ΚΑΘΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΘΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΤΟΙΑ Η

ΚΑΘΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΘΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΤΟΙΑ Η ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΡΑ
Σίβα, 27 Νοεμβρίου 2005

Εγώ ειμί ο Σίβα. Εγώ ειμί αυτός που έρχεται για τις διδαχές οι οποίες αφορούν στις
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις διαφορετικές πνευματικές ομάδες και κατευθύνσεις, οι
οποίες υπάρχουν στις δεδομένες ιστορικές στιγμές.

Εμείς με σαφήνεια αντιλαμβανόμαστε τη στενότητα της ανθρώπινης συνειδητότητας και
την απροθυμία να κοιτάζουν στη Θεϊκή Αλήθεια, και να τη δεχτεί η πλειοψηφία των
ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν στον πλανήτη Γη σήμερα.

Όμως οι προσπάθειες, οι οποίες επιχειρούνται από εσάς είναι αληθινά ανεκτίμητες.
Επειδή κάθε αφυπνισμένος και προικισμένος που λαμβάνει τη Θεϊκή Αλήθεια, έστω και όχι
σε όλη την πληρότητά της, αλλά κατευθυνόμενος στη λήψη αυτής της Αλήθειας, είναι για
εμάς ανεκτίμητος οδηγός κρύσταλλος και σπέρμα μέσω του οποίου εμείς είμαστε ικανοί να
φέρουμε τα στοιχεία της νέας συνειδητότητας και νέες αμοιβαίες σχέσεις στη Γη.
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Γι’ αυτό λάβετε την ευγνωμοσύνη μου, καθένας που κατευθύνεται, καθένας που φέρει
οτιδήποτε, έστω ακόμα την πιο ελάχιστη κατάθεση στο γενικό έργο της σωτηρίας του
πλανήτη Γη.

Εσείς μπορείτε να φυλάξετε στην καρδιά σας το σκοπό και δράστε σε αντιστοιχία με
αυτό το σκοπό στη δική σας καθημερινή ζωή, μπορείτε να κάνετε εκείνες τις εργασίες για
τις οποίες είναι έτοιμη η συνειδητότητά σας, μπορείτε να φέρετε οποιοδήποτε υλικό ή
πνευματικό δώρο στο ιερό της υπηρεσίας της Θεϊκής Αλήθειας. Όλα τα δώρα σας θα
ληφθούν από εμάς με ευγνωμοσύνη και θα πολλαπλασιαστούν στις καρδιές μας.

Ήρθε ο καιρός που οτιδήποτε, ακόμα και ασήμαντη δράση σας, κατευθυνόμενη στην
υποστήριξη Θεϊκών δονήσεων στη δική σας φυσική οκτάβα, θα ληφθεί, θα φυλαχτεί και θα
πολλαπλασιαστεί από εμάς.

Ευλογημένες οι προσπάθειές σας, ευλογημένοι οι σκοποί σας, σε όποιο τομέα και να
συμβαίνουν.

Εσείς δεν μπορείτε να μην δράτε, βρισκόμενοι στη φυσική οκτάβα, εσείς δεν μπορείτε να
μην δράτε, επειδή τέτοια η προσταγή και τέτοια η βούληση του Θεού τώρα.

Φυλάτε και πολλαπλασιάζετε τη Θεϊκότητά σας, την πνευματική αρχή σας. Και
συμπεριλάβετε στη ζωή σας τη λατρεία του Θεού, του Ανώτατου Νόμου που υπάρχει σε
αυτή την οικουμένη.

Κάθε προσπάθειά σας θα πολλαπλασιάζεται ανεκτίμητα, επειδή τέτοια η προσταγή των
καιρών και τέτοια η κατάσταση στον πλανήτη τώρα.

Αλλά για εκείνον, που δεν επιθυμεί για οποιαδήποτε αιτία να υποταχτεί στην προσταγή
του καιρού και του Ανώτατου Νόμου, έρχεται δύσκολη περίοδος. Επειδή οποιαδήποτε
αντίθετη δράση, την οποία πράττετε, θα στρέφεται εναντίον σας. Και οι ενέργειές σας,
σχεδόν αυτοστιγμεί θα επιφέρουν σοβαρές συνέπειες των ενεργειών σας, οι οποίες επίσης
θα πολλαπλασιάζονται. Και θα μπορέσετε να δείτε την ματαιότητα των αποπειρών σας να
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γαντζωθείτε στην παλιά συνειδητότητα, την παλιά συμπεριφορά και τον προηγούμενο
τρόπο σκέψης και δράσης.

Όλα τριγύρω σας υπόκεινται στην αλλαγή και αλλάζουν ήδη. Και μόνο ο κουφός και ο
τυφλός μπορεί να συνεχίζει να νομίζει, ότι τίποτα δεν αλλάζει και όλα παραμένουν όπως
πριν.

Όχι, σας βεβαιώνω, ποτέ άλλοτε αλλαγές στον πλανήτη Γεη δεν συνέβησαν με τέτοιους
μεγάλους ρυθμούς, όπως αυτές που διαδραματίζονται στον καιρό σας.

Και να προσαρμοστείς σε αυτές τις αλλαγές μπορείς μόνο, αλλάζοντας ο ίδιος,
αλλάζοντας συνειδητότητα και αλλάζοντας τα στερεότυπα των σκέψεών σας και τη
συμπεριφορά σας.

Και τώρα θα επιθυμούσα να δώσω ακόμα μια συμβουλή και διδαχή. Λάβετέ την σαν
σύσταση για την καθημερινή πνευματική σας εργασία.

Κάθε μέρα, αρχίζοντας από τη σημερινή και ως το νέο έτος, σας ζητώ να αφιερώνετε ας
είναι λίγα λεπτά την ημέρα για διαλογισμό, για εσωτερική παρατήρηση και λήψη εικόνων
του μελλούμενου για τη χώρα σας και τον πλανήτη σας.

Μπορείτε να σχεδιάζετε στη συνειδητότητά σας τις πιο τολμηρές εικόνες και σχέδια
και μπορείτε να χρησιμοποιείτε γι’ αυτό όλη τη φαντασία σας. Μοναδικός όρος είναι η
καθαρότητα των σκοπών σας, των ιδεών σας και των κατευθύνσεών σας.

Και σας υπόσχομαι, όσο τολμηρές ελπίδες, εικόνες και σχέδια εγκυμονήσατε στη
συνειδητότητά σας για το κοντινό μέλλον, όλα αυτά θα στηριχτούν από εμένα προσωπικά,
πολλαπλασιασμένα και επιστρεφόμενα στον κόσμο σας με μορφή Θεϊκής δυνατότητας,
Θεϊκής καλοσύνης και Θεϊκού οράματος. Γι’ αυτό κρατάτε χτίστε τα πιο τολμηρά σχέδια, αν
αυτά μπορούν να αντιστοιχούν στη Θεϊκή κατεύθυνση χαρακτηριστική για τις αλλαγές που
έρχονται, τις οποίες περνά ο πλανήτης Γη, όλο αυτό θα υποστηρίζεται και θα εκδηλωθεί
στον φυσικό σας κόσμο.
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Σας έμεινε λίγος χρόνος για το διαλογισμό σας. Μόνο ως το τέλος αυτού του έτους. Μην
ξεχνάτε στο διαλογισμό σας να καλείτε εμένα, το Κύριο Σίβα, για να μπορέσω να γκρεμίσω
όλο το παλιό και άχρηστο που βρίσκεται στο δρόμο της πραγματοποίησης των σχεδίων σας
και να σας δώσω Θεϊκή δυνατότητα και να σας χαρίσω την Αγάπη, την Ελπίδα και την Πίστη
μου.

Πολλαπλασιάστε τις βλέψεις σας. Κρατάτε. Πάντα να θυμάστε ότι η σκέψη είναι υλική
και είναι ικανή να δημιουργεί πάντα. Κι αυτή η δημιουργική ικανότητα της σκέψης σας, η
οποία σας χαρακτηρίζει πάντα, απλά συχνά θα δυναμώνει σε αυτή τη χρονική περίοδο, που
μένει ως το νέο έτος.

Μη χάσετε την ευκαιρία σας και μην ξεχνάτε να σημειώνετε όλες τις σκέψεις σας, τα
σχέδιά σας και τις επιθυμίες σας σε ξεχωριστό σημείωμα. Διαλογιστείτε και
λεπτομεριοποιήστε το σχέδιό σας την ώρα κάθε διαλογισμού. Και όταν έρθει το νέο έτος
και στη διάρκεια των αμέσως επόμενων ετών να παρατηρείτε γι’ αυτό, που θα συμβεί στη
ζωή σας και στο περιβάλλον σας. Και στον καθένα από εσάς θα τύχει να συναντηθεί και να
αντιληφθείτε τη δύναμη της σκέψης σας, όταν αυτή θα βρίσκεται σε ταύτιση με τους
Θεϊκούς σκοπούς για τις εργασίες για τη δεδομένη ιστορική στιγμή.

Τώρα σας εύχομαι γόνιμη εργασία και σας αφήνω μόνους με τις σκέψεις και τα σχέδιά
σας.

ΕΓΏ ΕΙΜΊ ο Σίβα κι ήμουν μαζί σας σήμερα.
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