα άλλο πρόσωπο. 

Και όταν στη φλόγα της Υπηρεσίας σας καίγονται οι ατέλειες σας, που είναι 

αποτέλεσμα του παρελθόντος κάρμα σας, παύετε να βλέπετε αυτές ατέλειες στους 

άλλους ανθρώπους. 

Χρειάζονται πολλές προσπάθειες εργασίας πάνω στον εαυτό σας και πάνω στις 

ατέλειες σας. 

Το μόνο πρόσωπο σε αυτόν τον κόσμο το οποίο μπορείτε να διαπαιδαγωγήσετε είναι 

ο ίδιος ο εαυτός σας. 

Αλλάξτε τον εαυτό σας και όλος ο κόσμος θα αλλάξει! 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Σούρια. 
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Πάντα να παραμένετε στην αγάπη, και τα πάντα θα αρχίσουν να 

αλλάζουν γύρω σας.  

 

Αγαπημένη Μητέρα Μαρία, 23 Δεκεμβρίου 2014. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Μητέρα Μαρία, έχοντας έρθει σε σας. 

Σήμερα, θα ήθελα να σας μιλήσω για τις ανάγκες σας και τα απαραίτητα για την ώρα. 

Πολλοί από εσάς απευθύνονται σε μένα για βοήθεια. Μπορώ να προσφέρω τη 

βοήθειά μου σε πολλούς από εσάς. 

Ωστόσο, υπάρχει ορισμένος αριθμός ψυχών που είναι τόσο επιβαρυμένες με το 

περιττό φορτίο των παρελθόντων αμαρτιών τους, που παρά την όλη μου θέληση δεν 

μπορώ να τους προσφέρω τη βοήθειά μου. Οι άγγελοί μου και εγώ είμαστε συνεχώς 

σε κατάσταση υπηρεσίας και ιδιαίτερης προσοχής προς τα αιτήματα και τις εκκλήσεις 

σας. 

Και πρέπει να σας πω ότι ακόμη και όταν η βοήθεια δεν μπορεί να δοθεί σε όλη την 

πληρότητα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ανακουφίσουμε τα βάσανά 

σας. 

Τα δάκρυα της μετάνοιας που βλέπω συχνά στα μάτια σας κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας μας, μου λένε πολύ περισσότερα για εσάς απ’ ό,τι τα λόγια σας και ακόμη 

και οι προσευχές σας. 

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδους δουλειά πρέπει να κάνουν οι Αναληφθέντες 

Κύριοι προκειμένου οι ψυχές σας να συνειδητοποιήσουν πολλές από τις αμαρτίες σας 

και να μετανοήσετε γι’ αυτές. 

Όταν η μετάνοια εισέρχεται μέσα στην καρδιά σας, το καρμικό σας φορτίο γίνεται 

ελαφρύτερο κατά το ήμισυ. Και μπορείτε να διαλύσετε το υπόλοιπο μισό με τις 

καθημερινές προσευχές και τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ανακούφιση της 

μοίρας άλλων βασανιζόμενων ψυχών. 

Πιστέψτε με ότι η βοήθειά σας για τις βασανιζόμενες ψυχές είναι ανεκτίμητη στην 

εποχή σας. 

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν καν ότι πάσχουν. Δεν μπορούν να το 

καταλάβουν αυτό επειδή δεν έχουν τίποτα να συγκρίνουν με την κατάστασή τους. 

Είναι τόσο επιβαρυμένοι με τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους που δεν βλέπουν 

ούτε μια λάμψη Φωτός στο απόλυτο σκοτάδι της ζωής που τους περιβάλλει. 

Επομένως, προσφέρετε την ακτίνα της ελπίδας σε αυτές τις ψυχές. Ανοίξτε τις 

καρδιές Αγάπης και στείλετε σε κάθε πάσχοντα που υποφέρει στον κόσμο σας, ένα 

μόριο της Αγάπης σας. 

Αυτό δεν θα είναι δύσκολο για σας, έτσι δεν είναι; Αυτό δεν θα είναι δύσκολο για 

σας, να ζεστάνετε τις σκληρές καρδιές των πολιτικών, των οικονομολόγων, των 

κυβερνητικών αξιωματούχων και των εμπορικών δομών με την Αγάπη σας, έτσι δεν 

είναι; Τελικά, μπορείτε να ξεπεράσετε τα στερεότυπα μέσα στον εαυτό σας και να 

δείτε στα πιο κάτω, κατά τη γνώμη σας, εχθρικά και αποστεωμένα στελέχη της 

κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, τις καρδιές των ανθρώπων που απλά δεν 

γνωρίζουν την Αγάπη. 

Πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα μάγια των απατηλών δυνάμεων. 

Κοιμούνται και έχουν φρικτά όνειρα, και προσπαθούν να προωθήσουν τα όνειρά τους 

στη ζωή τους. 

Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει ο Θεός και η εκδήλωση Του, η Αγάπη, στις καρδιές 

αυτών των ανθρώπων. Η έλλειψη του Θεού είναι ακριβώς εκείνο που αναγκάζει 

πολλούς πολιτικούς να κάνουν φρικτές πράξεις. Αν η Αγάπη κάποιου μπορούσε να 
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ζεστάνει τις καρδιές τους με μία τουλάχιστον σύντομη ώθηση της Καλοσύνης και του 

Φωτός, προβλέπουμε ότι πάρα πολλές φρικτές συνέπειες των πράξεών τους, θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν, διότι θα άλλαζαν. Η ώθηση της Θεϊκής ενέργειας 

μπορεί να διαλύσει τον φόβο και την επιθετικότητα στις καρδιές των πιο σκληρών 

εγκληματιών και εκείνων που μισούν τον Θεό. 

Συμβαίνει μερικές φορές σε μια στιγμή ένα άτομο να ξυπνάει από το όνειρό του, και 

δάκρυα μετάνοιας να κυλούν στα μάγουλά του. Το μετανοών πρόσωπο δεν μπορεί 

πια να προκαλέσει βλάβη στους άλλους, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. 

Επομένως, κάνετε τον κόπο να αναπτύξετε Αγάπη στην καρδιά σας σε αυτή τη 

σκοτεινή εποχή και να στείλετε αυτή την Αγάπη σε εκείνους που, κατά τη γνώμη σας, 

χρειάζονται αυτή την Αγάπη, έτσι ώστε οι καρδιές εκείνων των ανθρώπων να 

μπορούν να αλλάξουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το μέλλον 

ολόκληρου του πλανήτη με τις αμοιβαίες μας προσπάθειες, ανεξάρτητα από το πόσο 

λυπηρό και άχαρο μπορεί να φαίνεται αυτό. 

Μπορούμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε κατάσταση στον πλανήτη Γη με τις αμοιβαίες 

μας προσπάθειες. 

Σας καλώ να μην τεμπελιάζετε και να βελτιώσετε τον εαυτό σας και εκείνες τις 

ατέλειες που αποκλείουν ακόμη την εκδήλωση της Θείας Αγάπης στις καρδιές σας. 

Σκεφτείτε τι εμποδίζει τις καρδιές σας από το να εκδηλώσουν Αγάπη; 

Σκεφτείτε πώς να διαλύσετε τον πάγο του φόβου, της επιθετικότητας και της 

δυσπιστίας που κυριολεκτικά αλυσοδένει τις καρδιές σας. 

Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο για τους 

κοντινούς σας, αλλά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους από τους οποίους 

εξαρτάται η κοινή γνώμη. 

Μερικές φορές, ένα άτομο που έχει κάποια επιρροή στην κοινωνία μπορεί να αλλάξει 

την κοινή γνώμη και να μεταστρέψει τις αρνητικές τάσεις στον κόσμο. 

Πρέπει να δυναμώσετε μέσα στην πίστη και με την πίστη σας θα είστε σε θέση να 

μεταβιβάσετε τόση πολλή Αγάπη στον κόσμο σας που οι καρδιές πολλών ανθρώπων 

θα αλλάξουν. 

Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, αγαπημένοι. Όλα είναι πιθανά με τη βοήθεια του 

Θεού, απολύτως τα πάντα. Απλά πρέπει να επικεντρώσετε όλες τις προσπάθειές σας 

για να εισχωρήσει ο Θεός μέσα στις ζωές σας και να καθοδήγει όλα τα έργα και τις 

πράξεις σας. Κάθε μέρα και από μέρα σε μέρα. 

Μη σκέφτεστε εκείνους που έχουν ξεχάσει τον Θεό και εκδηλώνουν χαμηλού βαθμού 

ανθρώπινες ιδιότητες. Σκεφτείτε τη Θεία Αγάπη που αναπτύσσεται στην καρδιά σας 

από μέρα σε μέρα. 

Πάντα να παραμένετε στην Αγάπη, και τα πάντα θα αρχίσουν να αλλάζουν γύρω σας. 

Εάν σας λείπει πίστη και αφοσίωση, να θυμάστε εμένα. Θυμηθείτε εκείνα τα ήσυχα 

λεπτά, όταν ήσασταν σε θέση να πιάσετε το βλέμμα Μου στην εικόνα Μου και να 

πάρετε μιαν απάντηση στην ερώτησή σας. 

Θυμηθείτε εκείνα τα λεπτά της ειρηνικής χαράς της άμεσης επικοινωνίας μας που 

βιώσατε στη ζωή σας, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις. 

Αγαπημένοι, είμαι πάντα μαζί σας! 

Είμαστε μαζί! 

Μοιράζομαι όλες τις συμφορές και τα δεινά μαζί σας εντελώς, και κάνω ό,τι είναι 

δυνατόν στο μέγιστο για να τα ανακουφίσω. 

Είθε η ειρήνη, η ηρεμία και η καλοσύνη να είναι πάντα μαζί σας. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Μητέρα Μαρία, που σας αγαπώ και σας φροντίζω.  
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Έχω έρθει για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 

στον πλανήτη.  

 

Γκαουτάμα Βούδας, 24 Δεκεμβρίου 2014. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Γκαουτάμα Βούδας. 

Έχω έρθει αυτή την ημέρα για να μιλήσω για το σημαντικό θέμα που μπορεί να 

ανησυχεί και να αναστατώνει πολλούς από τους αφοσιωμένους μαθητές μας. 

Έχω έρθει για να ξεκαθαρίσω για εσάς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον 

πλανήτη. 

Παρά το γεγονός ότι το Καρμικό Συμβούλιο βρίσκεται στο αποκορύφωμα, δεν 

υπάρχει σχεδόν τίποτα που να μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του. Τα στοιχεία και 

τα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος είναι αρκετά σαφή για την απόφαση που 

πρέπει να ληφθεί – την απόφαση, η οποία έχει ωριμάσει και για την οποία εγώ δεν θα 

σας ενημερώσω. 

Ωστόσο, θέλω να σας πω μερικές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση και τη 

ζωτική ανάγκη για τις αποφάσεις σας και τις δράσεις που καθορίζονται από αυτές τις 

λεπτομέρειες. 

Εσείς οι ίδιοι μπορείτε να αναλύσετε την κατάσταση στον πλανήτη χωρίς τη βοήθειά 

μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εσάς θα τολμούσε να υποθέσει ότι η κατάσταση 

αλλάζει προς το καλύτερο. Το αντίθετο είναι πολύ πιο πιθανό ... 

Αυτό το περιμέναμε και πάντα σας προειδοποιούσαμε ότι η κατάσταση στον πλανήτη 

είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί όλη την αφοσιωμένη σας υπηρεσία και όλες τις 

υπεράνθρωπες προσπάθειές σας όχι μόνο για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά για να 

την αναστρέψουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στον 

πλανήτη, αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο και για εσάς. 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε το γεγονός ότι όλες οι προσπάθειές μας 

που στόχευαν στο να βλαστήσει η Διδασκαλία μας στις καρδιές όσο το δυνατόν 

περισσότερων ατόμων έχουν αντιμετωπίσει τον σιδηροπαγή τοίχο ακατανοησίας και 

αντίστασης που προέρχονται από το συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας. 

Η κυκλική εξέλιξη του Σύμπαντος και της ανθρώπινης κοινωνίας προϋποθέτει ότι 

υπάρχουν κύκλοι ανάπτυξης και κύκλοι ύφεσης. Στον βαθμό στον οποίο η 

ανθρωπότητα ακολουθεί τους Θείους Νόμους και στον βαθμό στον οποίο η 

πλειοψηφία της ανθρωπότητας είναι έτοιμη να αποδεχθεί την υπεροχή του Υπέρτατου 

Νόμου στη ζωή της μπορεί να προκαλέσει είτε μια οικουμενική μεταστροφή ή απλά 

μια μερική παύση της σταθερής ανάπτυξης της ανθρωπότητας στα κρίσιμα σημεία 

της. 

Για να το πω ακριβέστερα, έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο δυσμενούς πορείας των 

εξωτερικών συνθηκών για τον πλανήτη Γη. 

Γνωρίζετε, και έχουμε δώσει αυτή τη Διδασκαλία πολλές φορές, ότι η εξωτερική 

εκδήλωση αντιστοιχεί ακριβώς στις εσωτερικές προσδοκίες της πλειοψηφίας της 

ανθρωπότητας στη Γη, ή τουλάχιστον κάποιας κρίσιμης μάζας της ανθρωπότητας. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε τη συνείδηση τού 

πιο προοδευτικού τμήματος της ανθρώπινης κοινωνίας μέσω των Μηνυμάτων μας, 

έτσι ώστε, αλλάζοντας τη συνείδησή τους, θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε την 

κατάσταση στον πλανήτη. 

Οι προσπάθειές μας ήταν συνεχείς και δεν μπορείτε να παραπονεθείτε ότι σας είχαμε 

αφήσει χωρίς τις οδηγίες μας και την καθοδήγησή μας, ούτε για έναν χρόνο. 
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Προσφέραμε την παραμικρή λεπτομέρεια, ακολουθώντας την οποία θα μπορούσατε 

να αλλάξετε εύκολα τη συνείδησή σας στο συντομότερο δυνατό διάστημα. 

Οι δυνατότητες για την παροχή της Διδασκαλίας μας έχουν εξαντληθεί. 

Οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο έχει την αρχή του και το τέλος του. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε την ανθρωπότητα μόνη της. Όχι, εννοείται, όχι. 

Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους τού πώς θα 

συμμετέχουμε στις διαδικασίες ρύθμισης της εξέλιξης στον πλανήτη Γη. 

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στην ανθρωπότητα. Όμως, αυτή θα είναι 

βοήθεια μιας εντελώς διαφορετικής φύσης. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι αλλαγής της συνείδησης της ανθρωπότητας, σύμφωνα 

με τον Θείο Νόμο της εξέλιξης: ο τρόπος διδασκαλίας της Θείας γνώσης μέσω του 

Λόγου και ο τρόπος διδασκαλίας των βασικών της Θείας γνώσης μέσω της 

επιστροφής του κάρμα για τις χαμένες ευκαιρίες και τα λάθη. 

Ο πρώτος τρόπος έχει προς το παρόν εξαντληθεί. Δεν μπορούμε πλέον να 

σπαταλούμε τη Θεία ενέργεια, καθώς οι καρποί των προσπαθειών μας δεν αποφέρουν 

κανένα αποτέλεσμα. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να προσεγγίσετε την 

κατανόηση των Θείων Αληθειών από μια άλλη πλευρά: μέσα από τα βάσανα και τις 

στερήσεις. 

Υπάρχει πάντα μια ευκαιρία να πάρετε πιο εύκολο δρόμο. Ωστόσο, αυτή η ευκαιρία 

είναι ανοιχτή μόνο για τους λίγους εκείνους που ειλικρινά ακολουθούν την Αρχαία 

Διδασκαλία και έχουν για πάντα δεμένη τη ζωή τους με τον Θεό. 

Το υπόλοιπο της ανθρωπότητας θα πρέπει δυστυχώς να αντιμετωπίσει την επιστροφή 

του κάρμα που έχει το ίδιο δημιουργήσει με τη λανθασμένη χρήση της Θεϊκής 

ενέργειας. 

Πρέπει να πω με ποιους τρόπους θα επιστραφεί το κάρμα στην ανθρωπότητα; 

Νομίζω ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να καταλάβει αυτούς τους τρόπους ο ίδιος ή 

να διαβάσει γι’ αυτό στα προηγούμενα Μηνύματα μας, που έχουμε δώσει ακούραστα 

κατά τα τελευταία 10 χρόνια. 

Ολόκληρη η Διδασκαλία εξακριβώθηκε προσεκτικά από εμάς, και δεν μπορείτε να 

πείτε ότι δεν την έχετε λάβει, στον βαθμό που είναι διαθέσιμη για την κατανόησή σας 

σε αυτό το στάδιο της εξελικτικής ανάπτυξης. 

Δεν μπορούμε πλέον να δώσουμε ό,τι δεν βρίσκεται σε ζήτηση ανάμεσά σας. 

Ως εκ τούτου, θα είστε σε θέση να κάνετε πολλές αποκαλύψεις στο εγγύς μέλλον, αν 

ξαναδιαβάσετε τα Μηνύματα μας μέσα από το πρίσμα των γεγονότων που θα 

λαμβάνουν χώρα σύντομα. 

Κάθε πρόσωπο κάνει την επιλογή του. Κάθε πρόσωπο θα λάβει τους καρπούς των 

επιλογών του. Εκείνοι από εσάς, που έχετε επιλέξει τον απατηλό κόσμο και έχετε 

μαγευτεί από τη διαβολική ελκυστικότητά του, θα παραμείνετε στον κόσμο που έχετε 

επιλέξει. 

Εκείνοι από εσάς που δεν παραδόθηκαν στη γοητεία του απατηλού κόσμου και 

επέλεξαν τον Θείο κόσμο θα συνεχίσουν την εξέλιξή τους στο νέο ενεργειακό 

επίπεδο. 

Ολόκληρη η Διδασκαλία για τον χρόνο της επιλογής, τον χρόνο του διαχωρισμού της 

ήρας από το σιτάρι, τον χρόνο της τελικής μάχης μεταξύ του Φωτός και του σκότους, 

έχει δοθεί από εμάς πολλές φορές.  

Τώρα έρχεται ο χρόνος κατά τον οποίο οι συνέπειες των επιλογών σας θα πρέπει να 

εκδηλωθούν στο φυσικό πεδίο. 

Αρχικά, η επιλογή γίνεται στο επίπεδο των σκέψεων και των συναισθημάτων, και στη 

συνέχεια αυτή η επιλογή κατέρχεται στο φυσικό πεδίο. 
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Σήμερα σας έχω πει πολύ περισσότερα από ό,τι είναι αποδεκτό για τη συνείδησή σας. 

Η σημερινή μου ομιλία στοχεύει στο να βοηθήσει τους λίγους εκείνους στους οποίους 

μπορεί να παρασχεθεί η βοήθεια. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Γκαουτάμα Βούδας.  

  



Λόγια Σοφίας  49 

 

Η επιτυχής ανάπτυξη της κοινωνίας είναι αδύνατη χωρίς να 

διατηρούνται οι αληθινές πνευματικές παραδόσεις.  

 

Κύριος Λάντο, 25 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Λάντο. 

Έχω έρθει και πάλι. Ελπίζω πάρα πολύ ότι η συζήτησή μας σήμερα θα είναι χρήσιμη 

για εσάς και για τις ψυχές σας. 

Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό στην εποχή σας να συγκεντρώσετε όλες τις 

προσπάθειές σας στη διατήρηση της εσωτερικής ισορροπίας, της ισορροπίας των 

ενεργειών σας. Δεν θα αποκαλύψω κανένα μυστικό αν σας πω ότι πρακτικά όλα τα 

αληθινά ανθρώπινα πνευματικά επιτεύγματα καθορίζονται από ένα μόνο πράγμα, την 

ικανότητα να διατηρείτε την κατάσταση της εσωτερικής ηρεμίας και ενότητας με τον 

Δημιουργό παρά τις οποιεσδήποτε εξωτερικές συνθήκες. 

Αυτή είναι η ακριβής ποιότητα την οποία οι Διδάσκαλοι της ανθρωπότητας 

προσπαθούσαν να αναπτύξουν στους μαθητές τους. 

Όποτε ένας Μεγάλος Διδάσκαλος ερχόταν σε ενσάρκωση, δημιουργούσε πάντα έναν 

κύκλο αφοσιωμένων τσέλα γύρω του. Και οι συγκεκριμένοι τσέλα προσέφεραν 

υποστήριξη και επιτυχία στις αποστολές του Φωτός με τις οποίες οι Διδάσκαλοι της 

ανθρωπότητας έρχονται πάντοτε στη Γη. 

Ωστόσο, στην εποχή σας η ίδια η έννοια της σχέσης γκουρού-τσέλα έχει χαθεί. 

Δεν έχετε παραδόσεις και τον σεβασμό στον Διδάσκαλο. Η βαρβαρότητα 

καταλαμβάνει όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης ζωής. 

Όταν η συνείδηση της πλειοψηφίας της ανθρωπότητας παραμένει συνεχώς στο 

επίπεδο της ικανοποίησης των αμιγώς κτηνωδών ενστίκτων και αναγκών, δεν μπορεί 

να αναμένονται υψηλά πνευματικά επιτεύγματα. Όλα τα πνευματικά επιτεύγματα 

εξασφαλίζονταν πάντα από τις παραδόσεις ορισμένων πνευματικών σχολών. Το 

ινστιτούτο της διατήρησης των πνευματικών παραδόσεων πάντα υπήρχε. Μόνο η 

εποχή σας είναι η εξαίρεση. 

Σε πιο αρχαίους χρόνους, οι άνθρωποι γνώριζαν ότι χωρίς τη διατήρηση αληθινών 

πνευματικών παραδόσεων η επιτυχής ανάπτυξη της κοινωνίας δεν ήταν δυνατή. 

Κάθε κοινωνία της οποίας οι βάσεις των πνευματικών παραδόσεων έχουν αφαιρεθεί 

είναι καταδικασμένη σε εκφυλισμό και σε εξαφάνιση. 

Παρά την προφανή ελκυστικότητα του παρόντος υπάρχοντος Γήινου πολιτισμού που 

λατρεύει το χρυσό μοσχάρι, αυτός ο πολιτισμός δεν θα έχει συνέχεια. Δυστυχώς, 

είναι καταδικασμένος, επειδή ο ίδιος αποσχίστηκε από τον Θεό και, επομένως, 

αποσχίστηκε από την πηγή της Θείας ενέργειας. Και ξέρετε ότι τα πάντα σε αυτόν 

τον κόσμο υποστηρίζονται και υπάρχουν μονάχα χάρη στη Θεία ενέργεια. 

Η εθελοντική απόρριψη της πηγής ενέργειας καταδικάζει έναν πολιτισμό στη μη-

ύπαρξη. 

Έτσι συνέβη πάντοτε στις περασμένες εποχές. 

Δυστυχώς, η ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχει στα χρονικά αυτή τη στιγμή 

καλύπτει μόνο μερικές χιλιάδες χρόνια. Αν είχατε την ευκαιρία να κοιτάξετε στους 

αιώνες, στο βάθος των αιώνων, θα είχατε ζωντανά παραδείγματα μπροστά στα μάτια 

σας, τα παραδείγματα που θα αποδείκνυαν ότι η εγκατάλειψη του Θεού και η χρήση 

της Θεϊκής ενέργειας με λάθος τρόπους οδήγησε στην καταστροφή υψηλά 

αναπτυγμένων πολιτισμών, υψηλά αναπτυγμένων από τεχνική άποψη. 
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Η καταστροφή της Ατλαντίδος μπορεί να δοθεί ως το τελευταίο ιστορικό παράδειγμα. 

Οι θρύλοι που εξακολουθούν να υπάρχουν λένε ότι μια τεράστια ήπειρος 

καταστράφηκε σε μερικές ημέρες, απλά βυθίστηκε στο βάθος του ωκεανού. 

Μόνο κάποιοι επιλεγμένοι οπαδοί των Διδασκάλων της ανθρωπότητας έμειναν 

ζωντανοί, εκείνοι που διατήρησαν στην καρδιά τους την αφοσίωσή τους στον Θεό. 

Εκείνη την εποχή, περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, η Ατλαντίδα ήταν σε μια 

διαρκή κατάσταση πολέμου. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν στην ήπειρο 

διαχωρίζονταν ανάλογα με την κύρια αρχή της σχέσης τους προς τον Θεό και τον 

Νόμο Του. 

Ένα μέρος των ανθρώπων χρησιμοποιούσε τη Θεία ενέργεια αποκλειστικά για την 

ικανοποίηση των αυξανόμενων επιθυμιών και ιδιοτροπιών τους. 

Το άλλο μικρότερο μέρος της ανθρωπότητας διατηρούσε την αφοσίωσή του στον 

Θεό. Υπήρχε συνεχής εχθρότητα και αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο εκείνες ομάδες. 

Αυτές είναι πραγματικά δύο εντελώς αντίθετες, στην ουσία τους, κατευθύνσεις της 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην εξυπηρέτηση του εγώ και 

στην ικανοποίηση των επιθυμιών της. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στο να υπηρετεί 

τον Θεό και τους πλησίον. 

Κοιτάξτε προσεκτικά την κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα στον κόσμο. Δεν 

φαίνεται ότι η ίδια η ιστορία επαναλαμβάνεται; 

Αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται με αξιοζήλευτη σταθερότητα. Αλλά στην εποχή 

σας, υπάρχει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό των ανθρώπων που υπερασπίζουν τις 

αληθινές Θείες αρχές στη ζωή τους. 

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι «κακοί μαθητές» ζουν σήμερα στον πλανήτη, 

εκείνοι οι άνθρωποι που έμειναν πίσω στην ανάπτυξή τους, την πνευματική 

ανάπτυξη, από το προηγμένο  τμήμα της ανθρωπότητας που κατοικεί  σε υψηλότερα 

ενεργειακά επίπεδα τώρα. 

Η εποχή σας ονομάζεται Κάλι Γιούγκα. Αυτό είναι το ακριβές όνομα της εποχής της 

παρακμής και της απουσίας της προτεραιότητας του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. 

Με όλη τη φαινομενική εξωτερική μεγαλοπρέπεια, με όλα τα τεχνικά του 

επιτεύγματα ο υπάρχων πολιτισμός είναι καταδικασμένος σε καταστροφή. Είναι 

ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ο ίδιος έχει αποσχιστεί από τον Θεό και τον Νόμο 

Του. 

Ο μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός του πληθυσμού του πλανήτη 

σηματοδοτεί  την προσέγγιση κάποιου κρίσιμου σημείου. Στην απέραντη ευσπλαχνία 

Του ο Δημιουργός δίνει μια ευκαιρία σε όλες τις ψυχές να εκδηλώσουν την 

πραγματική Θεϊκή τους φύση. Όμως λόγω μιας χιλιετούς διαδοχής προηγούμενων 

ενσαρκώσεων στις οποίες τα άτομα που είναι ενσαρκωμένα τώρα δεν επέδειξαν τη 

θεϊκή συμπεριφορά τότε, οι συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να δείξουν τα Θεία 

πρότυπα συμπεριφοράς τώρα δεν είναι οι καλύτερες. 

Έτσι λειτουργεί ο νόμος του Κάρμα. 

Αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να ικανοποιούν τις επιθυμίες και τα πάθη 

τους, σε κάθε επόμενη ενσάρκωση έχουν ακόμη χειρότερες συνθήκες που εμποδίζουν 

την εκδήλωση της Θείας φύσης τους. 

Δεν υπάρχει τίποτα το αποκαλυπτικό ή απελπιστικό στην εικόνα που μόλις 

περιέγραψα. Κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να αλλάξει το διάνυσμα της κατεύθυνσης 

του προς το Θείο, ανά πάσα στιγμή. 

Το καθήκον μας είναι να έρθουμε και να σας δώσουμε τη Διδασκαλία μας, που είναι 

πραγματικά μια αξιόπιστη υπόδειξη της σωστής κατεύθυνσης, της κατεύθυνσης για 

την αθανασία της ψυχής σας. 
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Εκείνοι, οι οποίοι θα βρουν τη δύναμη και το θάρρος, την πίστη και τη φιλοδοξία να 

ακολουθήσουν τον δρόμο που δείχνουμε, θα δημιουργήσουν τον σπόρο του επόμενου 

πολιτισμού της Χρυσής Εποχής. 

Εκείνοι που θα προτιμήσουν να ακολουθήσουν τη ζωώδη φύση τους θα έχουν τελικά 

μια ενσάρκωση σε συνθήκες που ανταποκρίνονται καλύτερα στην εσωτερική τους 

ουσία. 

Ελπίζω ότι σήμερα είχαμε μια σημαντική συζήτηση φέρνοντας περισσότερη 

σαφήνεια για τις ψυχές σας. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Λάντο. 
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Σας καλώ να αφιερώσετε την κάθε σας ημέρα στον Θεό.  

 

Ελοχίμ Κυκλώπεα, 26 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελοχίμ Κυκλώπεα. 

Έχει συμβεί! Έχω έρθει. 

Τίποτα δεν έχει αλλάξει για εσάς. Τα πάντα στον κόσμο σας παραμένουν τα ίδια 

όπως και πριν. 

Η νέα ημέρα έρχεται. Οι εορτασμοί του Νέου Έτους βρίσκονται μπροστά. 

Και εγώ καθόλου δεν μπορώ να επηρεάσω τα σχέδιά σας και τα όνειρά σας. 

Ωστόσο, εκτός από τα δικά σας σχέδια, υπάρχουν ακόμα σχέδια του Δημιουργού 

αυτού του Σύμπαντος. 

Πόσο συχνά θυμάστε τον Δημιουργό και τα σχέδιά Του στη ζωή σας; 

Συμβαίνει αυτό ποτέ; 

Νομίζω ότι δεν συμβαίνει συχνά. 

Αλλά υπήρξαν πολιτισμοί στο παρελθόν, πριν από χιλιάδες χρόνια, στους οποίους 

ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων υποτάσσονταν στον Θεό και στην εκπλήρωση της 

Βούλησής του. 

Αυτοί ήταν οι πολιτισμοί της Χρυσής Εποχής. 

Λίγοι από εσάς που είναι ενσαρκωμένοι τώρα στη Γη είχαν την τύχη να βρίσκονται 

σε ενσάρκωση σε αυτές τις παλιές εποχές. 

Οι καλύτεροι εκπρόσωποι της ανθρωπότητας βρίσκονταν τότε στην ενσάρκωση. Και 

τώρα είναι πολύ πιο μπροστά στα σκαλιά της εξελικτικής ανάπτυξης. Και εσείς, οι 

οποίοι είστε οι καλύτεροι εκπρόσωποι της ανθρωπότητας τώρα, είστε πολύ πίσω 

τους. 

Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη συνεχίζεται και η Θεία ευκαιρία είναι ακόμα διαθέσιμη για 

εκείνα τα άτομα που έχουν επιλέξει τον Θεό να είναι το πιο σημαντικό στη ζωή τους. 

Για εκείνους που έχουν κάνει την αντίθετη επιλογή και έχουν επιλέξει να 

υπηρετήσουν το εγώ τους και την ικανοποίηση των ακόρεστων επιθυμιών τους, για 

εσάς η πόρτα της Θείας ευκαιρίας είναι έτοιμη να κλείσει μια για πάντα. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σάς καλώ, από αυτήν την ημέρα και μετά, να 

αφιερώσετε την κάθε σας ημέρα στον Θεό. Απλά να σκέφτεστε συνεχώς τον Θεό και 

να αφιερώσετε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας σας στον Θεό. 

Μπορείτε να εκφέρετε μια συγκεκριμένη κλήση πριν από την έναρξη της καθεμιάς 

από τις δραστηριότητές σας, που πρόκειται να εκτελέσετε κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, και να ζητήσετε από τον Θεό να αναλάβει τον έλεγχο όλης της δράσης σας, 

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα σχέδια του Θεού. Μπορείτε να ζητήσετε το ρεύμα 

της ζωής σας να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό για να εκπληρώσει τα σχέδιά Του. 

Έτσι, εκτελώντας συνηθισμένα πράγματα της ημέρας σας, εκδηλώνετε πάντα τον Θεό 

στη ζωή σας και συνεχώς υπηρετείτε τον Θεό. 

Αυτή είναι μια πολύ απλή πρακτική. Αυτή η πρακτική δεν απαιτεί από εσάς τυχόν 

πρόσθετες οικονομικές επενδύσεις, ούτε απαιτεί οποιαδήποτε δαπάνη χρόνου. 

Απλά αφιερώνετε στον Θεό όλα τα πράγματα που κάνετε κατά τη διάρκεια της 

ημέρας σας. 

Προσπαθήστε να ασκήσετε αυτή την πρακτική, τουλάχιστον για ένα έτος. 

Σύντομα, θα καταλάβετε ότι δεν ανταποκρίνονται στο σχέδιο του Θεού όλα όσα 

κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και πολύ σύντομα θα καταλάβετε ότι υπάρχουν 

πολύ λίγα στη ζωή σας, τα οποία ανταποκρίνονται στο σχέδιο του Θεού, και πολλά 

πράγματα είναι απλά ασύμβατα με το σχέδιό Του. 
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Όταν η κατανόηση αυτής της απλής Αλήθειας φωτίσει τη συνείδησή σας, αυτό θα 

σημάνει το πρώτο συνειδητό βήμα σας προς τον Θεό. 

Προσπαθήστε να κάνετε όλα τα πράγματα στη ζωή σας μόνο σύμφωνα με το Θείο 

όραμα. 

Φυσικά, προκειμένου να ασκήσετε αυτή την απλή πρακτική, θα πρέπει να κάνετε 

τουλάχιστον δύο πράγματα κάθε μέρα: πάντα να θυμάστε αυτή την πρακτική και να 

κρατάτε τη συνείδησή σας συνεχώς στο επίπεδο που είναι όσο πιο κοντά στο Θείο 

επίπεδο όσο είναι δυνατόν. 

Οι πόρτες της Θείας ευκαιρίας θα είναι πάντα ανοιχτές για εκείνους που θα είναι 

ικανοί να εφαρμόσουν την πρακτική αυτή στη ζωή τους, παρ’ όλα τα εμπόδια. Θα 

εκπλαγείτε να παρατηρήσετε τις αλλαγές που θα λάβουν χώρα στη ζωή σας, αν 

ασκήσετε αυτή απλή πρακτική κάθε μέρα. 

Θα εκπλαγείτε να διαπιστώσετε ότι το φαγητό που τρώτε δεν ανταποκρίνεται στο 

Θείο πρότυπο, ούτε ως προς τη χημική του σύνθεση, ούτε ως προς την ενέργειά του. 

Με έκπληξη, θα ανακαλύψετε ότι η στάση σας απέναντι στη σύλληψη του παιδιού, 

στον τοκετό και στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι Θεία. 

Θα παρατηρήσετε ότι όλη η ζωή σας είναι γεμάτη από εντελώς άχρηστα πράγματα, 

και σε αυτό το πήγαινε-έλα, απλά δεν έχετε χρόνο να σκεφτείτε τον Θεό. 

Θα δείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας το ξοδεύετε για την απόκτηση ή την 

εξοικονόμηση χρημάτων, που είναι ένα απολύτως αφηρημένο σύμβολο, που 

κυριολεκτικά το υπηρετείτε και το λατρεύετε όλη σας τη ζωή. 

Θα ανακαλύψετε ότι τέτοιες έννοιες όπως τιμή, συνείδηση, αγνότητα, ευγένεια και 

δικαιοσύνη έχουν εξαφανιστεί εντελώς από τη ζωή σας. 

Εκείνοι οι άνθρωποι που θα έρθουν σε ενσάρκωση σε μία ή δύο γενιές δεν θα 

κατανοούν τις έννοιες αυτών των λέξεων. 

Μόνο εκείνα τα λόγια που τώρα καλλιεργούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα 

βρίσκονται στο λεξιλόγιό τους και αυτά που φέρουν τις δονήσεις της καταστροφής 

στις ψυχές των ανθρώπων. 

Θα είστε σε θέση να σκεφτείτε πολλά πράγματα, αν αποφασίσετε να αφιερώσετε τη 

ζωή σας στον Θεό. 

Έτσι, το Μήνυμά μου δεν θα είναι σαφές για εκείνους που δεν ανήκουν στους 

ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν τον Θεό για να είναι το πιο σημαντικό στη ζωή τους. 

Θα τους φαίνεται ότι μιλάω για πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα στη ζωή τους 

και δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή των ανθρώπων που ζουν τώρα. 

Σας λέω πώς πρέπει να είναι και τι αντιστοιχεί στο Θείο πρότυπο. 

Η ελεύθερη βούληση που σας έχει δωριστεί από τον Θεό σάς επιτρέπει να επιλέξετε 

αν θα ακολουθήσετε τις συστάσεις μου ή όχι. 

Ήρθα μόνο για να σας υπενθυμίσω τον Θεό και τον Νόμο Του και την αιώνια ζωή για 

εκείνους που επέλεξαν να είναι με τον Θεό. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελοχίμ Κυκλώπεα. 
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Δείχνουμε με σαφήνεια το Μονοπάτι.  

 

Διδάσκαλος Μορύα, 27 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελ Μορύα! 

Έχει έρθει η ώρα για το τελευταίο μας Μήνυμα για αυτόν τον κύκλο. 

Είναι κρίμα να πούμε αντίο, αλλά ο χρόνος για τη Θεία ευκαιρία έχει εξαντληθεί. 

Λυπούμαστε που καταλήγουμε σε ένα απογοητευτικό συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία 

των ενεργειών και των προσπαθειών που δαπανήσαμε για τη μετάδοση των 

Μηνυμάτων μας τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχουν αφομοιωθεί από τους τσέλα 

μας, οι οποίοι είναι σήμερα ενσαρκωμένοι. 

Η φωνή μας είναι πολύ αδύναμη, μόλις που διακρίνεται πάνω στο φόντο αυτής της 

κακοφωνίας η οποία συνεχώς μεταδίδεται στον κόσμο σας από τηλεοπτικές οθόνες 

και ηχεία. 

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το μισό της συμφοράς. Η κύρια δυσκολία είναι ότι η 

συνείδησή σας είναι σταθερά αποκλεισμένη από τις δονήσεις μας από εσάς τους 

ίδιους. Ερχόμαστε και ακούραστα στέλνουμε τις ακτίνες μας που ξυπνούν την 

κοιμισμένη συνείδηση. 

Και τώρα, όταν έχουμε τελικά καταφέρει να μεταφέρουμε στον κόσμο σας την 

πολύτιμη Διδασκαλία μας χάρις σε απίστευτες προσπάθειες και με ένα τεράστιο Θείο 

έλεος, μετά από δέκα χρόνια επίμονης εργασίας, τι βλέπουμε; 

Το μόνο που βλέπουμε είναι αναλαμπές της Θείας συνείδησης διάσπαρτες σε όλο τον 

κόσμο εδώ και εκεί. 

Τέτοια αντήχηση στις προσπάθειες μας δεν είναι καθόλου πειστική για το Καρμικό 

Συμβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο αυτού του Σύμπαντος ώστε να χορηγήσουν 

μια επιπλέον ευκαιρία και επιπλέον ενεργειακό απόθεμα. 

Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν έχει περιορισμούς. 

Απολύτως τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό! 

Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ελεύθερη βούλησή σας. Δεν μπορούμε να σας 

αναγκάσουμε να ακολουθήσετε την εξελικτική πορεία της ανάπτυξης. 

Μπορούμε να δαπανήσουμε τις προσπάθειές μας και να προσπαθήσουμε να σας 

πείσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να κάνετε οτιδήποτε. Αυτή είναι 

η διαφορά ανάμεσα σε εμάς και πολλούς άλλους δασκάλους και τους εκπροσώπους 

τους που εμφανίζονται εδώ και εκεί στον πλανήτη. 

Γνωρίζετε ότι εμείς, ως οι Διδάσκαλοι της ανθρωπότητας, συνεχώς βοηθάμε και 

δίνουμε τη Διδασκαλία μας για αμέτρητες χιλιετίες. 

Επίσης είστε ενημερωμένοι ότι ο κόσμος σας είναι ένας διττός κόσμος. Περιέχει 

αμφότερα το Καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι. Κάθε ένας από εσάς μπορεί 

να πεισθεί για αυτό κοιτάζοντας προσεκτικά γύρω. 

Πράγματι, αυτός ο κόσμος παρουσιάζει ένα μίγμα από διάφορες αντίθετες 

εκδηλώσεις. Μόνο χάρη στη Διδασκαλία μας που δίνουμε για τη διάκριση, τη 

Διδασκαλία για το Καλό και το κακό, τη Διδασκαλία για το Μονοπάτι των Μυήσεων, 

εκείνες οι ψυχές που επιλέγουν την εξελικτική πορεία της ανάπτυξης είναι ικανές 

κυριολεκτικά μέσα σε μια ενσάρκωση να ξεφύγουν από τα δεσμά της ψευδαίσθησης. 

Εμείς δείχνουμε με σαφήνεια το Μονοπάτι. Προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε όλους 

όσους μας ζητούν βοήθεια και υποστήριξη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας 

βοηθήσουμε παρά τη θέλησή σας και όταν μας επικρίνετε, [όταν] επικρίνετε την 

Αγγελιοφόρο μας. 

Αγαπημένοι, όλη η Διδασκαλία δίνεται βασισμένη στο αίσθημα της βαθιάς Αγάπης 

και Συμπόνιας για την ανθρωπότητα της Γης. Και είστε ικανοί να αφομοιώσετε αυτή 
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τη Διδασκαλία μονάχα βασισμένοι στο αίσθημα της ανιδιοτελούς Αγάπης προς τον 

Θεό και τους Διδασκάλους. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν οι καρδιές σας είναι γεμάτες με μίσος και 

αναζητάτε τους ενόχους για την άθλια κατάστασή σας έξω από τον εαυτό σας, δεν 

μπορούμε να σας βοηθήσουμε με κανέναν τρόπο. 

Θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε εκείνους που είναι 

ένοχοι έξω από τον εαυτό σας: σε κάποια χώρα, κοινωνική τάξη, φυλή ή εθνικότητα, 

πίστη ή θρησκεία, παρά να έλθετε στην πραγματική αιτία για όλα όσα συμβαίνουν 

στη ζωή σας. 

Σύμφωνα με τον Νόμο, όλα όσα συμβαίνουν σε εσάς στη ζωή σας προκαλούνται από 

εσάς τους ίδιους, από τις προηγούμενες επιλογές και τις πράξεις σας. 

«Θερίζετε ό,τι σπέρνετε.» 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι σοφοί άνθρωποι σε όλες τις εποχές, δεν 

έκαναν τίποτα παρά να καταπολεμούν τα αρνητικά τους χαρακτηριστικά και τις 

ατέλειες. Το κατάλαβαν πολύ καλά ότι μια πιο τέλεια συνείδηση αντιστοιχεί σε έναν 

πιο τέλειο εξωτερικό κόσμο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος στον οποίο κατοικείτε σήμερα είναι η 

αντανάκλαση της ατελούς σας συνείδησης. 

Δεν υπάρχει νόημα στην αναζήτηση των ενόχων έξω από τον εαυτό σας για την 

αδικία που σας περιβάλλει. 

Όταν εξετάζουμε τη ζωή σας από την προοπτική μιας ενσάρκωσης, σπάνια μπορεί 

κανείς να εντοπίσει τις αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε τι που σας περιβάλλει, 

καθώς η συνείδησή σας αλλάζει. Κάποιος πρέπει να είναι πολύ ασκητικό σοφό άτομο 

για να κατανοήσει  αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω σας, οι οποίες είναι 

κάποτε μη χειροπιαστές. 

Ωστόσο, αν πιστεύετε στον Θεό και στη Σοφία του Νόμου Του, θα 

συνειδητοποιήσετε ότι η γέννησή σας σε ορισμένες συνθήκες αντιστοιχεί ήδη στο 

κάρμα που έχετε συσσωρεύσει μέσα από μια σειρά από προηγούμενες ενσαρκώσεις 

σας. 

Αν έχετε ακλόνητα αποφασίσει να ακολουθήσετε το Θείο Μονοπάτι ανεξάρτητα από 

τις εξωτερικές συνθήκες, παρά οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο σας, τότε οι 

καθημερινές σας προσπάθειες θα προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια στην ψυχή σας 

στο 100% των περιπτώσεων. 

Αυτή η βοήθεια δεν θα εκδηλώνεται αναγκαστικά με τη μορφή του πλούτου, της 

υγείας και της μακροζωίας. Ωστόσο, η κατάσταση της εσωτερικής ευτυχίας, της 

ειρήνης, της αρμονίας και της Αγάπης είναι μερικές φορές πιο πολύτιμη στον κόσμο 

σας και πιο σπάνια στη Γη στην εποχή σας από ότι ο υλικός πλούτος. 

Εμείς κατευθύνουμε όλες τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε 

ευτυχισμένοι και συνεχώς να διαμένετε στον Θεό. 

Σας αποχωρίζομαι σήμερα με μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το 

έργο μας με την αφιερωμένη μας τσέλα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Διδάσκαλος Μορύα! 
 


