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“ΔΩΣΤΕ!” 
 

Είμαστε μέσα στο Κανάλι του Αναστάντος Χριστού. 
Πάλλευκα ενεργειακά ατομικά κανάλια. 
Πάλλευκη κεραία, πάλλευκος άξονας, πάλλευκες ρίζες. 
 
Ελέγχουμε την πραγματικότητα θέτοντας την κεραία μας 
μέσα στην καρδιά του Αναστάντος εκεί ψηλά,  
κάτω από τη Σαμπάλλα. 
Οτιδήποτε μη ορθό φαίνεται σαν να καμπυλώνεται, 
σαν να ξεφλουδίζει και αυτονοήτως αποβάλλεται. 
 
Το κάθετο και πραγματικό ακτινοβολεί. 
Καθώς η ενέργεια αυτή, η κάθετη και πραγματική, 
γίνεται ο άξονάς μας,  
είναι σαν να καταρρέουν τμήματα των φορέων μας 
και αντιλαμβανόμαστε εξ αυτού, τι είναι ψευδές επάνω μας. 
 
Καμία καταγραφή περί αυτού. Καμία αναρώτηση. 
Το ψευδές θα εκπίπτει και έτσι θα αναγνωρίζεται. 
Δεν υπάρχει χρόνος για ανάλυση οποιουδήποτε τύπου 
της σύστασης αυτού που καταλύεται. 
Όλη η προσοχή θα πρέπει να είναι στο ορθό, κάθετο. 
Σε αυτό που μένει. 
 
 
Και βεβαίως υπάρχουν κομμάτια τα οποία 
θα καθυστερήσουν να εμφανιστούν ως ψευδή, αν και είναι. 
Να ξέρετε όμως ότι θα εκπέσουν διότι οι ρωγμές έχουν γίνει. 
Να είστε ευτυχείς εάν φυλλοροείτε και να θυμάστε ότι 
η πραγματική σας δύναμη είναι η κεραία, ο άξονας, οι ρίζες σας. 
 
Η αληθινή σας δύναμη είναι η κεντρική ίνα που τα διαπερνά. 
Ακόμη κι αυτή η κεραία, άξονας, ρίζες, θα φυλλορροήσουν 
γιατί η κεντρική ίνα διαθέτει πυρήνα ο οποίος ραδιοβολεί. 
 
 
Και βεβαίως χρειαζόμαστε τις μορφές.  
Τις προστατεύουμε. 
Δε θα αφήσουμε τη ραδιενέργεια να δημιουργήσει  
πρόωρα προβλήματα. 
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Τις μορφές τις χρειαζόμαστε γιατί μέσω αυτών γίνεται η διαδικασία 
της ζύμωσης των ενεργειών  που γειώνονται και της ύλης. 
 
Οι αληθινές ρίζες κάτω από τα πέλματα των ποδιών  
σας φανερώνονται 
όταν τις βυθίζετε μέσα στο πλανητικό δίκτυο ριζών  
του Αναστάντος Χριστού. 
Σαν να υφίσταται σεισμό όλο το περικάλυμμα αυτών των ριζών 
και φυσικά φυλλοροούν. 
 
Αυτές οι γυμνές ρίζες αποδεικνύονται καλωδιώσεις ορθού τύπου 
για ορθή μεταφορά του κραδασμού που γειώνεται. 
 
 
Εάν παρουσιάζει πρόβλημα η μεταφορά του κραδασμού, 
εάν υπάρχει μη ορθή αγωγιμότητα,  
εάν υπάρχει παραποίηση του κραδασμού, 
τότε ολόκληρη η γραμμή που οι ρίζες αυτές εκπροσωπούν, 
θα καταλύεται, θα παύει να υπάρχει. 
 
Καταθέστε την καρδιά σας σε αυτό που συμβαίνει 
και η καρδιά σας θα γνωρίζει. 
Αληθές ή ψευδές θα είναι για εσάς άμεσα ανιχνεύσιμο. 
 
Ποτέ μην αποθαρρυνθείτε από την ανίχνευση του ψεύδους. 
Είναι παντού γύρω σας, απλά δεν το καταγράφετε.  
Όταν το καταγράφετε, θα κάνετε σαν να μην υπάρχει. 
Γιατί η δύναμή του, είναι η εστίασή σας πάνω του,  
η δημιουργία γραμμών. 
Οι γραμμές αυτές είναι μεταφορές από... σε... 
Η αλληλεπίδραση με το ψευδές πρέπει να είναι πλήρως ακυρωμένη. 
 
Όταν το ψευδές καταγράφεται, τι κάνουμε; 
Το αναγνωρίζουμε και στρεφόμαστε εσωτερικά. 
Να ακουμπήσουμε τον πυρήνα της ίνας μας. 
Η ραδιενέργειά του, καίει τις επαφές με το ψευδές. 
Να το θυμάστε και στις εύκολες στιγμές γιατί ξεχνιέστε 
και στις δύσκολες στιγμές γιατί στρεσάρεστε. 
 
Σας χαρίζουμε τη βεβαιότητα 
και είναι στο χέρι σας να τη χρησιμοποιήσετε. 
Παράγει υπερβάσεις σε όλους τους φορείς. 
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Ιερές οντότητες είναι στρατολογημένες. 
Σημαίνει ότι γνωρίζουν τα πλαίσια υπηρεσίας Τους 
και εκτελούν το έργο Τους. 
Αναγνωρίζουν το έργο των υπολοίπων 
και είναι σε θέση διαρκώς να αναπροσαρμόζουν τη δράση Τους. 
Έχουν αμεσότητα επαναπροσδιορισμού. 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό, το έχετε. 
Χρησιμοποιήστε το. 
 
Το νοητικό συνήθως ανοίγει πολλές διαστάσεις. 
Δημιουργεί πολλά «ή». 
Ή το ένα, ή το άλλο, ή το παράλλο. 
Όταν αυτό συμβαίνει, να το αρνείστε. 
 
Μία είναι η γραμμή. 
Οι διαφορετικές τοποθετήσεις και οι διαφορετικές δράσεις 
είναι συνέπεια αυτής της μίας γραμμής. 
 
Κατανοείστε ότι υπηρετείτε την αλήθεια και  
η αλήθεια θα σας ευθυγραμμίσει. 
Μην περιμένετε να ευθυγραμμιστείτε για την αλήθεια. 
Τα ρεύματα είναι πολλά. 
Το να περιμένετε να γίνετε τέλειοι, είναι εγωισμός 
και είναι άρνηση της ιερότητας της στιγμής. 
 
Κοσμικές οντότητες κατατίθενται. 
Από ηλιακά συστήματα, οντότητες κατατίθενται. 
 
 
Τι σας ζητείται; 
Ορθή πολικότητα στο σημείο που εργάζεστε. 
 
Ποια είναι αυτή η ορθή πολικότητα; 
Αυτό που χρειαζόμαστε. 
Εάν χρειαζόμαστε θετικό πρόσημο, θα γίνεστε θετικό πρόσημο. 
Εάν χρειαζόμαστε αρνητικό πρόσημο, θα γίνεστε αρνητικό πρόσημο. 
Εάν χρειαζόμαστε ουδετερότητα, θα γίνεστε η ουδετερότητα. 
 
Πώς θα αντιλαμβάνεστε ότι οι αλλαγές αυτές είναι ορθές; 
Θα νιώθετε ότι είστε στη θέση σας. 
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Θα νιώθετε ότι μέσα από τα πέλματά σας γειώνονται  
ρίζες τεράστιες. 
Κοσμικές ρίζες. Ρίζες που ξεπερνούν 
όχι μόνο τον ανθρώπινο εαυτό σας αλλά και τον πλανήτη ολάκερο. 
 
 
Τι είναι αυτό που σας επιτρέπει αυτή την επίτευξη; 
Εμείς. Έχετε δεχθεί την Παρουσία μας. 
Έχετε αντιληφθεί ότι σε άλλα επίπεδα αποτελείτε μέρος μας. 
 
Ποιοι είμαστε εμείς; 
Είμαστε εσείς. 
Μπορείτε τώρα να αντιληφθείτε τον εαυτό σας όπως είναι; 
Όπως εμείς σας τον παρουσιάζουμε; 
Δεν είναι απολύτως άλλος από τον φυλλορροούντα εαυτό; 
 
Τι αλλάζει; Οι συσχετίσεις αλλάζουν, οι συνδέσεις παράγονται. 
Η συνοχή και η συνέχεια. 
 
Όταν μας αφήνετε να είμαστε Εμείς, τότε  
μεγάλα έργα θα πραγματωθούν. 
Όχι έργα που εσείς θα κάνετε. 
Έργα που μέσα από εσάς θα γίνουν για τον πλανήτη ολάκερο. 
 
Κι αν χάνετε το μικρό φτωχό εγώ σας, να ευχαριστείτε. 
Μη βγείτε προς κυνήγι του. Μην επιδιώξετε να το επαναφέρετε. 
Αφήστε το. 
Σας διαβεβαιούμε ότι θα γνωρίσετε τον εαυτό σας 
όπως ποτέ μέχρι τώρα δεν τον γνωρίσατε 
και θα είστε εσείς ολάκεροι. 
 
 
Δεν τίθεται θέμα αν συνδέεστε ή αν δε συνδέεστε. 
Εμείς σας το δηλώνουμε. 
Είστε συνδεδεμένοι. 
Μην αναρωτηθείτε αν το πρόσημό σας είναι ορθό. 
Εμείς σας διαβεβαιώνουμε. 
Το πρόσημο που χρειάζεται θα συμβαίνει. 
 
 
Μπορείτε να μείνετε σε αυτό το επίπεδο ύπαρξης και γείωσης. 
Να μην επιδιώξετε να μεταφέρετε πιο κάτω. 
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Σας δηλώνουμε ότι παρόλη την υπηρεσία αυτή, 
η κατάθεσή σας θεωρείται εγωιστική. 
 
Οι πιο κάτω, είναι σαν εσάς. 
Όταν βρίσκεστε σε στιγμές απελπισίας,  
στενοχώριας ή σκοτεινιάσματος, 
δεν ευχηθήκατε να βγείτε από την κατάσταση αυτή; 
 
Εσάς βγάζετε από το σκοτάδι, την ανέχεια, τον εγκλωβισμό. 
Αυτό πρέπει να κατανοήσετε. 
Δε δίνετε χέρι βοήθειας προς τα κάτω επειδή είστε υπεράνω. 
Το δίνετε, γιατί είστε εκεί κάτω. 
 
Είστε από τη στιγμή που αποδεχθήκατε να ενσαρκωθείτε 
στη σφαίρα της Γης, την πυκνή, την πυκνότατη. 
Κι αν σώματά σας την κοπανάνε ακούγοντας όλα αυτά, 
να ξέρετε ότι θα πρέπει 
να πολλαπλασιάσετε την προσπάθειά σας να καταθέσετε. 
Γιατί κάποιοι εαυτοί σας εκεί κάτω, το έχουν μεγάλη ανάγκη. 
 
 
Υπάρχει κάθετη αναμετάδοση 
ενός ολόκληρου οπλοστασίου Ιερών Δυνάμεων. 
Υπάρχει οριζόντια αναμετάδοση. 
Μοίρασμα αυτού του οπλοστασίου. 
Οπλίστε και εκπαιδεύστε τους πάντες. 
Φέρουν Ζωή εντός τους. 
Φέρουν σπινθήρες εντός τους. 
Δεν έχετε δικαίωμα διάκρισης.  
Δώστε! 
 
Μην αναρωτηθείτε τι θα το κάνουν. Αφήστε εμάς. 
Αναρωτηθείτε τι κάνετε εσείς το οπλοστάσιο που σας δίνουμε. 
 
Είστε εκπαιδευμένοι. Εκπαιδεύστε! Και εκπαιδεύοντας ενώστε 
τα κομμάτια του εαυτού σας τα Ιερά και τα μη ιερά, 
αφιερώνοντάς τα στην Παρούσα ενέργεια. 
 
 
Είναι μάχιμη η Αγάπη. 
Κι αν δεν αγαπάτε, ακόμα καλύτερα. 
Εμείς σας αγαπάμε. Αυτό μεταδώστε! 
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Είμαστε πολύ βαθιά και πολύ ψηλά 
και είμαστε και μέσα σε εσάς. Έτσι γίνεστε προπύργια. 
 
Εμείς δίνουμε τη μάχη. Όχι εσείς. 
Εσείς στέκεστε, για να δώσουμε εμείς τη μάχη. 
Έτσι σας έχουμε ανάγκη. 
Γι’ αυτό ας αγαπηθούμε. Ας ταυτιστούμε. 
 
Έτσι το προπύργιο γεφυρώνει. 
Το πάνω, το κάτω ως όροι, καταλύονται. 
 
Υπάρχει συνέχεια. 
Υπάρχει πλανητική συνέχεια. 
Υπάρχει κοσμική συνέχεια. 
 
Έχετε μέσα σας τις κοκκώδεις σφαίρες κοσμικών συστημάτων. 
Τις έχετε παραλάβει.  
Και πόσοι ακόμη τις έχουν παραλάβει και δεν το γνωρίζουν;  
 
Η ανθρωπότητα έχει παραλάβει.  
 
Η δική μας Παρουσία μέσα σας,  
παράγει  εκείνες τις συνθήκες, εκείνο το περιβάλλον με το οποίο  
η σύζευξη γίνεται επιτυχής,  
των κοσμικών κωδικών και των κωδικών της ύλης  
που οι μορφές σας φέρουν. 
 
Όχι απλώς ταυτιζόμαστε. 
Κάτι κοινό παράγουμε. 
Κάτι κοινό είμαστε. 
 
Στον πλανήτη έχει γειωθεί ξανά η Φλόγα της Αληθείας. 
Από την κεραία σας εκεί ψηλά μέχρι τις ρίζες σας εκεί βαθιά, 
Μία Φλόγα.  
Αναμεταδώστε! 
Υπεργήινα, γήινα, μέσα στις στοιχειακές δυνάμεις όπου υπάρχει ζωή. 
 
Ποιος γνωρίζει και ποιος κρίνει που υπάρχει ζωή; 
Δώστε!  
Μην κρίνετε. 
Μην αναρωτηθείτε ποιος δικαιούται.  
Όλοι! 
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Πώς όλοι; 
Όλοι μπορούν να θεραπευθούν. 
Όλοι μπορούν να δουν. 
Όλοι μπορούν να νιώσουν. 
 
Δώστε! Δώστε! 
ΩΜ 
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Θεία! Δρώσα Πραγματικότητα 

 

 

Θεία! Δρώσα Πραγματικότητα 

Θεία! Δρώσα Πραγματικότητα 

Θεία! Δρώσα Πραγματικότητα 

Προς τα Εσένα υψώνουμε την ανθρώπινη συνείδησή μας 

Αναζητώντας τη Θεία Επαφή. 

 

 Που αναιρεί 

Μέσα από την πραγματικότητα της Αγάπης Της 

Κάθε σημείο άγκυρας των κραδασμών του ψεύδους 

 

Και εγκαθιστά το Θείο Μάντραμ 

Την εγρήγορση της αιωνιότητας! 

Μέσα στην οποία, η φυσική μας ύλη 

Ανα-γνωριζόμενη, Απ-ελευθερώνεται εν χαρά! 

 

Και Αυτό Μέσα Σου ΕΙΝΑΙ 

ΩΜ 

 

 

 



  10/10 

 

 

 

 


