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Η Άγνωστη Ιστορία του Ηλιακού μας Συστήματος 
Η Πνευματική Μεταμόρφωση της Γης 

Το 1994, είχα μια συνάντηση ενώ διαλογιζόμουν. Βρέθηκα σε μια κοιλάδα γεμάτη από 
κόσμο, με όντα ανθρώπινα και μη, μεταξύ των οποίων άτομα που αναγνώρισα όπως ο Paul 
Twitchell  και φυσικά ο Θείος Odin. Ήταν τότε που μου πρωτομίλησαν για τη διαδικασία της 
μεταμόρφωσης.  
Ασχολούνταν με αυτή από τη δεκαετία του ’30, προετοιμάζοντας σταδιακά την ενέργεια εδώ. 
Έγιναν πολλές συναντήσεις για αυτή και ήταν αναγκαία η συνεργασία πολλών όντων. 
Κάποιοι ήθελαν να συμμετέχουν και άλλοι όχι, και κάποια πλάσματα από άλλους γαλαξίες 
απλά ήταν αδιάφορα. Ήταν όμως πεπεισμένοι ότι η Γη είναι ένας ξεχωριστός πλανήτης λόγω 
της  μεγάλης βιοποικιλότητάς του. 
Πολλοί διαφορετικοί εξωγήινοι είχαν επισκεφτεί τη Γη συμβάλλοντας στη ζωή εδώ. 
Για να κατανοήσετε τη μεταμόρφωση και ποια είναι η διαδικασία της, πρέπει πρώτα να 
κατανοήσετε την ιστορία αυτού του ηλιακού συστήματος, των ανθρώπων και την άγνωστη 
ιστορία της Γης.  Αυτές ήταν οι πληροφορίες που μου δόθηκαν από τους Δασκάλους και 
άλλα όντα σε εκείνη τη συνάντηση. 
Περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια πριν – αυτό δεν είναι ακριβές διότι ο χρόνος δεν έχει 
σημασία, είναι απλά μια ανθρώπινη έννοια και μόνο τα γεγονότα είναι σημαντικά – τέσσερις 
διαφορετικές φυλές ανθρώπων από τέσσερις διαφορετικούς γαλαξίες στάλθηκαν σε αυτό το 
ηλιακό σύστημα. Τους είχε ζητηθεί από την Πνευματική Ιεραρχία να ταξιδέψουν μέχρι εδώ 
και να αποικήσουν τους παλιότερους πλανήτες. Ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένοι απ’ ότι μπορείτε 
να φανταστείτε. Όχι μόνο μπορούσαν να ταξιδέψουν σε άλλους γαλαξίες, αλλά και σε άλλες 
διαστάσεις και μέσα στο χρόνο.  
  Είχαν τηλεπαθητικές ικανότητες και δεν χρειαζόταν να μιλάνε παρά μόνο όταν έπρεπε να 
επικοινωνήσουν με λιγότερο ανεπτυγμένα όντα. Επικοινωνούσαν με όλες τις μορφές ζωής, τα 
ζώα, τα φυτά και τα μέταλλα. Ακόμα επικοινωνούσαν με όσους βρίσκονταν σε άλλες 
διαστάσεις, που ζούσαν προηγουμένως στο φυσικό επίπεδο, όπως αγγέλους, πνευματικούς 
δασκάλους, κτλ.  
  Η τεχνολογία τους ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τους φυσικούς νόμους της δημιουργίας. 
Η ενέργεια των σκέψεών τους έκανε τη δημιουργικότητά τους απεριόριστη. Ήταν υπεύθυνοι 
για τον αν θα τη χρησιμοποιούσαν για θετικούς και εποικοδομητικούς σκοπούς ή για 
ιδιοτελείς, όπως για εξουσία και πλούτο.  
 Είχαν πλήρη κατανόηση της δημιουργίας και του δημιουργού. Γνώριζαν ότι ο καθένας ήταν 
μια αιώνια Ψυχή, και ότι η ύπαρξή τους δεν περιοριζόταν στο φυσικό τους σώμα. Για 
εκείνους δεν υπήρχε ο θάνατος. Τον έβλεπαν απλά ως μια μετάβαση από μια ύπαρξη σε 
κάποια άλλη. Επέλεγαν οι ίδιοι πόσο θα ζήσουν ανάλογα με τις εμπειρίες που ήθελαν να 
έχουν ή τις αποστολές που έπρεπε να ολοκληρώσουν. 
Ήρθαν για να φέρουν ζωή σε αυτό το ηλιακό σύστημα και να είναι οι προστάτες κάθε 
οργανισμού σε όλους τους πλανήτες. Η κίτρινη φυλή αποίκισε τον πλανήτη που ξέρετε ως 
Άρη, η κόκκινη φυλή τον Κρόνο, η μαύρη φυλή τον Δία και η λευκή φυλή την Αφροδίτη. 
  Η Γη τότε ήταν απλά ένας κομήτης που πλανιόταν στο ηλιακό σύστημα εφόσον δεν είχε 
πάρει ακόμα τη μορφή πλανήτη ή αποκτήσει τροχιά γύρω από τον ήλιο. Όταν τελικά η Γη 
έγινε πλανήτης, ήταν πανέμορφη και με μεγάλους όγκους νερού.  
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  Οι τέσσερις φυλές πήγαν σε μακρινούς γαλαξίες και έφεραν πολλές μορφές ζώων, ψαριών, 
πουλιών, φυτών και μεταλλικών στοιχείων και έτσι δημιούργησαν έναν παράδεισο όπου όλες 
οι μορφές ζωής συνυπήρχαν αρμονικά.  Ακόμα, εκείνο τον καιρό, η Γη είχε δύο φεγγάρια για 
να σταθεροποιεί τις καιρικές συνθήκες και να ελέγχει τις παλίρροιες τεράστιων όγκων νερού. 
    Ταυτόχρονα σε άλλα συστήματα κατοικούσαν ανθρώπινα και μη όντα που δεν ήταν τόσο 
ανεπτυγμένα όσο οι τέσσερις αυτές φυλές. Μολονότι είχαν τη τεχνολογία για διαστημικά 
ταξίδια η συνείδησή τους ήταν ακόμα επιθετική και κατακτητική. Είχαν ακούσει για αυτό τον 
καινούριο όμορφο πλανήτη.  
  Τα πρώτα όντα που αποίκισαν τον πλανήτη ήταν δύο ερπετοειδείς φυλές (dinoid και reptoid) 
από δύο διαφορετικά συστήματα έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Ήταν ευφυείς, 
περπατούσαν στα δυο τους πόδια σαν άνθρωποι και ήταν πολεμοχαρείς νιώθοντας ανώτεροι 
από κάθε άλλη μορφή ζωής. Παλιότερα, οι  τέσσερις ανθρώπινες φυλές πολεμούσαν μαζί 
τους πριν αναπτύξουν ειρηνική συνείδηση. Έφτασαν λοιπόν στη Γη για να κλέψουν τα 
μέταλλά και τους πολύτιμους λίθους της. Σύντομα είχαν δημιουργήσει έναν ολέθριο πόλεμο. 
Ενισχύσεις κατέφθασαν από τους πλανήτες τους. Η μία φυλή εγκατέστησε της βάση της σε 
ένα από τα φεγγάρια της Γης, και η άλλη στη Γη. Ήταν ένας φριχτός πόλεμος με 
ανεπτυγμένα πυρηνικά και laser όπλα, σαν αυτά που βλέπετε στις ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας. Κράτησε πολύ. Οι περισσότεροι οργανισμοί κοίτονταν πια ως άμορφες καμένες 
μάζες και το ένα από τα δύο φεγγάρια είχε καταστραφεί. Έχοντας χάσει το ενδιαφέρον τους 
στη Γη, γύρισαν πίσω στους πλανήτες τους αφήνοντας πίσω τους τραυματίες αφού τους ήταν 
πλέον άχρηστοι.  
  Οι τέσσερις φυλές έστειλαν δυνάμεις για να δουν αν μπορούσαν να βοηθήσουν τους 
τραυματισμένους ερπετοειδείς και τι μπορούσαν να κάνουν για να επουλώσουν τη Γη. 
Σύντομα κατάλαβαν ότι εξαιτίας της πυρηνικής ραδιενέργειας, η Γη ήταν πολύ επικίνδυνη 
μέχρι να καθαριστεί. Ταυτόχρονα, δεν επενέβησαν για να μην μολύνουν και τους δικούς τους 
πλανήτες.  
 Εξαιτίας της ραδιενέργειας οι ερπετοειδείς επιζώντες μεταλλάχτηκαν στους δεινόσαυρους 
για τους οποίους γνωρίζετε από την ιστορία σας. Οι άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί εκεί 
μεταλλάχτηκαν σε αυτούς που αποκαλείτε Νεάντερταλ.  
  Η Γη παρέμεινε ένα κατεστραμμένο μέρος, καλυμμένη από ένα τεράστιο σκοτεινό 
ραδιενεργές σύννεφο και ό,τι βλάστηση είχε απομείνει κατασπαραζόταν από τα γιγάντια 
εκείνα πλάσματα, μερικά από τα οποία έτρωγαν ζώα και ανθρώπους. Η κατάσταση αυτή 
διήρκησε για εκατοντάδες χρόνια ώσπου ένας γιγάντιος κομήτης έπεσε σε έναν από τους 
ωκεανούς και δημιούργησε ακόμα ένα τεράστιο σύννεφο. Το σκοτάδι που ακολούθησε 
εξαιτίας αυτού του συννέφου εμπόδιζε την αλληλεπίδραση της θερμότητας του ήλιου με το 
βαρυτικό πεδίο της Γης οδηγώντας την σε μια εποχή παγετώνων. Έτσι αφανίστηκαν οι 
μεταλλαγμένες εκείνες μορφές ζωής και δόθηκε η δυνατότητα στις τέσσερις φυλές να 
καθαρίσουν και θεραπεύσουν τη Γη με τη τεχνολογία και ενέργειά τους.  
  Για μια ακόμα φορά, έφεραν διάφορες μορφές ζωής στη Γη, δημιουργώντας ξανά έναν 
παράδεισο, αν και συνέχιζαν να επικρατούν ακραίες καιρικές και παλιρροιακές 
δραστηριότητες.  
   Εκείνο τον καιρό είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οι πλανήτες τους έμπαιναν με 
φυσικό τρόπο σε μια περίοδο χειμερίας νάρκης και δεν θα μπορούσαν να συντηρήσουν 
φυσική ζωή. Έτσι αποφάσισαν να αποικήσουν τη Γη φέρνοντας τους ανθρώπους τους. 
Ταυτόχρονα ανησυχούσαν για το ένα φεγγάρι επειδή δημιουργούσε σεισμούς, παλιρροιακά 
κύματα, καταιγίδες και άλλα προβλήματα στης ισορροπία της Γης. Ήξεραν πώς να 
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καταναλώνουν υγρά για να προστατεύουν και ισορροπούν τους εαυτούς τους. Αυτοί ήταν οι 
πρώτοι πολιτισμοί όπως η Ατλαντίδα και η Λεμουρία.  
   Οι υπόλοιποι παρέμειναν στους πλανήτες τους αναμένοντας το πεπρωμένο τους, 
γνωρίζοντας ότι θα πεθάνουν. Είχαν πάρει την απόφαση να στείλουν μόνο τη νεότερη γενιά 
μαζί με κάποιους πνευματικούς δασκάλους στη Γη. Ο πλανήτης ήταν πολύ μικρός για όλους 
τους. Αλλά δεν φοβόντουσαν το θάνατο. 
  Για άλλη μια φορά έκαναν τη Γη ένας παράδεισο. Τους είχε ζητηθεί να χτίσουν ειδικούς 
ναούς που θα λειτουργούσαν ως πύλες σε άλλες διαστάσεις. Είχαν ειδικούς κρυστάλλους για 
εκείνες τις πύλες και έτσι μπορούσαν να χαμηλώνουν τις δονήσεις τους για να εισέρχονται σε 
αυτές.   Εκεί μπορούσαν να διαλογίζονται και να επικοινωνούν με ανώτερα όντα. Εξαιτίας 
των επιθετικών φυλών, οι ναοί θα παρέμειναν κρυφοί έως ότου να χρειαστούν.  
  Ακόμα, τους ζητήθηκε να κατασκευάσουν δύο ασπίδες γύρω από τη Γη φτιαγμένες από 
σωματίδια πάγου για να ισορροπήσουν την επιρροή του ενός φεγγαριού. Δημιούργησαν ένα 
τροπικό κλίμα για τη Γη. Δεν υπήρχαν έρημοι εκείνο τον καιρό. Τα νέα διαδόθηκαν για τον 
όμορφο αυτό πλανήτη. Έτσι ξαναήρθαν οι αρνητικές δυνάμεις, αυτή τη φορά είχαν 
ανθρώπινη μορφή αλλά δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένοι. Είχαν διαφορετική γενετική δομή και 
ήταν πολύ ισχυροί αλλά ήθελαν να χρησιμοποιήσουν εκείνη τη δύναμη για να ελέγχουν και 
χειραγωγούν.  
  Όσοι είχαν μείνει πίσω στους άλλους πλανήτες διαλογίζονταν μέχρι τη τελευταία στιγμή, 
και ως επιβράβευση, η Πνευματική Ιεραρχία τους ανακοίνωσε πως ο πολιτισμός τους θα 
υπήρχε από εδώ και πέρα σε άλλες διαστάσεις και εκεί θα ήταν προστατευμένοι. Κάτι τέτοιο 
ήταν υπέροχο για αυτούς και θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στο μέλλον. 
  Μια άλλη φυλή ανθρώπων ήρθε από ένα κοντινό σύστημα και προσπάθησε μέσω 
διαπραγματεύσεων να αποκτήσει γνώση και τεχνολογία, αλλά όταν οι Γήινοι αρνήθηκαν 
φοβούμενοι την πιθανότητα κατάχρησης και παραβίασης πνευματικών νόμων, τους 
κηρύχτηκε πόλεμος. Οι αποικίες αρνήθηκαν να πολεμήσουν αλλά έκρυψαν τους ανθρώπους 
τους για να ξαναχτίσουν τις αποικίες στο μέλλον. Κατέστρεψαν τα πάντα έτσι ώστε οι 
αρνητικές δυνάμεις να μην έβρισκαν τίποτα. Η Λεμουρία και η Ατλαντίδα καταστράφηκαν 
από τους κατοίκους τους για να αποτρέψουν τη χρήση γνώσης και τεχνολογίας από τις 
σκοτεινές δυνάμεις. Κάποιοι κρύφτηκαν στο κέντρο της Γης όπου και κατοικούν μέχρι 
σήμερα. 
 Στη διάρκεια του πολέμου οι κρυστάλλινες κατασκευές που προστάτευαν την Γη 
καταστράφηκαν και άρχιζαν να λιώνουν και να πέφτουν, έτσι όσοι κρύβονταν ακόμα στην 
επιφάνεια της Γης ενημερώθηκαν ότι θα ακολουθούσε ένας κατακλυσμός. Έτσι έχτισαν 
τεράστια πλοία για να σώσουν όσες περισσότερες μορφές ζωής μπορούσαν. Υπήρχαν 
εκατοντάδες κιβωτοί, όχι μόνο μία όπως μαθαίνουμε από τη βίβλο. Όπως εκείνοι περίμεναν 
να υποχωρήσουν τα νερά, έτσι περίμεναν και οι αρνητικές δυνάμεις. Ξαναήρθαν και 
αιχμαλώτισαν εκείνους τους ανθρώπους διότι είχαν συνειδητοποιήσει ότι το γενετικό τους 
υλικό ήταν διαφορετικό. Τους βασάνισαν για να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες 
μπορούσαν για τους κρυμμένους ναούς. 
 Γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ξαναχτίσουν τη Γη αφού είχαν επικοινωνία 
με τις άλλες διαστάσεις, χώρισαν τους εγκεφάλους όλων των ανθρώπων που αιχμαλώτισαν σε 
δύο ημισφαίρια, για να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τις άλλες διαστάσεις, ούτε να 
θυμούνται τις προηγούμενες ζωές τους, τη τεχνολογία, τους ναούς, τίποτα. Οι άνθρωποι 
επαναπρογραμματίστηκαν και χωρίστηκαν σε διαφορετικές φυλές και χρώματα. Τους 
δόθηκαν θρησκείες κατασκευάζοντας θεούς για να λατρεύουν. Ακολούθησαν πόλεμοι και οι 
αρνητικές δυνάμεις είχαν όλο τον πλούτο, γνώση και ισχύ. Η κατάσταση έγινε όλο και 
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χειρότερη και δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται με έναν λιγότερο εμφανή τρόπο και 
οι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται πια. Παρ’ όλα αυτά,  βαθιά μέσα τους έχουν την 
αίσθηση ότι υπάρχει κάτι παραπάνω και κοιτάνε τον ουρανό πιστεύοντας ότι ήρθαν από 
κάπου αλλού, διότι νιώθουν ότι η ύπαρξή τους εδώ είναι λάθος. Φυσικά, είναι η ψυχή τους 
που το γνωρίζει αυτό γιατί διαφορετικά η πλύση εγκεφάλου εδώ είναι πολύ ισχυρή.  
  Η μεταμόρφωση είναι ότι όλοι εκείνοι που έχουν μετανσαρκωθεί και εξελιχθεί από τότε, 
μαζί με την Πνευματική Ιεραρχία θέλουν να το διορθώσουν αυτό. Το πρώτο πράγμα που 
έκαναν ήταν να φέρουν την πνευματική γνώση εδώ στη Γη. Υπήρξε μαζική εισροή 
πληροφοριών, και τα εσωτερικά κινήματα που αναπτύχθηκαν μέσα στης κοινωνίες γίνονταν 
όλο και πιο κοινά και δημοφιλή. Ακόμα επικοινώνησαν με τους αρχηγούς των κρατών αλλά 
τους αρνήθηκε συνεργασία, μη θέλοντας να παραδώσουν τον έλεγχό και δύναμή τους. Τα 
πνευματικά όντα ήξεραν ότι έπρεπε να σώσουν ξανά τη Γη από την καταστροφή της, 
γνωρίζοντας ότι η τεχνολογία που αναπτυσσόταν εδώ θα οδηγούσε σε περισσότερο γενετικό 
έλεγχο. 
  Ακόμα, με την εφεύρεση της ατομικής βόμβας η Γη ρίσκαρε την απόλυτη καταστροφή της. 
Αυτό θα είχε τρομακτικές επιπτώσεις, όχι μόνο για το ηλιακό σύστημα, αλλά και για όλο τον 
γαλαξία μπορώντας να βλάψει αμέτρητα πλάσματα. 
  Έτσι, η Διαγαλαξιακή Αδελφότητα (μια ομοσπονδία αμέτρητων πνευματικά ανεπτυγμένων 
όντων από διαφορετικές διαστάσεις) αποφάσισε να δώσει ένα τέλος σε αυτό τον έλεγχο, τη 
χειραγώγηση και τη κατάχρηση. Εδώ και δεκαετίες δουλεύουν για να αλλάξουν όλη την 
ενέργεια του πλανήτη έτσι ώστε οι κατεστημένες τεχνολογίες να σταματήσουν να 
λειτουργούν, αλλά νέες τεχνολογίες να παρουσιαστούν αφού τελειώσει η μεταμόρφωση, όταν 
η συχνότητα του πλανήτη και των κατοίκων του θα έχει αλλάξει. 
 Όλη η Διαγαλαξιακή Αδελφότητα, πολλές φυλές – ανθρώπινες και μη – η Πνευματική 
Ιεραρχεία, πνευματικοί δάσκαλοι, άϋλα όντα όπως οι άγγελοι, και τα πνεύματα της φύσης 
συνεργάζονται. Ο άγγελος της Γης είναι η ίδια η Γαία. 
  Οι κρυφοί ναοί έχουν ξαναενεργοποιηθεί έτσι ώστε η ενέργεια από τα ανώτερα επίπεδα να 
κυλά ανεμπόδιστη μέσα από αυτούς. Διαστημόπλοια βρίσκονται γύρω από τη Γη στέλνοντας 
δονήσεις για να αλλάξουν τη συχνότητά της. Αυτά τα σκάφη δονούνται σε τόσο υψηλή 
συχνότητα όπου δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά ούτε από το ανθρώπινο μάτι ούτε από τα 
ραντάρ, συνεχίζοντας να στέλνουν την ενέργειά τους στη Γη. Τα πνεύματα της φύσης 
καθοδηγούν όλη τη φύση ώστε να αλλάξει τη συχνότητά της – όπως τον ήχο των πουλιών, 
των μελισσών, του νερού, του αέρα –  μιας και τα πάντα επηρεάζουν το περιβάλλον μας. 
 Το ανέβασμα της συχνότητας είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ειδικά μετά το 1993, όταν  και 
ενεργοποιήθηκαν οι κρυμμένοι ναοί, έγινε σίγουρο ότι η διαδικασία αυτή θα πετύχει. Δεν το 
ήξεραν προηγουμένως, αλλά υπήρξε μαζική προσπάθεια από όλα τα επίπεδα και τον κόσμο 
εδώ. Όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή, τόσο και πιο γρήγορα θα πραγματοποιηθεί η 
μεταμόρφωση. Έκαναν τη διαδικασία σταδιακή, διαφορετικά οι γρήγορες αλλαγές θα 
έβλαπταν την κυτταρική δομή. 
 Διαθέτετε ένα τεχνητό σύστημα υποστήριξης που είναι ένα νέο σύστημα τσάκρα. 
Συγχρονίζει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου έτσι ώστε να λειτουργούν σαν ένα στις νέες 
συχνότητες, για να ξαναποκτήσετε τις ικανότητες των προγόνων τους, να έχετε τηλεπάθεια, 
διαίσθηση, να θυμάστε προηγούμενες ζωές και να λαμβάνετε προσωπικά πνευματικές 
πληροφορίες. 
 Τα τσάκρα είναι μικρές είσοδοι για την ενέργεια της κάθε διάστασης – κάθε τσάκρα 
αντιστοιχεί και σε μία από τις 7 διαστάσεις - . Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 1993 
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διαθέτουν ήδη τις παραπάνω αλλαγές, με τη γενετική τους δομή και το νέο σύστημα τσάκρα 
να είναι άθικτα.  
  Η ενεργοποίηση των καινούριων τσάκρα μπορεί να συνοδευτεί από κάποιες σωματικές 
ενοχλήσεις, όπως σύντομους οξείς πόνους σαν κάποιος να σας τσιμπάει με μια καρφίτσα, 
θολή όραση, να έχετε υψηλούς πόνους στα αυτιά ή ταχυκαρδίες. Θα υπάρχουν στιγμές όπου 
θα νιώθετε ανήσυχοι χωρίς λόγο ή τρομερά κουρασμένοι ακόμα και αν έχετε ξεκουραστεί 
πλήρως. Άλλες φορές πάλι θα ξυπνάτε από ύπνο λίγων ωρών και θα έχετε πολλή ενέργεια. Η 
όρεξή σας θα έχει διακυμάνσεις,  όπου κάποιες φορές θα πεινάτε συνεχώς και άλλες δεν θα 
πεινάτε καθόλου. Όλα αυτά τα ασυνήθιστα συμπτώματα είναι προσωρινά. Είναι σημαντικό 
να καταναλώνετε πολλά υγρά για να αποβάλλετε τις τοξίνες από το σώμα σας. 
   Η διαίσθησή σας επιστρέφει, το ίδιο και η δυνατότητα να επικοινωνείτε τηλεπαθητικά με 
άλλους.  
  Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πάντα είναι χρήσιμα. Ακόμα και οι αρνητικές 
δυνάμεις μας βοήθησαν να βιώσουμε διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας. Αλλά κάποιοι 
άνθρωποι συνηθίζουν στη δύναμη και στον έλεγχο που έχουν σε άλλους. Είναι μεγάλο 
πρόβλημα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεπεράσουν το εγώ τους και την τάση τους να 
χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον.  
 Στο μέλλον, η Γη θα έχει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε μέχρι τώρα. Ήταν πάνω 
κάτω ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να βιώσουν το αντίθετο της ενέργειας της 
ψυχής – το γιν και το γιανγκ, το αρνητικό και το θετικό. Φυσικά, στην πραγματικότητα, είναι 
η ίδια ενέργεια. Ο διαχωρισμός είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Κρίνοντας ότι αυτή η 
συμπεριφορά είναι κακή και μια άλλη καλή, χωρίζεις την ενέργεια σε καλή και κακή.  Έτσι 
ενισχύεται και συντηρείται η αρνητική διαδικασία. 
  Οι πρόγονοί μας ήταν απόλυτα ανιδιοτελείς άνθρωποι. Δεν ήθελαν να καταστρέψουν 
οτιδήποτε προερχόταν από τον δημιουργό και τη φύση, γιατί ένιωθαν εναρμονισμένοι με 
αυτή. Επικοινωνώντας και συνεργάζοντας με όλες τις μορφές ζωής ήταν ο φυσικός τρόπος 
επιβίωσης για αυτούς. Αυτά θα ξαναεπιστρέψουν στον άνθρωπο. 
 Παλιά, στις πρώτες αποικίες στη Γη κυριαρχούσε η θηλυκή ενέργεια. Οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν πιο πολύ τη διαίσθησή τους και τους χαρακτήριζε περισσότερο η στοργή 
και η φροντίδα. Μετά τον γενετικό έλεγχο η αρσενική ενέργεια κυριάρχησε τις κοινωνίες και 
στους ανθρώπους με μεγαλύτερη ορμή, περισσότερη καταστροφή και ισχύ. Στο μέλλον η Γη 
θα είναι ένα μέρος όπου η θηλυκή και αρσενική ενέργεια θα είναι σε ισορροπία μέσα στον 
καθένα. 
   Επίσης η Γη θα είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να βιώσουν τα πάντα στη 
διάρκεια μιας μόνο ζωής. Θα έχουν το σώμα της επιλογής τους. Δεν χρειάζεται να είναι 
αρσενικό ή θηλυκό, θα είναι και οι δύο ενέργειες σε ένα, διότι το σώμα δεν θα είναι από τα 
ίδια υλικά που είναι σήμερα και θα έχει διαφορετική συχνότητα. 
  Οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν κοινότητες όπου θα δουλεύουν μαζί με τα ζώα και άλλες 
μορφές ζωής. Η Γη θα είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος από αυτό που ξέρετε.  
  Με την κατάρρευση των αρνητικών δυνάμεων, η επιθετικότητα θα υποχωρήσει και δε θα 
υπάρχει πια η ανάγκη να εξουσιάζουμε τους άλλους ή να ηγούμαστε γενικότερα. Ο καθένας 
θα είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και να δημιουργεί την ύπαρξή του. Ο φόβος θα φύγει, 
και δεν θα έχουμε την ανάγκη των ανθρώπινων νόμων πια ακολουθώντας φυσικά τους 
πνευματικούς νόμους, διότι, όντας μια ανεπτυγμένη ψυχή με πλήρη συνειδητότητα και 
αντίληψη, θα είστε σε θέση να ζείτε σε αρμονία με ό,τι υπάρχει. Έχουμε ζήσει έτσι σε άλλους 
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πλανήτες για εκατοντάδες χρόνια.  Είναι απλά μια φυσική εναρμόνιση με τους νόμους του 
σύμπαντος.  
   Χρειάζεται ισχυρή θέληση και αποδοχή για να φέρουμε εις πέρας αυτή τη διαδικασία και 
να δεχτούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στις κοινωνίες μας. Πρέπει απλά να βοηθήσετε 
στον οραματισμό και δημιουργία αυτών των πιθανοτήτων. Φανταστείτε πως μπορεί να είναι 
ή πως θα θέλατε να είναι και θα το έχετε. Μπορούμε να δημιουργήσαμε αυτό που θέλουμε να 
είμαστε, τι θέλουμε να βιώσουμε αντί να πρέπει να βιώσουμε αυτό που ήδη υπάρχει. 
   Ελπίζω αυτές οι πληροφορίες να σας εμπνέουν και να σας δίνουν το κουράγιο και την 
ικανότητα να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε έρθει και να το αποδεχτείτε ως τη θεϊκή θέληση, 
διότι ό,τι συμβαίνει στο συνεχές της ζωής, έχει λόγο που συμβαίνει. Πρέπει να μάθετε να 
αποδέχεστε τα πράγματα και να βασιστείτε στη δημιουργικότητά σας στις δύσκολες στιγμές. 
Αλλά έχετε βοήθεια από τα άλλα όντα που έχουν εναλλακτικούς τρόπους δύναμης και 
ενέργειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.  
   Στο πολύ μακρινό μέλλον της Γης, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση, ο τρόπος 
ζωής και η συνειδητότητα εδώ θα έχουν αλλάξει ριζικά.  
  Αυτό που ελπίζω να θυμάστε είναι: Μια ψυχή είναι τέλεια, μια ψυχή είναι πανέμορφη, 
ξεχωριστή και ολοκληρωμένη. Πρέπει να θυμάστε την ομορφιά και τα υπέροχα 
χαρακτηριστικά σας, πως ό,τι εμπειρία είχατε στις πολλές ζωές σας έχει δημιουργήσει το 
πανέμορφο και ξεχωριστό αυτό διαμάντι που είναι κάθε ψυχή. Η ομορφιά και τα κάθε σας 
χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα της ατομικής σας εξέλιξης μέσα από τις εμπειρίες σας. Δεν 
υπάρχει τέλος στην ύπαρξή σας. Έχετε την αιωνιότητα μπροστά σας, όπου μπορείτε να 
ξεπεράσετε τις έννοιες του χρόνου και της γήρανσης. Αν μπορείτε να είστε χαρούμενοι και να 
εκτιμάτε πραγματικά την αξία της ζωής και των εμπειριών σας και τότε έχετε περισσότερες 
πιθανότητες για μια όμορφη και απολαυστική ζωή. Φυσικά, πρέπει να απολαμβάνετε κάθε 
αίσθηση που έχετε στο φυσικό επίπεδο, μιας και στο μέλλον, οι αισθήσεις δε θα είναι όπως 
τις ξέρετε αφού το σώμα σας θα είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να απολαμβάνετε κάθε 
πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης φέρνοντας ισορροπία και αρμονία μέσα σας  και να ξέρετε 
ότι είστε οι μόνοι που μπορείτε να το κάνετε αυτό. 
  Ελπίζω αυτές οι πληροφορίες να είναι χρήσιμες και να μπορείτε να τις μοιραστείτε με 
άλλους, διότι όσο πιο πολλοί συμμετέχουν συνειδητά και ενεργά στη διαδικασία της 
μεταμόρφωσης και χρησιμοποιούν την ενέργειά τους με θετικό τρόπο, τόσο πιο γρήγορα θα 
πραγματοποιηθεί.  
    Θα ήθελα να σας αφήσω με έναν χαιρετισμό από την Αφροδίτη που σημαίνει: ‘Eίθε η 
Συμπαντική αγάπη και ευλογίες να είναι’ : AMUAL ABAKTU BARAKA BASHAD 


