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Κεφαλαιο 1
Η αλλαγή.Τι είναι ?
Ακούµε για την «αλλαγή» εδώ και πολύ καιρό και είναι δύσκολο να πιστέψουµε ότι επιτέλους
είναι εδώ!. Όµως τι ακριβώς αλλάζει; Απο που µετακινούµαστε; Προς τα που πάµε; Και – το
σηµαντικότερο – τι θα αλλάξει πραγµατικά στον κόσµο σας.... στην ζωή σας... την οικογένεια
σας... τους αγαπηµένους σας ... και σε εσάς;
Μήπως προσέξατε ότι…
Ο χρόνος φαίνεται να επιταγχύνεται;
Οι αναµνήσεις σας δεν είναι τόσο αξιόπιστες όσο ήταν;
Θέµατα τα οποία νοµίζατε ότι είχατε αντιµετωπίσει ξαφνικά ξανάρχονται στην επιφάνεια;
Και τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως λειτουργούσε;
Δεν είσαστε µόνοι!
Εαν ακούτε ανθρώπους να µιλάνε σχετικά µε την µετακίνηση απο την Τρίτη διάσταση στην
Πέµπτη διάσταση αλλά δεν έχετε ιδέα τι πρόκειται να συµβεί, ή τι συγκεκριµένες αλλαγές αυτό
θα φέρει ή ακόµα τι είναι η Πέµπτη διάσταση – δεν είσαστε µόνοι. Ακόµα περισσότερο, δεν είναι
τυχαίο που διαβάζετε αυτό το βιβλίο αυτή την στιγµή. Γράφτηκε για εσάς.
Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι διπλός: πρώτον να σας προσφέρει πληροφόρηση την οποία
ήδη έχετε, αλλά ίσως να µην έχετε συνείδηση ότι την έχετε. Και δεύτερον να σας συστήσει σε µια
σειρά εργαλείων, δεξιοτήτων και ευκαιριών που θα σας καταστήσουν ικανούς να χτίσετε µια
βάση η οποία θα σας επιτρέψει να πατήσετε απο την τριτης-διάστασης έλειψη συναίσθησης, σε
µια υψηλότερης διάστασης συνειδητότητα, πλήρως ενσυνείδητους και εντελώς
ευθυγραµµισµένους µε το ποιοί είσαστε και ποιοί ήσασταν πάντα, αλλά δεν θυµόσαστε αυτήν τη
στιγµή.
Στην πραγµατικότητα είναι πολύ απλό να δηµιουργήσετε ευτυχία, αφθονία και ευηµερία στην
ζωή σας. Όπως µε τόσες πολλές όψεις στην ζωή όµως, αυτό που είναι απλό είναι το
δυσκολότερο να κατανοήσουµε. Για παράδειγµα η 4-βηµάτων συνταγή της δηµιουργίας είναι
στην πραγµατικότητα τόσο απλή:
1.Δηµιουργήστε µια Πρόθεση
2.Εστιάστε την Προσοχή σας στην Πρόθεση σας
3.Προσθέστε ένα συναίσθηµα όπως ευτυχισµένος, χαρούµενος ή συνεπαρµένος σε αυτό στο
οποίο έχετε εστιάσει την προσοχή σας

4.Το σύµπαν, µέσω του Νόµου της Ελξης θα σας δώσει ακριβώς αυτό πάνω στο οποίο
εστιάσατε την Προσοχή σας.
Δουλειά σας είναι να το δεχτείτε... να επιτρέψετε να έρθει σε εσάς ... να αφήσετε τον εαυτό σας
να λάβει αυτό που µόλις ζητήσατε.
Με άλλα λόγια «ζητήστε και θα σας δοθεί»
Γιατί λοιπόν οι περισσότεροι απο εµάς δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε αυτή την απλή συνταγή
και να δηµιουργήσουµε τις ζωές που θέλουµε; Ο θόρυβος της τρίτης διάστασης µας αποσπά την
προσοχή τραβώντας την προσοχή µας στο παρελθόν ή εκτοξεύοντας την στο µέλλον, όπου
συνήθως διαµένουν ο φόβος και η ανησυχία. Όταν αναδύονται συναισθήµατα όπως ανησυχία,
αµφιβολία και έλειψη, το να εστιάσουµε την προσοχή µας στην πρόθεση µας να είµαστε
ευτυχισµένοι µπορεί να είναι µεγάλη πρόκληση. Ο Νόµος της Έλξης µας δίνει ακριβώς αυτό πάνω
στο οποίο εστιάζουµε την προσοχή µας, δεν καταλαβαίνει «δώσε µου απλά τα καλά». Ετσι εκεί
που κρατάς τα συναισθήµατα και τις σκέψεις σου είναι αυτό που το σύµπαν καταλαβαίνει ότι
ζητάς. «Ζήτα και θα λάβεις».
Υπάρχει µια µετατόπιση, µια µεταµόρφωση, συµβαίνει µια πραγµατικά ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΉ
Αυτή η αλλαγή που βρίσκεται καθ’ οδόν επηρεάζει κάθε όψη της πραγµατικότητας της τρίτης
διάστασης. Αυτή η µετατόπιση είναι τόσο µεγάλης σηµασίας που η περιορισµένη µας φαντασια
δεν µπορεί ούτε να αρχίσει να κατανοεί την µετάβαση και τις αλλαγές που βιώνουµε τώρα. Αυτή
η µετατόπιση επηρεάζει κάθε µορφή ζωής σε αυτόν τον πλανήτη- τις πολιτικές, κοινωνικές και
οικονοµικές δοµές, το περιβάλλον, τους θεσµούς και τις διαµάχες, το πώς βλέπουµε τις σχέσεις
µας, την δουλειά µας. Για να το θέσουµε απλά κάθε σκέψη που κάνουµε και κάθε συναίσθηµα
που νοιώθουµε. Είναι εποχή µεταβολών, της µνήµης µας, του DNA µας, της καλωδίωσης του
φυσικού και συναισθηµατικού µας σώµατος, των πεποιθήσεων µας, των αντιλήψεων µας για το
καλό και το κακό, για το σωστό και το λάθος. Κυρίως , αυτό το Κύµα των Αλλαγών επηρεάζει
την αντίληψη µας για το τί είναι δυνατόν. Μας προσφέρει άφθονη νέα κατανόηση, οδηγίες και
δυνατότητες για το πως να µπορέσουµε να ζήσουµε ξανά σε αρµονία ο ένας µε τον άλλον, το
περιβάλλον και Όλα Όσα Είναι. Όµως, ανάµεσα στο που βρισκόµαστε αυτή την στιγµή και σε
αυτήν την Ανώτερη Διάσταση του «Παραδείσου επι της Γης» όπου σύντοµα θα φτάσουµε,
υπάρχει ένα µικρό κενό...
Αποκτώντας συνείδηση πως αποκτάµε συνείδηση
Η «αλλαγή στην συνείδητότητα» που συµβαίνει είναι µια αλλαγή της αντίληψης µας για τον
κόσµο µας. Καθώς οι περισσότεροι απο εµάς παίξαµε αυτό το παιχνίδι της ζωής, προσπαθήσαµε
να ταιριάξουµε και να ακολουθήσουµε τους κανόνες. Προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε µια
καλύτερη ζωή για τους εαυτούς µας και τις οικογενειές µας. Όµως στην βιασύνη µας να
δηµιουργήσουµε περισσότερα για τους εαυτούς µας – το µεγαλύτερο σπίτι, καλύτερο αυτοκίνητο,
υψηλότερο µισθό κτλ. πολλοί απο εµάς ανακάλυψαν ότι στην πραγµατικότητα δηµιουργήσαµε
λιγότερα. Έχουµε λιγότερο χρόνο για να περάσουµε σε αυτό το µεγάλο σπίτι, λιγότερο χρόνο για
να απολαύσουµε την συντροφιά της οικογένειας µας και των φίλων µας και λιγότερες ευκαιρίες
να εκτιµήσουµε ένα ηλιοβασίλεµα ή να απολαύσουµε την οµορφιά της φύσης που µας
περιβάλλει. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να νοιώθουν ότι κάτι δεν είναι σωστό, ότι κάτι πολύτιµο
έχει χαθεί. Αυτό που στην πραγµατικότητα λείπει, είτε το συνειδητοποιούµε είτε όχι, είναι ότι

όλοι έχουµε χάσει µέρος της «ψυχής» µας κατά την διαδροµή. Και στο τέλος της ηµερας, το
περισσότερο, µεγαλύτερο, και καλύτερο, και πάλι δεν είναι αρκετά. Έχουµε αποσυνδεθεί απο τα
πράγµατα που µας τρέφουν πραγµατικά και αυτό µας έχει αφήσει άρρωστους σωµατικά,
δυστυχισµένους συναισθηµατικά, εξαντληµένους νοητικά και ακάθαρτους πνευµατικά σχετικά
µε το ποιοί πραγµατικά είµαστε.
Αυτό αρχίζει τώρα να αλλάζει.
Καθώς όλο και περισσότεροι απο εµάς ξυπνάνε, αρχίζουµε να θυµόµαστε ποιοι είµαστε.
Αναγνωρίζουµε ανισορροπίες στις ζωές µας και ρωτάµε τον εαυτό µας: « τι είναι πραγµατικά
σηµαντικό για εµένα; Τι µε κάνει πραγµατικά ευτυχισµένο; Η απάντηση δεν βρίσκεται στο να
κερδίζουµε περισσότερα απο τον κόσµο έξω, αλλά στο να κερδίσουµε περισσότερα απο το «εγώ»
µέσα. Στην βιασύνη µας για την κορυφή αφήσαµε µέρος του εαυτού µας πίσω. Ανταλλάξαµε τον
σεβασµό µε τον ανταγωνισµό, την καλοσύνη µε το κέρδος, την προσφορά µε την είσπραξη.
Χάσαµε την επαφή µε την «Εσωτερική µας Καθοδήγηση», η οποία πάντα µας κατεύθυνε σε
υψηλότερο, πιο ευθυγραµµισµένο µέρος. Αυτό το υψηλότερο µέρος είναι ένα µέρος όπου η
συνεργασία, η στήριξη και η κατανόηση δηµιουργούν βαθύτερη εµπιστοσύνη, φιλία και
συµπόνια.
Η αλλαγή συµβαίνει µέσα στις Καρδιές Όλης της ανθρωπότητας και εκατοµµύρια αρχίζουν να
ξυπνούν. Είναι ένα «ξύπνηµα της συνειδησης!» Λαµβάνει χώρα κατα µήκος το κόσµου σε κάθε
πόλη και χωριό και στις Καρδιές κάθε παιδιού, γυναίκας και άντρα. Βρίσκουµε ένα νέό πάθος
µέσα µας, και αρχίζουµε να αναγνωρίζουµε ότι αυτό που µετράει είναι το ποιοί είµαστε. ΟΛΟΙ
είµαστε σηµαντικοί, ΟΛΟΙ έχουµε να συνεισφέρουµε. Αυτό το ξύπνηµα της συνείδησης δεν έχει
όρια. Είναι µια αλλαγή που µας πάει όλους σε µια συνειδητότητα υψηλότερης διάστασης, έναν
υψηλότερο περισσότερο ευθυγραµµισµένο τρόπο ζωής. «αποκτάµε συνείδηση πως αποκτάµε
συνείδηση».
Τα νέα Κύµατα Φωτός
Δύο µεγάλα Κύµατα Φωτός και Ενέργειας κινούνται δια µέσου του Σύµπαντος, δια µέσου της Γής
και δια µέσου καθενός απο εµάς. Αυτά τα κύµατα της αλλαγής δουλεύουν µαζί µε τέλειο
συγχρονισµό, εξελίσσοντας τα πάντα σε µια υψηλότερη συνειδητότητα.
Το ένα κύµα επεκτείνεται προς τα έξω, σαν έναν συνεχώς διαπλατυσµένο κυµµατισµό σε µια
λίµνη, σκορπίζωντας ανώτερο Φως, γνώση και σοφία, ανοιγοντας συνεχώς επεκτεινόµενες
πύλες σε υψηλότερη συνειδητότητα και εξέλιξη. Αυτό το κύµα αλλάζει την µαζική συνειδητότητα
απο την προοπτική της τρίτης διάστασης , µέσω της τέταρτης, σε προοπτική πέµπτης διάστασης.
Αυτό το κύµα δηµιουργεί µια κοινοτητα υψηλότερης πέµπτης διάστασης στην Γη, η οποία µας
ευθυγραµµίζει µε Όλα Όσα Είναι.
Καθώς αυτό το πρώτο Κύµα επιταγχύνει είναι συναρπαστικό να παρακολουθήσουµε πόσο δυνατά
και θετικά µας επηρεάζει. Αυτό το κύµα µας προµηθεύει µε επιλογές και µας παρουσιάζει
δυνατότητες που δεν ήταν διαθέσιµες σε εµάς πριν. Αυτό το κύµα επίσης δίνει την δυνατότητα
στο δεύτερο Κύµα να ξεκλειδώσει όλα αυτά που µας κρατούσαν κολληµένους στην τρίτη
διάσταση.

Το δεύτερο Κύµα λειτουργεί πολύ διαφορετικά απο το πρώτο. Η αποστολή του είναι να
δηµιουργήσει αρµονία. Όµως, για να επιτευχθεί αρµονία, οτιδήποτε που δεν είναι απο Φώς,
οτιδήποτε που δεν βρίσκεται σε ευηµερία και ισορροπία, αποσταθεροποιείται, διαλύεται και
αποµακρύνεται. Οτιδήποτε δεν είναι ευθυγραµµισµένο στην ζωή µας χαλαρώνει και
επελευθερώνεται.
Αυτό το κύµα επελευθερώνει κάθε δυσλειτουργικό πρότυπο σε κάθε επίπεδο. Οτιδήποτε δεν έχει
ακεραιότητα θα διαλυθεί για να αντικατασταθεί µε τα νέα πρώτυπα ενέργειας, Φωτός, γνώσης
και σοφίας που είναι διαθέσιµα στο πρώτο κύµα. Εν ολίγοις, καθώς το ένα Κύµα Φωτός αδειάζει
το όχηµα, το άλλο Κύµα Φωτός το ξαναγεµίζει.
Αυτά τα µεταµορφωτικά Κύµατα επιτρέπουν σε όλους µας να ξανακαλωδιώσουµε, να
ξανασυνδέσουµε, να ξαναευθυγραµµίσουµε και να ξαναθυµηθούµε ποιοί είµαστε και τι
πραγµατικά ήρθαµε να να φέρουµε εις πέρας. Σαν ένα παλοιρριακό κύµα, αυτά τα Κύµατα
ανεβαίνουν σηµαντικά σε ένταση. Θα δούµε τεράστιες µεταβάσεις στους επόµενους µήνες και
χρόνια.
Γιατί αυτό όλο συµβαίνει τώρα?
Αυτό όλο συµβαίνει τώρα γιατί εµείς ζητήσαµε να συµβεί. Συµβαίνει επίσης τώρα διότι έχουµε
επιτύχει, µε τον πιο καταπληκτικό τρόπο, να φέρουµε εις πέρας αυτό που ήρθαµε εδώ να
πετύχουµε παίζοντας αυτό το Παιχνίδι της τρίτης διάστασης. Και τώρα είναι ώρα να θυµηθούµε,
να γυρίσουµε σπίτι στην Καρδιά του Δηµιουργού, του Όλα Όσα Είναι.
Έτσι λοιπον, πρέπει να είσαστε ευτυχισµένοι; Ναί! Πρέπει να είσαστε συνεπαρµένοι; Ναί! Είναι
απλό; Ναί! Πρόκειται να είναι εύκολο; Όχι ακριβώς..... αλλά ούτε χρειάζεται να είναι δύσκολο.
Παίζουµε σε πολύ συναρπαστική εποχή, και για να κάνουµε αυτή την µετάβαση όσο το δυνατόν
ευκολότερη, θα χρειαστούµε µερικές νέες επιδεξειότητες και εργαλεία που θα µας βοηθήσουν να
ιππεύσουµε αυτά τα Κύµατα µε χάρη και ευκολία. Θα χρειαστούµε επίσης µια νέα κατανόηση
όσον αφορά το πως να αντιλαµβανόµαστε διαφορετικά ότι µας περιβάλλει, και πώς να
επιλέγουµε την πραγµατικότητα που επιθυµούµε να βιώσουµε.

Κεφάλαιο 2
Πώς Ίσως αυτό να Σας Επηρεάσει.
Ο χρόνος επιταγχύνεται.
Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί την ακριβή φύση των αλλαγών που βιώνουν, αλλά έχουν
παρατηρήσει τα αποτελέσµατα αυτών των αλλαγών. Για παράδειγµα, εαν ρωτήσετε « νοµίζετε
οτι ο χρόνος κυλάει γρηγορότερα;» ένα µεγάλο µέρος θα απαντήσει « ναι, είναι σαν να
σηκώθηκα µόλις απο το κρεβάτι το πρωί και πριν το καταλάβω ετοιµάζοµαι να πέσω πάλι στο
κρεβάτι. Που πήγε η ηµέρα;»

Ο χρόνος σχετίζεται περισσότερο µε τους ρυθµούς και κύκλους που υπάρχουν µέσα στα τέσσερα
κατώτερα σώµατα µας παρά µε το ρολόι στον τοίχο. Καθώς αυτά τα ογκώδη Κύµατα Φωτός
ρέουν µέσα , δια µέσω και γύρω απο εµάς και την Γή, τα σηµεία αναφοράς µέσω των οποίων
γνωρίζουµε τον εαυτό µας, όλα αλλάζουν.
Η πρώτη αλλαγή που συµβαίνει είναι στα µαγνητικά πεδία της Γής. Τα Κύµατα του Φωτός
µεταβάλλουν τα µαγνητικά πεδία που περιβάλλουν την Γή, αποδυναµώνοντας, χαλώντας και
αλλάζοντας τα. Καθώς τα µαγνητικά πεδία της Γής αλλάζουν, τα µαγνητικά πεδία, κύκλοι και
ρυθµοί µέσα στα πνευµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και φυσικά µας σώµατα επίσης
αλλάζουν. Μερικοί κύκλοι επιταγχύνονται ενώ άλλοι κύκλοι και ρυθµοί επιβραδύνονται. Η
αντίληψη µας για τον χρόνο µεταβάλλεται καθώς τα Κύµατα του Φωτός περνάνε διαµέσω
καθενός απο εµάς, µεταβάλλοντας τους ρυθµούς και κύκλους µέσα µας. παρόλο που η
εσωτερική αίσθηση του χρόνου επιταγχύνεται, στην πραγµατικότητα χάνουµε χρόνο. Ο χρόνος
δεν πάει γρηγορότερα, αλλά µετατρέπεται σε µια µόνο στιγµή Παρόντος Χρόνου, το ΤΩΡΑ.
Για παράδειγµα, εαν χρειαζόσασταν πέντε λεπτά για να περπατήσετε απο το σηµείο Α στο σηµείο
Β, και το κάνατε αυτό κάθε µέρα στην ζωή σας, θα είχατε µια σωµατική αίσθηση του πόσο χρόνο
σας χρειάζεται για να καλύψετε αυτή την απόσταση. Αλλά καθώς ο χρόνος καταρρέει έχετε
λιγότερο χρόνο για να περπατήσετε την ίδια απόσταση Α Β, έτσι τώρα έχετε µια φυσική αίσθηση
ότι πρέπει να περπατήσετε γρηγορότερα για να καλύψετε την ίδια απόσταση, παρόλο που το
ρολόι σας δείχνει ακόµα ότι σας χρειάστηκε ο ίδιος χρόνος.
Αυτό που συµβαίνει είναι ότι ο εσωτερικός σας αισθητήριος µηχανισµός σας λέει ότι ο χρόνος
πάει γρηγορότερα επειδή εσείς έπρεπε να βιαστήτε για να πάτε στο ίδιο σηµείο για να είσαστε
εκεί στον πραγµατική χρόνο που έδειχνε το ρολόι σας.
Καθώς τα Κύµατα του Φωτός αλλάζουν τους εσωτερικούς µας ρυθµούς µας φέρνουν όλο και πιο
κοντά στον Παρόντα Χρόνο. Ο Παρόν Χρόνος είναι το µόνο µέρος στο οποίο υπάρχουµε. Και
καθώς τα εσωτερικά µαγνητικά µας πεδία αποδυναµώνονται, οι κύκλοι και ρυθµοί µας αρχίζουν
να ευθυγραµµίζονται σε µια µοναδική ροή συνειδητότητας. Οι βιορυθµοί µας, οι χτύποι της
καρδιάς µας και οι παλµοί του µεσηµβρινού συστήµατος όλα αρχίζουν να ευθυγραµµίζονται σε
έναν µοναδικό ρυθµό, ευθυγραµίζονται µε τον χτύπο της καρδιάς της Γής.
Καθώς συµβαίνει αυτό όλες µας οι µνήµες ,σκέψεις, συναισθήµατα και πεποιθήσεις που δεν είναι
ευθυγραµµισµένα µε την υψηλότερη συνειδητότητα της ευηµερίας, καταρρέουν. Το ένα Κύµα
αποµακρύνει πολλές απο τις µνήµες µας απο το παρελθόν, όλες τις διαµάχες, τις ντροπιαστικές
στιγµές και τις επίπονες εµπειρίες που έχουν αποθηκευτεί υποσυνείδητα µέσα στην µνήµη µας
και που δεν έχουν καµία σχέση µε το ποιοί είµαστε και για αυτό δεν έχουν καµία αξία στην
παρούσα στιγµή. Ταυτόχρονα το άλλο Κύµα του Φωτός επεκτείνει την ακτίνα των δυνατοτήτων
µέσα σε κάθε µια απο τις πραγµατικότητες µας, και έτσι προσφέρει µε περισσότερες επιλογές και
ευκαιρίες για να βιώσουµε τον εαυτό µας στο έπακρο.
Χάνοντας τις αναµνήσεις σας, κερδίζοντας την αλήθεια σας.
Έχετε παρατηρήσει τον εαυτό σας να ξεκινάτε να λέτε κάτι µόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι
ξαφνικά δεν µπορείτε να βρείτε τις λέξεις να συµπληρώσετε την πρόταση σας; Ή ότι δεν
µπορείτε να θυµηθείτε την λεξη για το κουτάλι που κρατάτε στο χέρι σας; Εαν σας συµβαίνει

αυτό, µην ανησυχήσετε. Δεν είσαστε οι µόνοι που έχουν αυτές τις εµπειρίες. Και όχι, δεν είναι
αλτσχάιµερ. Ούτε έχει σχέση µε το φύλο σας την ηλικία ή τον πολιτισµό σας.
Ο σκοπός αυτού του δεύτερου Κύµατος του Φωτός είναι να αποµακρύνει τα παλιά πρότυπα,
πεποιθήσεις, σκέψεις και συναισθήµατα που κρατάµε αλλά που δεν στηρίζουνε την ευηµερία
µας. Επειδή δεν ξέραµε τι να κάνουµε µε προσβολές και απαξιώσεις που δεχτήκαµε καθώς
µεγαλώναµε, µάθαµε να αποθηκεύουµε τις άβολες και µη υποστηρικτικές σκέψεις και
συναισθήµατα που βιώσαµε. Κάνοντας το αυτό επιλέξαµε να παραιτηθούµε απο την αρχαιότητα
µας µαζί µε τις αλήθειες και τα πιστεύω που είχαµε απο την φύση µας και που µας κρατούσαν σε
ευηµερία, και επιλέξαµε να πιστέψουµε στις γνώµες των άλλων.
Καθώς αρχίζουµε να ξυπνάµε και να θυµόµαστε ποιοί είµαστε, πολλά απο τα παλιά ψεύτικα, µη
ευθυγραµµισµένα πρότυπα πεποιθήσεων αρχίζουν να καταρρέουν. Σε αυτή την διαδικασία
χάνουµε πολλές απο τις αναµνήσεις µας και τα σηµεία αναφοράς µας πάνω στα οποία έχουµε
χτίσει την πραγµατικότητα µας της τρίτης διάστασης. Αυτά αποµακρύνονται διότι δεν µπορούµε
να πάρουµε τις αρνητικές µας σκέψεις, πεποιθήσεις και συναισθήµατα σε αυτό το ταξίδι. Το
δεύτερο Κύµα του Φωτός τα καθαρίζει απο το ασυνείδητο µας. Καθώς αυτά τα ασυνείδητα
σηµεία αναφοράς που στηρίζουν την αίσθηση έλειψης που έχουµε αποµακρύνονται, απλές λέξεις
όπως «κουτάλι» µερικές φορές παγιδεύονται στην διαδικασία καθαρισµού των µοτίβων.
Δεν έχει χαλάσει κάτι, απλά αυτό που ΔΕΝ είµαστε και που δεν είµασταν ποτέ αρχίζει να
αποµακρύνεται.
Ταυτόχρονα, το πρώτο Κύµα του Φωτός περνάει µέσα απο εµάς και επεκτείνει την συνειδητότα
µας και την κατανόηση µας για το ποιοί είµαστε, και ποιοί είµασταν ανέκαθεν. Αυτή η κατανόηση
δεν βρίσκεται στον αναλυτικό, λογικό νου. Βρίσκεται στο κέντρο του διευρυµένου πεδίου
αντίληψης µας µέσα στην ενσυνειδηση, µέσα στην υψηλότερη µας συνειδητότητα και στο
Σύστηµα Εσωτερικής µας Καθοδήγησης που βρίσκεται µέσα στις Καρδιές µας. Καθώς αρχίζουµε
να θυµόµαστε ποιοί είµαστε, αρχίζουµε να απελευθερώνουµε αυτό που δεν είµαστε. Και παρόλο
που η απελευθέρωση του ποιοί δεν είµαστε είναι πολύ επιθυµητή, η απελευθέρωση των
πεποιθήσεων, των σκέψεων και αντιλήψεων µας για τον κόσµο µπορεί να µην είναι εύκολη
εµπειρία.
Η µεταµόρφωση που συµβαίνει µέσα µας αλλάζει τις σκέψεις και τα πιστεύω µας, και αλλάζει
τους τρόπους µε τους οποίους βιώνουµε τον κόσµο γύρω µας. Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι απο
εµάς µετράγαµε τον εαυτό µας ανάλογα µε τον εξωτερικό κόσµο. Οι πεποιθήσεις µας σχετικά µε
το πως δείχνουµε, τι είναι αποδεχτό, τι σκεφτόµαστε και πως συµπεριφερόµαστε όλα
επηρεάζονται και στηρίζονται απο τον τρίτης διάστασης εξωτερικό κόσµο.
Οι σκέψεις µας δηµιουργούν τις πεποιθήσεις µας, οι πεποιθήσεις µας δηµιουργούν τις συνήθειες
µας και οι συνήθειες µας δηµιουργούν τις ζωές µας. Οι πεποιθήσεις µας τότε συνδέουν τις
σκέψεις που διαπερνούν τις εµπειρίες µας δηµιουργούντας έτσι τα συµπεράσµατα µας. Όµως,
πολλές απο τις σκέψεις που κάνουµε και τις πεποιθήσεις που έχουµε στην πραγµατικότητα δεν
είναι δικές µας σκέψεις και πεποιθήσεις, µας δόθηκαν απο την µαµά, τον µπαµπά, τον δάσκαλο,
τον ιερέα και την τριτης διάστασης πραγµατικότητα έξω απο τον εαυτό µας. Δέν είναι ότι η µαµά
και ο µπαµπάς ή ο οποιοσδήποτε άλλος γύρω µας επίτηδες µας παραπλανούν, απλά πέρασαν σε
εµάς αυτό που οι γονείς τους και οι γονείς των γονιών τους (µαζί µε το µεγαλύτερο µέρος της
υπόλοιπης κοινωνίας) τους έµαθαν να δέχονται σαν «την αλήθεια». Μεγαλώνοντας, πολλοί απο

εµάς διαισθητικά ένοιωσαν ότι αυτό που οι άλλοι δέχονταν σαν «την αλήθεια» δεν έµοιαζε
«σωστό» σε εµάς, αλλά η κοινή γνώµη είναι πολύ δυνατό πράγµα. Δεν είναι εύκολο να σταθείς
ενάντια στο πλήθος ή να διαφωνήσεις µε τους µεγαλύτερους ή τους αγαπηµένους σου. Έτσι,
πολλοί απο εµάς µάθαµε να «πειθαρχούµε», και να καταπιέζουµε τις διαισθήσεις µας, και να
αποσιωπούµε τα συναισθήµατα µας. Στην πορεία παραλύσσαµε. Για αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι
σήµερα είναι δυστυχισµένοι αλλά δεν έχουν ιδέα γιατί. Είναι επειδή έχουν χάσει επαφή µε το
εσωτερικό σύστηµα καθοδήγησης τους.
Τώρα, καθώς αρχίζουµε να ξυπνάµε, µια νέα αναγνώριση ξετυλίγεται µέσα µας. Καθώς
αρχίζουµε να ψάχνουµε την δική µας αλήθεια και να βαδίζουµε στο δικό µας µονοπάτι, πολλοί
απο εµάς αρχίζουµε να συνειδητοποιούµε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στο ποιοί είµαστε
απο ότι ο εξω κόσµος µας οδήγησε να πιστεύουµε. Καθώς κοιτάζουµε µέσα, αρχίζουµε να
συνειδητοποιούµε ότι είµαστε πολυδιαστασιακά, πνευµατικά όντα ικανά να ευθυγραµµιστούµε µε
µια Υψηλότερη Αλήθεια. Καθώς αυτή η µεταµόρφωση συµβαίνει αρχίζουµε να αναγνωρίζουµε ότι
είναι η δική µας αλήθεια που δηµιουργεί ευτυχία, επιτυχία, ισορροπηµένη υγεία, ενώ προσθέτει
και απλότητα στο δρόµο της ζωής µας. Στο παρελθόν, µόνο µερικές ψυχές βίωσαν αυτή την
Υψηλότερη Αλήθεια. Αλλά τώρα αυτή η αλήθεια έχει γίνει µια περιπέτεια που την αναζητούν
πολλοί. Χάρην σε εσάς και πολλούς άλλους που τώρα ξυπνάνε, µια νέα συνειδητότητα
ξετυλίγεται τώρα! ο κόσµος της τρίτης διάστασης που καθοριζόταν απο τις αλήθειες, τις δοµές
και τις πεποιθήσεις αυτών που ήταν γύρω µας δεν λειτουργούν πλέον και διαλύεται. Βιώνουµε
µια τεράστια αλλαγή, µια επιτάγχυνση σε συνειδητή αντίληψη.
Ένα Τεράστιο Ξύπνηµα!

Κεφάλαιο 3
Τί είναι η Τρίτη και Τέταρτη διάσταση;

Πολλοί απο εµάς γνωρίζουν, ή διαισθητικά νοιώθουν, ότι υπάρχει µια αναδόµηση ή κίνηση, αλλά
λίγοι απο εµάς έχουµε αρκετή πληροφόρηση έτσι ώστε αυτές οι διαισθήσεις να έχουν νόηµα.
Πολύ απλά βγαίνουµε απο την πραγµατικότητα της τρίτης διάστασης, περνάµε µέσα απο την
τέταρτη και βρισκόµαστε καθ’ οδόν για την Πέµπτη διάσταση. Αλλά τι είναι οι διαστάσεις; Οι
διαστάσεις δεν είναι µέρη. Μάλλον είναι επίπεδα συνειδητότητας, η κάθε µία µε τα δικά της
χαρακτηριστικά και τρόπους σκέψης, αίσθησης και εµπειρίας. Η κατανόηση των όψεων, τον
κανόνων και των δοµών της τρίτης και τέταρτης διάστασης µας δίνει την ευκαιρία να βγούµε απο
τον θόρυβο της τρίτης διάστασης και απο τις άκαµπτες δοµές της σε ένα πιο ροϊκό πακέτο
επιλογών που βρίσκονται στην τέταρτη.
Για να το κάνουµε αυτό απλό, ας φανταστούµε την τρίτη και την τέταρτη σαν κουτιά. Αυτά τα
δύο κουτιά καλύπτουν εν µέρει το ένα το άλλο, επιτρέποντας µας να κινουµαστε απο το ένα

κουτί στο άλλο. Στην πραγµατικότητα ζούµε ταυτόχρονα στην τρίτη και τέταρτη διάσταση για
πάνω απο 60 χρόνια. Το ένα κουτί έχει θόρυβο, ακαµψία και άβολα συναισθήµατα καθώς το
άλλο κουτί έχει επιλογή, οµορφιά, ευηµερία και εκτίµηση. Έχετε βιώσει τον εαυτό σας και στα
δύο αυτά κουτιά. Αλλά χωρίς ξεκάθαρο ορισµό του τι συµβαίνει στο κάθε ένα κουτί είναι
δύσκολο να καταλάβαιτε και να κυριαρχήσετε στον εαυτό σας ακόµα και στις καλύτερες των
περιπτώσεων. Γνωρίζοντας την διαφορά ανάµεσα στα δύο κουτιά ένα άτοµο µπορεί να διαλέξει
να ζήσει την ζωή που επιθυµεί να ζήσει παρά απλά να αντιδράει στην ζωή όπως αυτή έρχεται στο
κατώφλι του κάθε πρωί. Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά κάθε κουτιού, µπορούµε να έχουµε
µεγαλύτερη κατανόηση για το πώς να διαλέξουµε.

Κεφάλαιο 4
Το Κουτί και οι Δοµές Της Τρίτης Διάστασης
Μορφή
Πρώτον, η Γή, τα βουνά, τα ποτάµια, η λάµπα, η καρέκλα και τα λουλούδια που µας
περιβάλλουν δεν είναι η τρίτη διάσταση. Αυτά είναι όψεις της Μορφής. Η µορφή είναι το
αποτέλεσµα της πυκνότητας. Η µορφή έχει σχήµα, µάζα, υφή και βάρος που υπάρχουν και στην
τρίτη και στην τέταρτη διάσταση.
Εδώ είναι το πρώτο χρήσιµο πράγµα που δεν είναι προφανές. Η µορφή βρίσκεται επίσης και
µέσα στις σκέψεις και τα συναισθήµατα µας. Παρόλο που δεν είναι ορατή σαν υλική πυκνότητα,
οι βαριές άσχηµες σκέψεις θα προκαλέσουν µια αντίδραση. Επιπροσθέτως, φωτεινές, αέρινες,
όµορφες σκέψεις θα προκαλέσουν ένα πολύ διαφορετικό συναίσθηµα ή αντίδραση.
Για παράδειγµα, έχετε ποτέ αποδεχτεί κάποιου άλλου την γνώµη ότι κάνατε κάτι «κακό» ή σας
κατηγόρησαν για κάτι, και µετά βρεθήκατε να περιτριγυρίζετε µε ένα βαρύ άβολο αίσθηµα
ενοχής; Αυτή η ενοχή ή η κατηγορία ονοµάζεται σκεπτοµορφή. Το πως επιλέγεις να
παρατηρήσεις και να κρατήσεις αυτή την σκεπτοµορφή θα επηρεάσει την νοητικη σου κατάσταση
και την συναισθηµατική ακόµα και την σωµατική σου υγεία. Καθορίζει επίσης την ικανότητα σου
να δηµιουργήσεις ή όχι µε επιτυχία την ζωή σου.
Βαρύτερα συναισθηµατικά φορτισµένες σκέψεις βρίσκονται στην πραγµατικότητα της τρίτης
διάστασης ενώ οι φωτεινές, αεράτες και όµορφες σκεπτοµορφές βρίσκονται στην τέταρτη
διάσταση.
Οι τρείς όψεις της τρίτης διάστασης
Ας εξερευνήσουµε τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται µέσα στην τρίτη διάσταση. Θυµηθείτε,
αυτό είναι ένα κουτί που περιέχει µια δόση απο την εµπειρία της ζωής σας.

Για να καταλάβεται πλήρως όλα όσα πρόκειται να ειπωθούν, είναι πολύ βοηθητικό να
καταλάβετε τον «Νόµο της Ελξης». Τώρα µπορεί να πείτε, « όµως ήδη ξέρω τα πάντα γύρω απο
τον Νόµο της Έλξης.» Αλλά πιστεύοντας ότι ξέρετε σχετικά µε τον Νόµο της έλξης και ζώντας τον
Νόµο της Έλξης είναι δύο πολύ διαφορετικές εµπειρίες.
Ο Νόµος της Έλξης λέει « αυτό πάνω στο οποίο βάζεις την προσοχή σου, Εγώ, το Σύµπαν, που σε
λατρεύει, θα σου το παρέχω. «Ο Νόµος της Έλξης είναι τόσο σηµαντικός, είναι το θεµέλιο για τα
ΠΑΝΤΑ που έχετε βιώσει. Ο Νόµος της έλξης δεν καταλαβαίνει λέξεις. Δεν καταλαβαίνει «σε
παρακαλώ» ή «ευχαριστώ» στα αγγλικά, γαλλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Ο Νόµος της
Έλξης καταλαβαίνει τις σκέψεις και τις συναισθηµατικές δονήσεις που έχετε και συνειδητά και
ασυνείδητα. Εαν πιστεύετε ότι κάτι είναι ή πιστεύετε ότι κάτι δεν είναι, ο Νόµος της Έλξης θα
ανταποκριθεί ανάλογα. Εάν ενισχύσετε τις σκέψεις ή τις πεποιθήσεις σας και µε ένα φορτίο
συναισθήµατος η Νόµος της Έλξης θα σας παρέχει περισσότερο απο αυτό µε έναν γρηγορότερο
και πληρέστερο τρόπο. Αυτό πάνω στο οποίο βάζετε την προσοχή σας, µε ενισχυµένο
συναίσθηµα είναι αυτό που θα λάβεται. Απολύτως εγγυηµένα.
Ο χρόνος στην τρίτη διάσταση.
Το µεγαλύτερο µέρος της ανθρωπότητας έχει διδαχθεί και πιστεύει ότι ο χρόνος είναι σταθερός
και γραµµικός – παρελθόν, παρόν, µέλον, και µετά πεθαίνετε. Παρόλο που αυτή είναι η γενικά
αποδεχτή πεποίθηση, είναι λανθασµένη. Στην τρίτη διάσταση ο χρόνος λειτουργεί σαν σπείρα.
Αποτελείται απο µια ροή σκέψεων και εµπειριών που ονοµάζουµε θετικές ή αρνητικές. Είτε
αγκαλιάζουµε αυτές τις εµπειρίες και ελπίζουµε να ξανασυµβούν είτε τους αντιστεκόµαστε και
ελπίζουµε πως όχι. Για να το απλοποιήσουµε, παίρνουµε τις εµπειρίες του παρελθόντος µας και
τις προβάλουµε στο µέλλον µας και µετά µπαίνουµε µέσα σε αυτές τις εµπειρίες σε µια στιγµή
παρόντος-µέλλοντος για να τις βιώσουµε ξανά σε διαφορετικό µέγεθος, σχήµα ή χρώµα.
Ας σας δώσω δύο παραδείγµατα. Πρώτον, ας πούµε ότι µου είπαν πως εαν γίνω δικηγόρος,
γιατρός, δάσκαλος ή νοσοκόµα τότε θα ήµουν επιτυχηµένος και ευτυχισµένος. Και παρόλο που
ίσως να µην το νοιώθω σωστό µέσα µου, συµφωνώ. Μετά παίρνω αυτή την πληροφορία και την
βγάζω έξω, µπροστά µου, και ακολουθώ αυτή την πεποίθηση στο µέλλον. Μια πεποίθηση σπάνια
βιώνεται στην παρούσα στιγµή, αλλά προβάλλεται στο µέλλον.
Δεύτερον, και αυτό ίσως είναι πιο σηµαντικό παράδειγµα, ας πούµε ότι κάποτε είχα µια σχέση
που ήταν η καλύτερη των καλύτερων..... µέχρι που δεν ήταν. Ο εραστής ή η ερωµένη µου
έφυγε, λέγοντας µου ότι είµαι απαίσιο άτοµο, ότι δεν θα πετύχαινα ποτε, ότι δεν ήµουν καλός
και ότι δεν είχα τίποτα να προσφέρω για να δηµιουργήσω µια επιτυχηµένη σχέση µαζί του ή της.
Πληγώθηκα. Ένοιωσα απόρριψη, και µπήκα σε βαθιά κατάσταση θλίψης. Παρόλο που
προσπάθησα να ξεφορτωθώ αυτή την εµπειρία, δεν µπορούσα, ούτε µπορούσα να καταλάβω
πως µπορεί να είµαι τόσο απαίσιο άτοµο. Τελικά πήρα την απόφαση ότι ήµου ΚΑΛΑ, τουλάχιστον
στην επιφάνεια, και ότι ποτέ δεν θέλω να ξανασυναντήσω άλλο άτοµο σαν αυτό γιατι δεν θέλω
να ξαναπληγωθώ. Έτσι φωνάζω στο Σύµπαν «Θεέ, ποτέ µην αφήσεις να µου ξανασυµβεί αυτή η
εµπειρία. Εάν ένα άτοµο σαν αυτό µε πλησιάσει ποτέ, παρακαλώ ειδοποίησε µε και βάλε µια
µεγάλη κόκκινη σηµαία έτσι ώστε να µην πληγωθώ ξανά». Μπορείτε να δείτε πως πήρα µια κακή
περίοδο απο το παρελθόν µου και την τοποθέτησα στο µέλλον µου, και µετά πρόσθεσα και µια
µεγάλη δόση συναισθηµατικά φορτισµένου πόνου, φόβου και αποφυγής έτσι ώστε να
προστατεύσω τον εαυτό µου; Ο Νόµος της Έλξης δεν καταλαβαίνει τις λέξεις ΟΧΙ, ΜΗ και

ΣΤΑΜΑΤΑ. Καταλαβαίνει µόνο αυτό πάνω στο οποίο κρατάς την προσοχή σου. Και επειδή το
Σύµπαν και ο Νόµος της Έλξης µε λατρεύουν, και είναι το πάθος του Σύµπαντος να ικανοποιήσει
κάθε µου επιθυµία, µαντέψτε τι βρίσκω στην πόρτα µου το επόµενο πρωί.... και το επόµενο και
το επόµενο και το επόµενο; Με κάθε βήµα προς την επόµενη Παρούσα Στιγµή βιώνω ακριβώς
αυτό το οποίο ζήτησα µέσω της δόνησης µου. Με άλλα λόγια, εαν η δόνηση των σκέψεων και
συναισθηµάτων µου είναι αρνητική, παίρνω ακριβώς αυτό πάνω στο οποίο βάζω την προσοχή
µου. «θα σου παρέχω ακριβώς αυτό το οποίο µου ζητάς», µου χαµογελάει ο Νόµος της Έλξης.
Έτσι, ο χρόνος της τρίτης διάστασης δεν είναι µια δοµή, είναι µια εφαρµογή που µας επιτρέπει
να δηµιουργήσουµε ένα νέο σύνολο εµπειριών βασισµένων στο παρελθόν µας που πρόκειται να
βιώσουµε στο µέλλον µας. Στην τρίτη διάσταση υπάρχει µια µικρή σχισµή του παρόντος χρόνου,
γνωστή σαν την Αντιδραστική Στιγµή. Σε αυτή την σχισµή µπαίνουµε στο µέλλον το οποίο
αντιστεκόµαστε, βρίσκοντας τους εαυτούς µας στην Παρούσα Στιγµή να αντιδράµε σε αυτό που
ορκιστήκαµε ότι δεν θέλαµε ποτέ να ξαναβιώσουµε. Έτσι λειτουργεί ο χρόνος στο κουτί της
τρίτης διάστασης. Στην τρίτη διάσταση η επιλογή δεν είναι επιλογή, διότι η επιλογή δεν υπάρχει
στην τρίτη διάσταση. Χτισµένος στην δοµή του χρόνου της τρίτης διάστασης υπάρχει ένας
υπέροχος µηχανισµός που µπορεί να µας γλυτώσει απο µεγάλες δυσκολίες. Ένα ουδέτερο
σηµείο,µια χρονοκαθυστέρηση, µας δίνει την δυνατότητα να ξανασκεφτούµε τις επιπτώσεις των
πράξεων µας, των αντιδράσεων µας των σκέψεων και των συναισθηµάτων µας πριν να
αντιδράσουµε και δηµιουργήσουµε κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσουµε ή για το οποίο πρέπει
να απολογηθούµε µετά. Αυτή η δοµή που υπάρχει µέσα στο χρόνο µας επιτρέπει µια στιγµή
παύσης για να σκεφτούµε µια πράξη. Κατά την διάρκεια της Αλλαγής, όµως, αυτή η
χρονοκαθυστέρηση διαλύεται. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν ότι τα πράγµατα αρχίζουν τώρα να
εκδηλώνονται γρηγορότερα απο ποτέ πρίν. Στις µελλοντικές Παρούσες Στιγµές µας αυτή η
χρονοκαθυστέρηση θα σταµατήσει να υπάρχει. Αυτό που ζητάς είναι αυτό που θα παίρνεις......
τώρα αµέσως.... ακριβώς µε την µορφή που το σκέφτεσαι.

Δυαδικότητα
Μιά άλλη σηµαντική όψη της τρίτης διάστασης είναι η Δυαδικότητα. Η ζωή µέσα στο πεδίο της
δυαδικότητας απλά µας παρείχε ένα ευρύ φάσµα επιλογών και ευκαιριών έτσι ώστε να
«γνωρίσουµε τον εαυτό µας». Η δυαδικότητα είναι µια κυρίαρχη δοµή της αντίληψης. Πρίν απο
την Πτώση της Συνειδητότητας, πριν απο πολύ καιρό, ο σκοπός της δυαδικότητας ήταν να µας
βοηθήσει να µάθουµε πως να περπατάµε µε ισορροπία ενώ βιώναµε αντίθεση. Εαν όλα ήταν µπλέ
δεν θα υπήρχε αντίθεση. Μόλις εµφανίστηκε το κόκκινο µαζί µε το µπλέ τότε υπάρχει αντίθεση.
Η αντίθεση δηµιουργήθηκε για να µας παρέχει εµπειρίες επιλογής, όπως καυτό και κρύο, µεγάλο
και µικρό, φωτεινό και σκοτεινό κτλ.
Καθώς αρχίσαµε να βιώνουµε την συνειδητότητα της τρίτης διάστασης, προσθέσαµε µέσα στην
δυαδικότητα και την έννοια του σωστού και λάθους, καλού και κακού, θά πρεπε και δεν θά
πρεπε. Όταν ζούσαµε στην υψηλότερη τέταρτη διάσταση και παραπάνω δεν υπήρχε καλό και
κακό ή σωστό και λάθος. Δεν υπήρχε κριτική. Τίποτα δεν ήταν χαλασµένο. Δεν υπήρχε τίποτα να
φοβηθούµε. Υπήρχαν απλές επιλογές αντίθεσης δίνοντας µας περισσότερους τρόπους να
βιώσουµε και να γνωρίσουµε τον εαυτό µας. Αλλά µε την Πτώση της Συνειδητότητας ήρθε ο
φόβος, η κριτική και ο διαχωρισµός. Μάθαµε το «εµείς και αυτοί» και µάθάµε να «τους»

αντιστεκόµαστε. Αυτές οι αντιλήψεις κριτικής, διαχωρισµού, καλού και κακού, σωστού και
λάθους, θά πρεπε και δεν θά πρεπε, δηµιούργησαν µια άκαµπτη, χωρίς συγχώρεση δοµή που
δεν επιτρέπει ελαστικότητα ή επιλογή. Αυτό το σύστηµα πεποιθήσενω της τρίτης διάστασης
περιορίζει τις σκέψεις µας και τα συναισθήµατα µας, δηµιουργώντας τις ακραίες πεποιθήσεις
«ποτέ» και «πάντα». Άκαµπτες σκεπτοµορφές µε πολύ µικρή δυνατότητα αλλαγής, ευκολίας ή
ευηµερίας. Σε αυτό το άκαµπτο σύστηµα πεποιθήσεων βαρέων σκεπτοµορφών, ο φόβος και ο
πόνος αγκυροβόλησαν. Αυτό είναι που το δεύτερο Κύµα Φωτός αρχίζει να εξουδετερώνει και να
αποµακρύει απο την µνήµη µας καθώς ετοιµαζόµαστε να προχωρήσουµε σε υψηλότερες
διαστάσεις.
Ο λογικός νούς
Η αναλυτική, συλλογιστική διαδικασία σκέψης µας είναι γνωστή σαν λογικός νους. Όταν
βιώσαµε την Πτώση της Συνειδειτότητας χάσαµε την πρόσβαση σε µεγάλο κοµµάτι τις
ικανότητας µας να αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα γύρω µας. Καθώς µάθαµε να
βιώνουµε τον φόβο του παρελθόντος και να ανησυχούµε για το µέλλον, χάσαµε την χρύση
πολλών απο τις πνευµατικές µας ικανότητες µαζί µε την πρόσβαση περίπου στο 90% των
λειτουργικών διαδικασιών µέσα στον εγκέφαλο µας, ως εκ τούτου δηµιουργήσαµε τον λογικό
νου.
Η ανάπτυξη του λογικού νου µας χρησίµευσε πολύ σε αυτό το περιβάλλον. Σκοπός του έγινε να
µας κρατήσει ασφαλείς και να µας κάνει να ταιριάζουµε. Εξαιτίας του φόβου και της λάθος
χρήσης, όµως, ο λογικός νους λειτουρεί περισσότερο για περιορισµό παρά για δυνατότητα και
ευκαιρία. Επειδή δώσαµε εργασίες στον νου για τις οποίες δεν είχε σχεδιαστεί, η συνείδηση και
οι πνευµατικές µας ακτίνες επιλογής µειώθηκαν πάρα πολύ. Ενώ ο λογικός νους είναι ένα
φανταστικό εργαλείο για την µέτρηση, σύγκριση και λήψη αποφάσεων, ξέρει µόνο αυτό που
ξέρει και έχει χάσει πρόσβαση σε αυτό που δεν ξέρει. Για χιλιάδες χρόνια ο λογικός νους
κράτησε την ανθρωπότητα στενά επικεντρωµένη στη σφαίρα της τρίτης διάστασης. Αυτό τώρα
αλλάζει.
Οι τρεις δοµές αυτου του κουτιού της τρίτης διάστασης είναι ουσιαστικές για την κατανόηση µας.
Αυτές οι τρεις ενεργειακές δοµές – η χρονοκαθυστέρηση, η δυαδικότητα και ο λογικος νους –
είναι περίπλοκα υφασµένα στο καλούπι της τρίτης διάστασης. Συνειδητοποιόντας τα υποκείµενα
πρότυπα βάση των οποίων λειτουργεί η Τρίτη διάσταση, µπορούµε να αρχίσουµε να έχουµε την
επιλογή να βγούµε απο την τρίτη διάσταση. Μπορούµε να αναδοµήσουµε και να αναθυµηθούµε
ένα σηµαντικό κοµµάτι του εαυτού µας, και έτσι να µας ελευθερώσουµε και να µπορέσουµε να
κινηθούµε πέρα απο τα όρια της τρίτης διάστασης και να ανοίξουµε τις δυνατότητες της
υψηλότερης τέταρτης και πέµπτης διάστασης.

Κεφάλαιο 5
Το κουτί και οι δοµές της τέταρτης διάστασης
Καθώς αρχίζουµε να ξυπνάµε και να είµαστε συνειδητοί ότι είµαστε συνειδητοί, αρχίζουµε επίσης
να βιώνουµε εναλλακτικές και επιλογές που δεν µας είναι διαθέσιµες στην τρίτη διάσταση. Τα
συστατικά του κουτιού της τέταρτης διάστασης είναι στην πραγµατικότητα πολύ απλά, αλλά
επειδή περνάµε πολύ καιρό σε κίνηση, αντιδρώντας στο παρελθόν µας και ανησυχόντας για το
µέλλον µας, περνάµε πολύ λίγο καιρό στο παρόν. Εξ αιτίας αυτής της έλξης µεταξύ παρόντος και
µέλλοντος είναι δύσκολο να είµαστε αρκετά ήσυχοι για να κρατήσουµε την προσοχή µας στην
απλότητα της ζωής που βρίσκεται µπροστά µας.
Στην τρίτη διάσταστη, ο Νόµος της Ελξης ανταποκρίνεται στην φασαρία, κίνηση και αντίδραση
που έχουµε µέσα µας επιστρέφοντας µας µια απο τα ίδια. Κατανοώντας και ζώντας τις τρείς
όψεις της τέταρτης διάστασης, διακόπτουµε όλες αυτές τις κατα το πλήστον ασυνείδητα
συναισθηµατικά φορτισµένες αντιδράσεις και αντί για αυτό συνειδητά επιλέγουµε το αποτέλεσµα
που επιθυµούµε, και έτσι επιτρέπουµε στον Νόµο της Έλξεως να µας δώσει τις νέες , θετικές
επιθυµίες.
Παρόντας Χρόνος
Το να µάθετε να βιώνεται τον εαυτό σας στην παρούσα στιγµή είναι η µοναδική σηµαντικότερη
επιλογή που µπορείτε να κάνετε καθώς προχωράτε µπροστά στο ταξίδι σας.
Ενώ ο παρόντας χρόνος της τρίτης διάστασης είναι µια φορτισµένη αντιδραστική στιγµή που
επηρεάζεται απο το παρελθόν µας, ο Παρόντας µας Χρόνος της τέταρτης διάστασης είναι µια
εντελώς ΤΩΡΑ στιγµή. Υπάρχουµε µόνο στο Τώρα, αλλά οι περισσότεροι απο εµάς έχουµε πολυ
µικρό µέρος της προσοχής µας εδώ. Αναλωνόµαστε σε εµπειρίες του παρελθόντος και
προβαλλόµενες ανησυχίες, και όµως, παραδόξως, επειδή δεν κατανοούµε τις δοµές της
διάστασης, είναι ακριβώς αυτή η βασισµένη στο φόβο κατάσταση σκέψης και συναισθήµατος που
µας κρατάει εγκλωβισµένους στην τρίτη διάσταση.
Στην τέταρτη διάσταση, το παρελθόν και το µέλλον αλλάζουν σηµαντικά. Το παρελθόν γίνεται
απλά µια ουδέτερη εµπειρία, και ένα ιστορικό γεγονός αναφοράς. Ο πόνος του χθές δεν έχει
καµία σχέση µε το αύριο. Η πληροφορία, η γνώση και η σοφία που κερδίσαµε στο παρελθόν µας
βοηθάει να πάρουµε καλύτερες αποφάσεις σχετικά µε την παρούσα και µελλοντική µας ευηµερία.
Το παρόν είναι το µόνο που υπάρχει. Μπορείτε να σχεδιάσετε για µελοντικά γεγονότα
χρησιµοποιώντας πληροφορίες που συλλέξατε στο παρελθόν, αλλά οι αποφάσεις γίνονται
συνειδητές επιλογές αυτής της παρούσας στιγµής. Ενώ το µέλλον είναι µια ευκαιρία που
περιµένει να διαµορφωθεί, είναι η στιγµή του ΤΩΡΑ που γίνονται οι επιλογές.

Επιλογή
Στην τέταρτη διάσταση, η αντίδραση αντικαθίσταται απο την επιλογή, παρέχοντας ελαστικότητα
και νέες δυνατότητες. Με την επιλογή έχουµε µια ευκαιρία να παρατηρούµε, να βιώνουµε και να
επιλέγουµε χωρίς κριτική, σωστό ή λάθος, καλό ή κακό ή φόβο τιµωρίας. Η συνειδητή επιλογή
της τέταρτης διάστασης µας δίνει την ευκαιρία να κάνουµε λάθη και µετά να διορθώνουµε την
κατάσταση χωρις ενοχές ή τύψεις.
Η συνειδητή επιλογή καλεί ένα ευρύτερο φάσµα δυνατοτήτων, επιτρέποντας την ευηµερία, την
ευτυχία και την ευθυγράµµιση µέσα στην Καρδιά. Είναι στην τέταρτη διάσταση που παίρνεις
πίσω την δύναµη σου να επιλέγεις. Μπορείς να πάρεις καλύτερες αποφάσεις απο µία βάση
επικεντρωµένης διάυγειας, σιγουριάς και µιας αντίληψης της δικής σου προσωπικής παρουσίας.
Καθώς το καλό και κακό, σωστό και λάθος της τρίτης διάστασης ξεθωρίαζουν, µια συνεχώς
διευρυνόµενη αίσθηση ικανότητας αρχίζει να ξυπνάει και πάλι µέσα σας. Η επιλογή δηµιουργεί
ευκαιρία. Η ευκαιρία επιτρέπει την ευηµερία. Η ευηµερία ξυπνάει την ευτυχία, το άνοιγµα και το
εσωτερικό χαµόγελο µέσα στην Καρδιά. Απο την ανοιχτή σας Καρδιά, ο σκοπος σας και η
εκπλήρωση όλων των ονείρων σας είναι στο χέρι σας.
Υψηλότερες Έννοιες
Καθώς συνειδητοποιείτε ότι είσαστε συνειδητοί σε αυτή την πραγµατικότητα της τέταρτης
διάστασης, πολλές υψηλότερες έννοιες για την ζωή γίνονται διαθέσιµες, επιτρέποντας σας να
κινηθείτε µε µεγαλύτερη ευκολία και κατανόηση. Μια απο αυτές τις υψηλότερες έννοιες είναι το
Παράδοξο. Το Παράδοξο για να το εξηγήσουµε απλά είναι, αυτό που ήταν αληθινό πριν απο ένα
λεπτό ίσως να µην είναι αληθινό στην στιγµή του ΤΩΡΑ, και αυτό που ήταν ψέµµατα πριν απο ένα
λεπτό να µην είναι ψέµατα αυτή την στιγµή.
Εξαιτίας των φόβων, του πόνου και της δυσπιστίας που έχουµε όλοι αποθηκευµένα στο
ασυνείδητο µας, κρατάµε πολλές άκαµπτες πεποιθήσεις σχετικά µε τον κόσµο γύρω µας και για
αυτούς που ζούν µέσα σε αυτόν. Κρατάµε αυτές τις πεποιθήσεις προσκολληµένες σε λέξεις όπως
ΠΑΝΤΑ και ΠΟΤΕ. « αυτός θα είναι πάντα κακός. Αυτή δεν θα αλλάξει ποτε. Δεν θα τους
συγχωρέσω ποτέ.» Καθώς τα βάσανα της τρίτης διάστασης σύρρονται στο µέλλον, η τάση µας
είναι να αντιδράµε και αυτή την φορά µε τον ίδιο τρόπο που αντιδράσαµε και την προηγούµενη
φορά και έτσι επαναλαµβάνουµε τις εµπειρίες του παρελθόντος για άλλη µια φορά. Καθώς
συνειδητά αναγνωρίζουµε ότι έχουµε επιλογές σχετικά µε τον κοσµο γύρω µας, η ενσωµάτωση
της ένοιας του παραδόξου επιτρέπει στο παρελθόν να είναι παρελθόν και απελευθερώνει το
µέλλον για νέες ευκαιρίες. Το παράδοξο µας επιτρέπει να αναγνωρίσουµε ένα πρόσωπο ή µια
κατάσταση όπως συνέβει στο παρελθόν, όµως τώρα µας παρέχει την ευκαιρία να
παρατηρήσουµε το πρόσωπο ή την κατάσταση σε αυτή την στιγµή, έτσι επιτρέποντας τους να
είναι αυτό που είναι τώρα, παρά να τους παρατηρούµε µέσα απο τους περιορισµούς των
παρελθοντικών µας αντιδράσεων. Καθώς το παράδοξο χαλαρώνει την ακαµψία του
παρελθόντος, η υψηλότερη έννοια της Αποδοχής ανοίγει ευρύτερες ευκαιρίες για να βιώσεται. Η
αποδοχή είναι µια πανίσχυρη έννοια. Δεν υπονοεί αδυναµία, ή ανικανότητα αλλά µάλλον απλά
σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε την κατάσταση µπροστά σας και σας παρέχει µια επιλογή
παρόντος χρόνου έτσι ώστε να δηµιουργήσετε µία καλύτερη ευκαιρία για το επιθυµητό
αποτέλεσµα

Καθώς αρχίζεται να αναγνωρίζεται τα πολλά εργαλεία, ικανότητες, ιδέες και ευκαιρίες που
παρέχει η τέταρτη διάσταση, η ζωή σας θα αλλάξει. Μπορείτε να επιλέξετε να βγείτε απο
συνήθειες αντίδρασης και περιορισµούς. Η εµπιστοσύνε γίνεται επιλογη. Η ανάγκη να βιώσετε
έλειψη, αδυναµια, φόβο και αµφιβολία γρήγορα εξαφανίζεται µόλις οι δοµές της τέταρτης
διάστασης γίνουν κατανοητές και ασκηθούν. Αυτό που θεωρούσαµε απλά λόγια στην τρίτη
διάσταση τώρα γίνονται έννοιες µε πληρέστερη, βαθύτερη έννοια και µε πιο σφαιρική ροή και
εµπειρία στην τέταρτη. Λέξεις όπως Ευτυχισµένος, Σιγουριά, Πρέσβευση, Παρουσία, Ικανός,
Χαρισµατικός, Γνώστης δεν είναι πιά µόνο σκέψεις αλλά γίνονται έντονες εσωτερικές αισθήσεις
και αισθήµατα που οδηγούνται απο την Καρδιά σας.
Αυτές τις έννοιες µπορεί να τις νοιώσει και να τις ζήσει κανείς στην Παρούσα Στιγµή. Καθώς
ξαναθυµοσαστε και ξανακατέχετε αυτά τα συναισθήµατα και τις αισθήσεις, ανάβετε ξανά το
Εσωτερικό Σύστηµα Καθοδήγησης µέσα στην Καρδιά σας. Και καθώς άλλες υψηλότερες
παλλόµενες έννοιες εσωτερικεύονται, γίνονται αισθητές και αποδεικνύονται µέσα στην ζωή σας,
γίνεται µία µεταµόρφωση στον τρόπο που παρουσιάζετε και βιώνετε τον εαυτό σας. Αυτές οι
λέξεις είναι παραπάνω απο απλές έννοιες. Είναι Ζωντανές Λέξεις. Είναι ενεργητικά δοµικά
κοµµάτια για τα οποία θα συζητήσουµε αργότερα. Καθώς αρχίζετε να φοράτε και να βιώνετε
αυτές τις λέξεις, αυτές περιπλέκονται µεταξύ τους σαν ένα καλοραµένο ρούχο, δηµιουργώντας
µια νέα ευκολία και µια φωτεινότερη παρουσία. Δεν σκορπίζετε πλέον την δύναµη σας. Αρχίζετε
τώρα να διαλέγετε και να δηµιουργείτε απο αυτές τις υψηλότερες δονήσεις την ζωή που θέλετε
να ζήσετε.
Αυτός είναι ο φυσικό τρόπος ύπαρξης µας. ΄Οµως για να αποκτήσουµε συνείδηση, συναίσθηση
και να έχουµε µια καλά γειωµένη αίσθηση του εαυτού απαιτείται µια αλλαγή στις συνήθειες και
τις πεποιθήσεις µας. Απο την παιδική µας ηλικία, οι περισσότεροι απο εµάς έχουµε απαξιωθεί
στην εµπειρία µας της τρίτης διάστασης. Δεν έχουµε διδαχθεί ούτε ενθαρυνθεί και συχνά δεν µας
έχει καν επιτραπεί να παίρνουµε αποφάσεις απο τα δικά µας φυσιολογικά ισορροπηµένα µέρη
σιγουριάς, εµπιστοσύνης και πάθους. Αντίθετα οι περισσότεροι απο εµάς έχουµε διδαχθεί να
φοβόµαστε, να αµφιβάλουµε και να δυσπιστουµε στον κόσµο γύρω µας. Συνεπώς, δεν έχουµε
βιώσει πλήρως αυτό το οποίο ήρθαµε να είµαστε.
Ευθυγράµµιση και Ισορροπία
Η πραγµατικότητα που γνωρίζουµε σαν τρίτη διάσταση είναι µια ψευτοτάξη όπου συµµετέχουµε
στον συνεχώς διευρυνόµενο εξελικτικό κύκλο της πνευµατικής µας ανάπτυξης. Για να παίξουµε
σε αυτή την τάξη, έπρεπε να ξεχάσουµε τους εαυτούς µας, να αφήσουµε πίσω πολύ απο την
σοφία µας, την γνώση µας και πολλές απο τις µεγάλες µας δεξιότητες.
Εν ολίγοις η τρίτη διάσταση είναι µια τάξη ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΊΑΣ.
Στόχος µας ή αποστολή µας είναι να ανακαλύψουµε ξανά και να κυριαρχήσουµε στην
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ.
Όµως, καθώς εξ ορισµού η τρίτη διάσταση είναι ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, η ισορροπία δεν µπορεί ποτέ να
βρεθεί στην τρίτη διάσταση, µπορεί µόνο να βρεθεί όταν βγούµε απο την τρίτη διάσταση. Και
αυτή η πόρτα είναι η τέταρτη διάσταση. Πολλοί λίγοι κανόνες υπάρχουν στην τέταρτη διάσταση,
είναι ανοιχτή, δεκτική και επιτρέπει όλες τις πιθανότητες. Είναι µια διάσταση επιλογής και
παρατήρησης και λειτουργεί σαν µια βάση µε ελαστικότητα χωρίς την ακαµψία του κουτιού της

τρίτης διάστασης. Η τέταρτη διάσταση µας παρέχει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουµε τα
σηµεία αναφοράς µας, να επανεξετάσουµε τις πεποιθήσεις µας και να αποκτήσουµε µια νέα
κατανόηση για το τι είναι δυνατόν. Μας επιτρέπει να « είµαστε µέσα στον κόσµο αλλά να µην
ανήκουµε στον κόσµο της τρίτης διάστασης».
Η τέταρτη διάσταση είναι το σκαλοπάτι για τις υψηλότερες διαστάσεις. Μας παρέχει µια ευκαιρία
για προς τα πάνω κίνηση προς «εναν υψηλότερο τρόπο ζωής», µιας ζωής ολότητας, συνεργασίας
και συνδηµιουργίας.
Παλιά πίσω στον 16ο αιώνα ο Γουίλιαµ Σαίξπηρ έγραψε « Όλος ο κόσµος είναι µια σκηνή, και
όλοι οι άντρες και οι γυναίκες απλά ηθοποιοί.» Ο Σαίξπηρ δεν ήταν απλά ένας µεγάλος
συγγραφέας, ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος, διότι η ζωή σε αυτό τον πλανήτη είναι πράγµατι
ένα Μεγάλο Έργο. Και τώρα βρισκόµαστε στο τέλος της 3ης Πράξης – της τελικής Πράξης. Είναι
το σηµείο που πρέπει να παίξουµε το φινάλε του Μεγάλου Έργου και να πάµε σπίτι.
Και ακριβώς για την επιστροφή στο σπίτι πρόκειται όταν µιλάµε για Αλλαγή. Η Αλλαγή είναι η
αποµάκρυνση αυτού που δεν είµαστε και η βοήθεια προς εµάς να επανασυνδέσουµε τις επαφές,
έτσι ώστε τελικά να θυµηθούµε όλα όσα είµαστε.
Όµως, αυτό δεν µπορεί να συµβεί απο µονο του, χωρίς προσπάθεια απο µεριάς µας. Για να
ολοκληρώσουµε αυτό το υπέροχο Παιχνίδι θα πρέπει να επασυναρµολογήσουµε τον Εαυτό µας.
Και εδώ είναι που εµφανίζεται η Κυριαρχία στην Αλχηµία. Εδώ είναι που εµφανίζεται η εκµάθηση
της επαναδηµιούργησης των πεδίων της προσωπικής µας δύναµης µε τα εργαλεία της ιερής
γεωµετρίας.

Κεφάλαιο 6
Εργαλεία για να Ξαναχτίσετε τον Εαυτό σας
Επαναδιεκδήκηση του Κέντρου Εντολών σας
Η κατανόηση του ποιοί είµαστε απαιτεί να φέρουµε τον εαυτό µας σε εστίαση Παρόντος Χρόνου.
Υπάρχει ένα µέρος µέσα στο κέντρο του κεφαλιού µας που δρα σαν Κέντρο Εντολών, ένα µέρος
όπου µπορούν να παρθούν ξακάθαρες αποφάσεις και πράξεις να τεθούν σε κίνηση. Όµως καθώς
µεγαλώσαµε και µάθαµε να εµπιστευόµαστε την γνώµη και τις πεποιθήσεις των άλλων,
αποµακρυνθήκαµε απο το κέντρο του εγκεφάλου µας και δώσαµε την γνώση µας σε αυτούς
έλεγαν ότι έχουν καλύτερη άποψη για την ζωή απο ότι εµείς. Η επαναδιεκδήκηση του κέντρου
του εγκεφάλου µας είναι απαραίτητη εαν θέλουµε να προχωρήσουµε.
Ποιανού σκέψεις και συναισθήµατα είναι αυτά; Το πραγµατικό δώρο της γείωσης

Όπως µάθαµε, πολλές απο τις σκέψεις που κάνουµε και απο τα συναισθήµατα που νοιώθουµε να
µας διαπερνούν κάθε µέρα δεν ανήκουν σε εµάς. Οι σκέψεις είναι ηλεκτρικές και τα
συναισθήµατα µαγνητικά. Εκτός απο την βοήθεια στην ευθυγράµµιση µας µε την δική µας
συχνότητα, το χτίσηµο του δικού µας µηχανισµού γείωσης είναι ανεκτίµητο στην αποµάκρυνση
αυτών των σκέψεων και συναισθηµάτων. Υπάρχουν δύο συστατικά στη γείωση. Το ένα
αποτελείται απο µια ηλεκτρική γραµµή που πηγαίνει απο το πρώτο τσάκρα στο κέντρο της Γής,
το οποίο γειώνει µη ευθυγραµµισµένες σκέψεις. Το δεύτερο αποτελείται απο ένα ενεργειακό
πηνίο που τυλίγεται γύρο απο την ηλεκτρική γραµµή γείωσης και διατρέχει όλη την διαδροµή
κάτω προς το κέντρο της Γής. Σκοπός του είναι να αποµακρύνει όλα τα συναισθήµατα που δεν
ανήκουν σε εσάς.
Ιερή Γεωµετρία- ξαναχτίζοντας το Προσωπικό σας Πεδίο Δύναµης µε το Οχτάεδρο
Μόλις γειώσουµε τον εαυτό µας, το επόµενο βήµα είναι να ξαναχτίσουµε το γεωµετρικό πεδίο
συγκράτησης. Η αύρα ή το προσωπικό µας πεδίο ενέργειας αρχικά βρισκόταν µέσα σε µια σειρά
γεωµετρικών σχηµάτων. Το πρώτο και λιγότερο περίπλοκο γεωµετρικό σχέδιο το οποίο µπορεί
να ξαναχτιστεί είναι γνωστό σαν Οκτάεδρο. Αυτό το γεωµετρικό σχήµα έχει την εµφάνισει
διαµαντιού, ή µιας τετράπλευρης πυραµίδας, µε την κορυφή προς τα πάνω, τοποθετηµένη επάνω
σε µια τετράπλευρη πυραµίδα µε την κορυφή να δείχνει προς τα κάτω. Το Οκτάεδρο λειτουργεί
σαν µια κεραία που µας ευθυγραµµίζει και µας επανενώνει µε την ανώτερης διάστασης µας
συχνότητα συνειδητότητας. Όταν ξαναδηµιουργήσουµε αυτό το γεωµετρικό σχήµα, αρχίζουµε να
βάζουµε στην θέση της την απαραίτητη συγκρότηση για να ξαναχτίσουµε το Προσωπικό µας
Πεδίο Δύναµης. Αυτό γίνεται δηµιουργώντας µια στήλη Φωτός που κινείται απο ένα σηµείο κάτω
απο εµάς και προς τα πάνω δια µέσω του κεντρικού πυρήνα των σωµάτων µας, περιβάλλοντας
τα τσάκρα και επεκτείνεται σε ένα σηµείο πάνω απο τα κεφάλια µας ( δείτε το διάγραµµα
παρακάτω).
Καθώς αυτή η ροή Φωτός συνεχίζει να εκτείνεται προς τα πάνω δια µέσω της στήλης και προς τα
έξω απο την κορυφή, επιταγχύνεται γύρω απο το Οκτάεδρο και µετά ρέει προς την βάση της
στήλης για να σπεύσει προς τα πάνω και πάλι. Αυτή η επιταγχυµένη ροή Φωτός τότε δηµιουργεί
µια σταθερή βάση συνειδητότητας που ανοίγει ευκαιρίες για να «Γνωρίσουµε τον Εαυτό Μας» σαν
ένα Όν Υψηλότερης Διάστασης.

Κεφάλαιο 7
Πού Σας Πηγαίνει Αυτό
Απο αυτή την συνειδητότητα, µπορούµε να ξανακερδίσουµε Ισορροπία στη θηλυκή και αρσενική
ενέργεια. Αυτό ξεκινάει µε µια διευρυµένη συνειδητή επικοινωνία µε την Γαία, την συνειδητότητα
της Γής µε τα Δίκτυα Φωτός που περιβάλλουν την Γή, γνωστά σαν Δίκτυα Ανάληψης. Καθώς η
ενέργεια της Γης ρέει προς τα πάνω µέσω της κεντρικής στήλης µέσα στο σώµα µας,
δηµιουργείται µια σφαίρα Φωτός, που µας επιτρέπει να επανασυνδεθούµε µε την Υψηλότερης
Διάστασης Θηλυκή Φύση της Μητέρας Θεάς. Αυτό επιτρέπει την επανασύνδεση µε όλες τις όψεις
του Θεικού Θηλυκού την οποία χάσαµε µε την Πτώση της Συνειδητότητας.
Μέσω της σύνδεσης µε το Δίκτυο Ανάληψης, η Αρσενική Φύση του Πατέρα Θεού έρχεται προς τα
κάτω δια µέσω της κεντρικής στήλης του σώµατος µας, και µετά ρέει προς τα έξω και γύρω µας,
δηµιουργώντας µια τέλεια Αρσενική σφαίρα συµµετρίας που περιβάλλει το σώµα µας,
επιτράπωντας σε µια ισορροπηµένη ενσωµάτωση της Αρσενικής ενέργειας να είναι στην διάθεση
µας.
Μπαίνοντας στον Ανώτερο Νου
Απο αυτό το επίπεδο συνειδητότητας, µπορούµε τώρα να επιταγχύνουµε το περιβάλλον πεδίο
Φωτός σε µια ταχύτητα που πλησιάζει την ταχύτητα του Φωτός. Δεν είναι δύσκολο. Απο αυτή την
υψηλότερη ταχύτερη συχνότητα, γίνεται προσιτό σε εµάς ένα άνοιγµα στην ευθυγράµµιση του
Φωτός γνωστός σαν Ανώτερος Νούς. Ο Ανώτερος Νούς είναι αχανής. Παρόλο που η είσοδος στον
Ανώτερο Νού δεν είναι δύσκολη, η κυριαρχία του Ανώτερου Νού είναι µια ατελείωτη πορεία.
Ο Ανώτερος Νούς είναι σιωπηλός. Υπάρχει µια αποστασιοποίηση απο τον κόσµο γύρω µας.
Υπάρχει εστίαση, διάυγεια, περιέργεια αλλά καµία ερώτηση δεν γίνεται. Είναι µέσω του
Ανώτερου Νού που ξεκινάει η επαφή µε την Ψυχή, και είναι απο εδώ που η πρόσβαση προς την
καρδιά γίνεται εφικτή µε έναν τρόπο που είναι τελείως απρόσιτος απο τον «θόρυβο» της τρίτης
διάστασης. Είναι απο εδώ που µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στην Ιερή Καρδιά, την Ανώτερη
Καρδιά, το Ναό του Ρόζ Διαµαντιού, όπως είναι γνωστή στα υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας.
Ο Ναός του Ρόζ Διαµαντιού
Καθώς εισέρχεστε στην Ιερή Καρδιά, στον Ναό του Ρόζ Διαµαντιού, το κάνετε µε βαθιά ευλάβεια.
Με την είσοδο στην Ιερή Καρδιά ανοίγεται µια Ιερή Σφραγίδα. Αυτή η Σφραγίδα µπορεί να
ανοιχτεί µόνο όντας η Αγάπη που είσαστε. Όντας η Αγάπη πού είσαστε διευκολύνει την είσοδο
στήν Αίθουσα του Αρχοντικού των Κρυστάλλων, όπου πολλά είναι αποθηκευµένα, παραµένοντας
κοιµισµένα, περιµένοντας να επαναενεργοποιηθούν. Απο εδώ, µπορείτε επιτέλους να εισέλθετε
στην Ιερή Καρδιά, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ένα φωτεινό, ακτινοβόλο, Ρόζ Κρυστάλλινο
Φώς.
Μέσα στον Ναό του Ρόζ Διαµαντιού υπάρχουν αρκετές ενεργοποιήσεις που θα συµβούν, εκ των
οποίων πρώτη και σηµαντικότερη να προσκληθεί η Ψυχή πίσω στην Καρδιά για να γίνει για µια
ακόµα φορά Ένα µε την Ψυχή.

Κεφάλαιο 8
Η Πέµπτη Διάσταση-Οι πνευµατικές σας ικανότητες φανερώνονται.
Όταν εισέλθετε στην συνειδητότητα της πέµπτης διάστασης βιώνεται µια πλήρη επανένωση µε
τον Ανώτερο Εαυτό σας και συγχωνεύεστε µε την Ψυχή σας. Αυτή η επανένωση µε τις
υψηλότερες όψεις σας, σας επιτρέπει να ξαναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε επίπεδο Ψυχής.
Αρχίζετε να σκέφτεστε απο Καρδιάς και να δράτε απο την σοφία της Ψυχής σας. Οι έµφυτες,
διαισθητικές, πνευµατικές σας ικανότητας τώρα είναι πάλι διαθέσιµες σε εσάς. Αυτό
συµπεριλαµβάνει ενόραση, τηλεπάθεια, διαίσθηση και πολλές ακόµα. Γίνεστε πλήρως
συνειδητοί, έχοντας πρόσβαση σε σοφία και πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην υψηλότερη
πολυδιαστασιακή όψη αυτού που είσασταν πάντα. Δεν υπάρχει διαχωρισµός.
Οι υψηλότερες διαστάσει λειτουργούν σε πεδία συνειδητότητας που δεν είναι προσβάσιµα απο
τον λογικό τριτοδιαστασιακό ή τεταρτοδιαστασιακό νου. Οι κανόνες, δοµές και οι τρόποι
δηµιουργίας µέσα σε αυτές τις διαστάσεις της συνειδητότητας είναι γνωστες σαν Αλχηµεία, η
οποία είναι ένας φυσικός τρόπος ζωής στις υψηλότερες διαστάσεις. Η Αλχηµεία ορίζεται απο
τους Αρχαγγέλους σαν «η ικανότητα να αλλάζεις τις συχνότητες της σκέψης, να µεταβάλλεις την
αρµονικότητα της ύλης, και να εφαρµόζεις τα στοιχεία της Αγάπης για να δηµιουργήσεις το
επιθυµητό αποτέλεσµα».
Η κυριαρχία της Αλχηµείας βρίσκεται στην περιέργεια, φιλοµάθεια και εφαρµογή: να µάθουµε να
χρησιµοποιούµε τον ήχο, το χρώµα και την γεωµετρία για να υφάνουµε σχήµα και µορφή. Ο
µαγνητισµός, ο ηλεκτροµαγνητισµός, τα σχέδια απο Φώς, τα συναισθήµατα οµορφιάς και οι
υψηλότερες µορφές Αγάπης όλα µαζί σχηµατίζουν την πολυπλοκότητα του πανεπιστηµίου καθώς
και την απλότητα µιάς δροσοσταλιάς σε έναν πρωινό Κρίνο. Η αλχηµεία είναι το υλικό απο το
οποίο είναι φτιαγµένη η πέµπτη διάσταση.
Υπάρχουν πολλά που αλλάζουν στην Πέµπτη διάσταση, η συνειδητότητα γίνεται ευρύτερη, πιο
δυναµική απο οτιδήποτε µπορείτε να φανταστείτε στην Τρίτη διάστασση. Η φυσική πυκνότητα
τελειώνει, η µορφή γίνεται πολύ ρευστή και η δοµή του φυσικού σώµατος γίνεται Φώς. Μεγάλο
µέρος του DNA σας επανενεργοποιείται και το τµήµα του εγκεφάλου σας που βρισκόταν σε νάρκη
τόσο καιρό ξαναζωντανεύει.
Η Πέµπτη διάσταση δονείται σε πολύ υψηλή, λαµπερή και γρήγορη ακτίνα δόνησης Φωτός,
Αγάπης και υπέρτατης οµορφιάς. Βαριές, πυκνές σκέψεις και συναισθηµατικές δονήσεις όπως
αντίδραση, θυµός, κριτική και φόβος δεν µπορουν αν συντηρηθούν στη σφαίρα της πέµπτης
διάστασης. Στο φασµα συχνότητας Φωτός της πέµπτης διάστασης δεν υπάρχουν περιορισµοί,
όλες οι πιθανότητες είναι διαθέσιµες για να δηµιουργηθούν.

Ο χρόνος στην Πέµπτη διάσταση.
Ο χρόνος υπάρχει και πάλι στην Πέµπτη διάσταση , αλλά σε πολύ διαφορετική διαµόρφωση απο
ότι πρίν. Μόλις γίνει κατανοητός ο Παρόν Χρόνος της τέταρτης διάστασης, ο χρόνος αλλάζει σε
Ταυτοχρονο Χρόνο. Στον Ταυτόχρονο Χρονο, όλα τα πράγµατα υπάρχουν στό ίδιο µέρος την ίδια
στιγµή. Στην Πέµπτη διάσταση δεν υπάρχουν προηγούµενες και επόµενες ζωές, ούτε παράλληλες
ή εναλλακτικές ζωές, όλα όσα υπήρξες ποτέ και θα υπάρξεις είναι προσβάσιµα την ίδια στιγµή
σε αυτή την διάσταση της συνειδητότητας.
Άπειρες επιλογές.
Σαν πολίτες της πέµπτης διάστασης θα θυµηθείτε πως να κυριαρχείτε σε κάθε σκέψη, κάθε λόγο,
κάθε πράξη και κάθε στιγµή. Σαν ένα πλήρως συνειδητό όν Φωτός, θα έχετε πολλαπλές
ευκαιρίες για επέκταση και να συνεχίσετε το ταξίδι σας σαν η µοναδική αθάνατη σπίθα του
Δηµιουργού που είσαστε. Υπάρχει άπειρος αριθµός επιλογών καθώς και άπειρες πιθανότητες για
να διαλέξετε έτσι ώστε να βιώσετε το ταξίδι σας.
Για παράδειγµα, µια επιλογή είναι να συνεχίσετε να ζείτε σαν µια µοναδική όψη του Δηµιουργού
πλήρως συνειδητοποιηµένου. Θα µπορούσατε να διαλέξετε να το βιώσετε αυτό σαν ένας
Αναληφθής Δάσκαλος σε διαφορετικό γαλαξία ή σύµπαν. Ή σκεφτήκατε ποτέ την πιθανότητα να
γίνετε η συνειδητότητα ενός πλανήτη ή αστέρα; Θα µπορούσατε επίσης να επιλέξετε να
συνεχίσετε για την έβδοµη, όγδοη και ένατη διάσταση, και να γίνεται ένα µε το συλλογικό
συνειδητό, γνωρίζοντας τα πάντα όσα βρίσκονται σε αυτό το µοναδικό συλλογικό συνειδητό, και
βιώνοντας αυτή την Ενότητα. Μια τρίτη πιθανότητα είναι να γυρίσετε και πάλι στην Ενότητα του
Όλα Όσα Υπάρχουν. Να επιστρέψετε στην Καρδιά του Δηµιουργού και να βιώσετε τον εαυτό σας
όπως ο Δηµιουργός βιώνει τον Δικό του. Είναι όλες επιλογές που σας είναι διαθέσιµες και καµία
επιλογή δεν είναι καλύτερη απο την άλλη, απλά υπάρχουν όλες µέσα στα άπειρα πεδία των
ατελείωτων πιθανοτήτων και ευαισθητοποίησης.

Κεφάλαιο 9
Πως να Απολαύσετε την Διαδροµή
Εάν διαβάζετε αυτό το βιβλίο είσαστε πολύ επιτυχηµένοι στην διαδροµή σας. Είναι τώρα ώρα για
εσάς να επιστρέψετε Σπίτι.
Ο σκοπός του «η αλλαγή» είναι να διευκολύνει, να βοηθήσει και να φέρει σε εσάς όλες τις
δυνατότητες να απελευθερώσετε το ποιοί δεν είσαστε, όπως και να σας βοηθήσει να αγκαλιάσετε
αυτό που πάντα ήσασταν αλλά έχετε ξεχάσει. Η πρώτη και βασικότερη επιλογή είναι να
αποκτήσετε συνείδηση του γεγονότος ότι έχετε επιλογή.

Αυτό σηµαίνει να επιλέξετε να συνειδητοποιήσετε ότι είσαστε συνειδητοί, να επιλέξετε να είσαστε
το υψηλότερης διάστασης όν που είσαστε, να γίνεται συνειδητοί και να επιλέξετε να παρατηρείτε
χωρίς να επηρεάζεστε απο ή να αντιδράτε στην κίνηση και τον θόρυβο γύρω σας, να επιτρέπετε
στους άλλους να δρούν χωρίς να παίρνετε την συµπεριφορά τους προσωπικά, ψάχνοντας σε
κάθε περίσταση να επιλέξετε µια ανώτερη οδό – αυτές είναι οι επιλογές της τέταρτης διάστασης.
Ενώ να συνεχίσετε να µαλώνετε µε ή να πηγαίνετε κόντρα σε, να επιλέγετε την επίρρηψη
ευθυνών και τις ενοχές, επιτρέποντας στον εαυτό σας να είναι το αποτέλεσµα των σκέψεων και
των συναισθηµάτων των άλλων, µετανοιώνοντας για την κατάσταση µέσα στην οποία βρίσκεστε
και να παραπονιέστε για αυτήν ξανά και ξανά – αυτές είναι όλες επιλογές πραγµατικότητας της
τρίτης διάστασης. Ποιές επιλέγετε;
Βαδίζοντας σε ένα Ανώτερο Μονοπάτι
Όταν επιλέξετε να βαδίσετε αυτό το ανώτερο µονοπάτι, θα αρχίσετε να παρατηρείτε (εαν το
επιτρέψετε στον εαυτό σας) ότι αρχίζετε να σκέφτεστε πιο συχνά µε την Καρδιά σας και να δράτε
απο την σοφία του Ανώτερου Νού σας για να δηµιουργήσετε ένα καλύτερο σύνολο επιλογών.
Όταν επιλέξετε να αποφασίσετε να ακολουθήσετε την Καρδιά σας, ανακαλύπτετε ότι υπάρχουν
πολλά εργαλεια, δεξιότητες και ικανότητες στις οποίες µπορείτε να έχετε πρόσβαση και να
µάθετε, και οι οποίες θα βοηθήσουν αυτή την επιτέγχυνση της επαγρύπνησης της
συνειδητότητας. Καθώς ευθυγραµµίζεστε µε την Αλχηµεία της Καρδιάς σας, καθοδηγηµένοι απο
µια ανώτερη διαστασιακά µορφή του εαυτού σας, µπορείτε να ξαναδηµιουργήσετε µια βάση
σταθερότητας και χάρης. Μεγάλη πληροφόρηση είναι διαθέσιµη τώρα σε εσάς απο αυτές τις
υψηλότερες δονήσεις συνείδησης.
Καθώς επιλέγετε να Κυριαρχήσετε στην Αλχηµεία, αρχίζετε να ενσωµατώνετε τις λέξεις µε
ανώτερες έννοιες, µαθαίνετε να κατανοείτε πλήρως λέξεις όπως Ευτυχία, Σιγουριά, Γνώση,
Παρουσία, Ικανός, Ευγενικός, Προστακτικός. Αυτές δεν είναι λέξεις που απλά λέγονται, αντίθετα
είναι λέξεις που βιώνονται. Αυτα είναι Ζωντανά Ενεργειακά Πεδία συνειδητότητας που είναι να
ενσωµατωθούν και να επιδειχθούν.
Οι Ανώτερες Ακτίνες της Δηµιουργίας
Απο αυτή την βάση αρχίζετε να έχετε πρόσβαση στις Ανώτερες Ακτίνες της Δηµιουργίας, οι
οποίες σχηµατίζουν τα ενεργειακά δοµικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται απο όλες της όψεις του
Δηµιουργού για να δηµιουργήσει «Όλα όσα Είναι». Οι δώδεκα Ακτίνες της Δηµιουργίας είναι οι
δονήσεις, τα ρεύµατα ήχου, τα χρώµατα και οι γεωµετρίες που σχηµατίζουν και οργανώνουν
κάθε αδαµάντινο κοµµάτι, τα βασικά δοµικά στοιχεία της Συµπαντικής ΑΓΑΠΗΣ. Μαθαίνοντας και
εφαρµόζοντας τις Ακτίνες της Δηµιουργίας, θα µάθεις να αποµακρύνεις δυσαρµονικά ασυνείδητα
µοτίβα, τα οποία µας δένουν µαγνητικά στην τρίτη διάσταση και σε πολλά ακόµα.
Ταυτόχρονος Χρόνος
Καθώς µαθαίνεις να βάζεις την πρόσοχη σου στα βασίλεια σκέψης της τέταρτης, πέµπτης και
έκτης διάστασης, αρχίζεις να έχεις πρόσβαση στην γνώση που βρίσκεται µέσα στις συχνότητες
αυτών των ανώτερων βασιλείων συνειδητότητας. Αρχίζεις να βιώνεις τον Ταυτόχρονο Χρόνο,
που σου δίνει την δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε όλες τις εµπειρίες των ζωών του
παρελθόντος και όλη την σοφία των µελλοντικών ζωών σου.

Με αυτή την διευρυµένη γνώση και σοφία µπορείτε τώρα να αλλάξετε την γεωµετρία του
Οκτάεδρου σε όχηµα Φωτός γνωστό ως Τετράεδρο Αστέρι. Αυτή η γεωµετρία επιτρέπει
µεγαλύτερη κλίµακα πληροφοριών και την ευκαιρία για συµµετοχή σε υψηλότερες διαστάσεις.
Και αυτό είναι µόνο η αρχή.

Κεφάλαιο 10
Η Κυριαρχία της Αλχηµείας.
Αυτή η διευρυµένη γνώση ανοίγει επικοινωνία µε και καθοδήγηση απο πολλά επίπεδα
συνειδητότητας, συµπεριλαµβανοµένου του αγγελικού βασιλείου και του βασιλείου των ζώων και
των στοιχείων. Η φαντασία σας θα ανοίξει και θα βιώνετε και θα βλέπετε πράγµατα που δεν
είχατε σκεφτεί ποτέ ότι είναι δυνατόν και θα αντιλαµβάνεστε ευκαιρίες που δεν φανταζόσασταν
ποτέ. Θα έχετε πρόσβαση στους πολλούς υπέροχους και όµορφους κήπους και ναούς µέσα στις
υψηλότερες διαστάσεις. Σε αυτούς τους κήπους τα δέντρα τραγουδούν, δηµιουργόντας µια
συµφωνία οµορφιάς και ευηµερίας, και καθώς οι µελωδίες τους γεµίζουν τον αέρα µε δονητική
ενέργεια όχι µόνο τα χρώµατα των φύλλων αλλάζουν κάθε στιγµή, απελευθερώνουν νέα
αρώµατα που δεν υπήρχαν ποτέ πριν στην πραγµατικότητα της τρίτης διάστασης.
Καθώς βαδίζεται στα πεδία του Ταυτόχρονου Χρόνου, σας είναι άµεσα διαθέσιµη η πρόσβαση
στους Ναούς της Θεραπείας και της Ανάστασης και είσαστε ευπρόσδεκτοι στους Ναούς της
Σοφίας, της Κάθαρσης και της Βιολετί Φλόγας που καίει κάθε τι αρνητικό.
Αρχίζετε επίσης να δηµιουργείται νέα µονοπάτια στην κατάσταση του ύπνου σας, µέσω των
κατώτερων αστρικών πεδίων προς τα ανώτερα αιθερικά πεδία, έτσι ώστε κατα την επιστροφή
σας στην κατάσταση του ξύπνιου, αρχίζετε τώρα να θυµόσαστε που ταξιδέψατε και µε ποιούς
παίζατε ενώ το σώµα σας κοιµόταν.
Αυτές είναι λίγες µόνο απο τις ευκαιρίες που σας περιµένουν στο πεδίο των δυνατοτήτων µέσα
στην Πέµπτη διάσταση.

Κεφάλαιο 11
Αποκαλύπτωντας το Πείραµα.
Αυτή είναι µια µεγάλη περιπέτεια, µια περιπέτεια που δεν φανταζόσασταν ποτέ ότι θα ήταν
δυνατή. Τι και πως δηµιουργούµε βρίσκεται υπο παρατήρηση απο όλες τις γωνίες του
σύµπαντος. Υπάρχει έκπληξη, θαυµασµός και µεγάλη χαρά στις Καρδιές των παρατηρητών,
καθώς παρακολουθούν να ξετυλίγεται το Μεγάλο Φινάλε. Δεν ξετυλίγουµε µόνο τον εαυτό µας
απο την τρίτη διάσταση, δηµιουργούµε ένα νέο Σπίτι, - έναν νέο «Παράδεισο επι της Γής» στις
υψηλότερες διαστάσεις. Και όσο φαντασµαγορικό και να είναι αυτό, υπάρχει και άλλο.....
Υπάρχει τώρα µια ευκαιρία που δεν µπορούσαν πριν ούτε καν να φανταστουν ότι θα ήταν
δυνατόν να υπάρχει αυτό τον καιρό. Στην συνδηµιουργία µε τους Αρχαγγέλους και µε τα Μεγάλα
Όντα του Φωτός υπάρχει η ευκαιρία να εµφανιστεί ένα νέο µονοπάτι, ένα µονοπάτι το οποίο
δηµιουργείται µέσα απο τις Καρδιές των πιο παθιασµένων της ανθρωπότητας, αυτών που
µπορούν να κρατήσουν το όνειρο ότι µπορεί να έρθει ο «Παράδεισος επι της Γής». Αυτό το
µονοπάτι είναι ένα πείραµα.
Καθώς η τρίτη διάσταση διαλύεται, Όλη η ανθρωπότητα θα προχωρήσει µπροστά σε ένα
µονοπάτι της επιστροφής στο «Σπίτι» αφήνοντας την τρίτη διάσταση πίσω να γίνει µια απλή
αντανάκλαση µιας σκιάς που πέρασε. Η µεγάλη µερίδα της µάζας της συνείδησης που είναι
µπερδεµένη στους φόβους της και στην πεποίθηση έλειψης θα ακολουθήσουν ένα µονοπάτι µε
αρκετές στάσεις έτσι ώστε να θεραπευτούν, να θυµηθούν και να αναπτυχθούν. Καθώς θα
θυµηθούν τον νέο τους τρόπος ζωής και θα κατανοήσουν την Αλχηµεία των ανώτερων
διαστάσεων, θα βρεθούν και αυτοί στην οµορφιά των ανώτερων διαστάσεων. Όµως, όσοι απο
εσάς διαβάζετε αυτό το βιβλίο έχετε µια ευκαιρία να κάνετε µια διαφορετική επιλογή.
Οι αρχάγγελοι πιστεύουν ότι υπάρχει µια ευκαιρία τώρα να παρέχουν ένα σετ εργαλείων και µια
σειρά επιλογών και εµπειριών σε αυτούς που θα τις ζητήσουν. Εαν επιλεγεί, µια φανταστική
ευκαιρία είναι τώρα δυνατή. Ένα µονοπάτι για αυτό το πείραµα έχει δηµιουργηθεί, και εαν
ακολουθηθεί θα δώσει την δυνατότητα στην ανθρωπότητα να παρακάµψει τα στοιχειώδη βήµατα
που η µαζική συνειδητότητα θα βιώσει. Ενα ακολουθηθεί, αυτό το µονοπάτι θα επιταγχύνει πολύ
το ταξίδι του καθενός που θα επιλέξει να βαδίσει πάνω σε αυτό, και θα επιταγχύνει το ταξίδι
ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Κεφάλαιο 12
Αποκαλύπτοντας την Πραγµατική Φύση του «Πειράµατος»
Ο σκοπός αυτούς του µικρού βιβλίου είναι να σας συστήσει αυτό το νέο µονοπάτι, και να σας
αποκαλύψει την πραγµατική φύση του πειράµατος......
ΕΣΕΙΣ είσαστε το πείραµα.
Απο ΕΣΑΣ ζητείται να ξυπνήσετε και να βαδίσετε σε αυτό το επιταγχυνόµενο µονοπάτι µε την
ελπίδα ότι για µια ακόµα φορά θα γίνεται το πλήρως συνειδητό Όν λαµπερού Φωτός που
είσαστε, και οι άλλοι θα δουν το Φως και θα σας ακολουθήσουν πίσω στην Καρδιά του
Δηµιουργού.
Υπήρχε ελπίδα το 2000 ότι µια µικρή οµάδα ανθρώπων θα µπορούσε να ευθυγραµµίσει µια
δόνηση του Φωτός τόσο φωτεινή ώστε να δηµιουργηθεί µια κρυσταλλική πύλη. Το 2012 ήµασταν
επιτυχία. Εκείνοι από εσάς που θυµάστε και αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι δεν είστε µόνο
µικρότεροι, όπως εσείς εσφαλµένα σκέφτεστε, αλλά είστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΕΟΤΕΡΑ από όσο φανταστήκατε µέχρι τώρα.
Και – το πιο σηµαντικό ότι έχετε ΑΞΙΑ. ΕΙΣΑΣΤΕ το Φώς που εµφανίζεται στην κορυφή του κεριού
έτσι ώστε να φωτιστεί όλο το σπίτι. Καθώς ξυπνάτε και ξαναθυµοσαστε, ευθυγραµµίζεσται,
επανασυνδέεστε και επαναδηµιουργείτε τον εαυτό σας, η δόνηση σας ξεκινάει να ξυπνάει τον
υπόλοιπο κόσµο.
Σήµερα το πείραµα ξετυλίγεται..... και εσείς ξυπνάτε
Να είσαστε ευχαριστηµένοι µε τον εαυτό σας..... είναι ώρα για όλους να επιστρέψουµε Σπίτι.

Επίλογος
Οι άνθρωποι συχνά µε ρωτάνε πως γνωρίζω αυτά που γνωρίζω και πως έλαβα αυτή την
πληροφόρηση, τα εργαλεία και τις τεχνικές που διδάσκε. Η απάντηση µπορεί να σας εκπλήξει.
Απο τότε που ήµουν παιδί είχα πλήρη ανάµνηση του τι συµβαίνει όταν κοιµάµαι. Κάθε βράδυ
όταν πάω για ύπνο περνάω απο το αστρικό επίπεδο και εµπειρία πολύ συνειδητά, στα ανώτερα
αιθερικά επίπεδα όπου είναι ένα φανταστικό µέρος. Σε αυτά τα βασίλεια συνειδητά παίζω µε
τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους και τα Μεγάλα Πνευµατικά Όντα Φωτός. Αυτή την στιγµή, η

υπερδιέγερση για την Αλλαγή της Συνειδητότητας που γίνεται τώρα στην Γη είναι το σηµείο
εστίασης σχεδόν για οτιδήποτε συµβαίνει στα ανώτερα βασίλεια.
Τα περισσότερα πρωινά ξυπνάω µε πλήρη και ολοκληρωµένη ανάµνηση του τι συνέβη κατα την
διάρκεια της νύχτας, συµπεριλαµβανοµένου που πήγα και µε ποιόν έπαιζα. Νοιώθω φοβερά
ευλογηµένος που έχω την δυνατότητα να καθήσω στο τραπέζι µε αυτά τα µεγάλα όντα Φωτός
και να βιώσω αυτή την φοβερή ενορχήστρωση των γεγονότων. Το πιο σηµαντικό όµως άπο όλα
είναι ότι θα ήθελα επίσης να γνωρίζεται ότι κάθε βράδυ και ΕΣΕΙΣ κάθεστε στο ίδιο τραπέζι, όχι
σαν επισκέπτης αλλά σαν όµοιος, γιατί εκεί είναι που βρίσκεστε και εσείς κατά την διάρκεια
αυτών των οχτώ ωρών του ύπνου που δεν θυµόσαστε.
Επίσης αφήστε µε να το κάνω ξεκάθαρο ότι είτε µόλις ανακαλύπτετε αυτή την νέα περιπέτεια
είτε παίζεται αυτό το Παιχνίδι του να «φέρεται τον Παράδεισο στην Γη» για αρκετό τώρα
διάστηµα, αντίθετα απο ότι έχετε διδαχτεί να πιστεύετε, ΕΙΣΑΣΤΕ πολύ σηµαντικοί. Πάντα
είσασταν σηµαντικοί και τώρα είναι καιρός να θυµηθείτε ποιοί είσαστε.
Είναι καιρός να ευθυγραµµιστείτε ξανά και να ξανα συναρµολογήσετε τον εαυτό σας , και να
ξαναδηµιουργήσετε τον εαυτό σας έτσι ώστε και εσείς να µπορέσετε και πάλι να θυµηθείτε και να
ξαναβιώσετε όλα όσα ξεχάσατε ότι ξέρετε.
Είναι ώρα να θυµηθείτε τον σκοπό σας και να βοηθήσετε όλους τους άλλους πίσω απο εσάς –
αυτούς που µόλις ξυπνάνε όσο και αυτούς που δεν έχουν ακόµα ξυπνήσει – να θυµηθούν τον δικό
τους σκοπό.
Μου ζητήθηκε συγκεκριµένα απο του Αρχαγγέλους και τα Μεγάλα Όντα του Φωτός αυτά τα
εργαλεία για την ενθύµηση του ποιοι είσαστε να παρουσιαστούν και να είναι προσβάσιµα σε
όλους όσους επιθυµούν να λάβουν µέρος σε αυτό το πείραµα. Εφόσον µου ζητήθηκε να βοηθήσω
σε αυτή την διαδικασία, είναι επιθυµία µου, πάθος µου και προνόµιο µου να παρέχω όσο
περισσότερες πληροφορίες µπορώ. Έτσι λοιπόν θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας πολλές οµιλίες,
άρθρα, εργαλεία και δεξιοτεχνείες µαζί µε αρχεία βίντεο που προσφέρονται δωρεάν για την
ανάπτυξη, κατανόηση και ευηµερία σας.

Ο Jim Self συστήνεται συχνά ως δάσκαλος των δασκάλων
και θεραπευτής θεραπευτών. Έχει πραγµατοποιήσει σεµινάρια και
διδάσκει τη θεραπεία, τη διόραση και την προσωπική διαχείριση της
ενέργειας διεθνώς. Ο Jim έχει εµφανιστεί στην τηλεόραση, το
ραδιόφωνο και τις διεθνείς εκδόσεις.

Από την παιδική του ηλικία ο Jim είχε µια συνειδητή διαίσθηση και
την ικανότητα να θυµάται τις εµπειρίες του από τον ύπνο του. Το τελευταίο
20 χρόνια αργότερα, η διαίσθησή του έχει εξαπλωθεί στους Αρχαγγέλους, τους Δασκάλους και
τους Δασκάλους του Φωτός.
Τα εργαλεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζει στο
πρόγραµµα Mastering Alchemy είναι µια συν-δηµιουργία
αυτών των σχέσεων.
Ο Jim περπατά µε ένα πόδι σε κάθε κόσµο. Σε ηλικία 26 ετών,
εκλέγει για την πρώτη από τις δύο εντολές του στο Σαν Χοσέ,
στο Δηµοτικό Συµβούλιο της CA και αργότερα έγινε
Αντιδήµαρχος.
Πριν από τη συµπλήρωση της δεύτερης θητείας του, του
ζητήθηκε να γίνει σύµβουλος και διευθυντής των
επιχειρήσεων του αµερικανικού υπουργείου Ενέργειας. Ως επιχειρηµατίας, κατάφερε να
κατασκευάσει και να πουλήσει δύο συνδικάτα και είναι ένας ιδρυτής και πρόεδρος του
συµβουλίου σε ένα τρίτο.

Για να εξερευνήσετε αυτά που προσφέρει ο Jim :
www.MasteringAlchemy.com

Μακάρι να βιώσετε γέλιο, ευτυχία και πολύ επιτυχία στο ταξίδι της επιστροφής σας Σπίτι.

