ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ!
Αγαπητοί φίλοι,
θέλω να µοιραστώ µαζί σας µερικά στοιχεία που είδα σε ένα ταξίδι που έκανα µια από
αυτές τις νύχτες και τα οποία αφορούν το µέλλον µας, το πέρασµα στη Νέα Εποχή. Όπως
έχω επανειληµµένως πει και στην οµιλία που έχω κάνει πρόσφατα σχετικά µε το θέµα αυτό
αλλά και σε αρκετές άλλες ευκαιρίες, το βασικότερο απ’ όλα είναι να ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ
ΤΙΠΟΤΑ και ΚΑΝΕΝΑΝ ! Επειδή αυτό είναι το πιο σηµαντικό πράγµα απ’ όλα τα
ξαναλέω τονίζοντάς το: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ
ΤΙΠΟΤΑ και ΚΑΝΕΝΑΝ !!!
Και επειδή αυτό σε πολλούς ακούγετε λίγο περίεργο, ακατόρθωτο, εξωπραγµατικό, ύποπτο
ή/και απορριπτέο ειδικά τώρα στην εποχή που ζούµε, δείτε γιατί αυτό είναι ΑΛΗΘΕΙΑ και
όχι απλά λόγια παραµύθια για να νιώσετε λίγο καλύτερα σε µια «µαύρη» και καταθλιπτική
περίοδο.
Θυµηθείτε ποιοι είστε!
Θυµηθείτε πως ΕΙΣΤΕ ΦΩΣ,
θυµηθείτε πως ΕΙΣΤΕ ΑΓΑΠΗ!
Εφόσον αυτό σας δυσκολεύει, και είναι λογικό να δυσκολεύει πολλούς ανθρώπους µια και
έχουν προγραµµατιστεί µε ακριβός αντίθετες πληροφορίες µην απορρίπτετε της µικρές
αυτές φράσεις αλήθειας:
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΦΩΣ

-

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΠΗ

Αφείστε τις να ηχούν µέσα σας και να κάνουν από εκεί το θαυµατουργό τους έργο.
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΦΩΣ

-

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΠΗ

Ακούστε τις ξανά και ξανά και πείτε τις δυνατά ή σιωπηλά όσο πιο συχνά µπορείτε
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΦΩΣ

-

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΠΗ

Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να ενθυµηθεί την πραγµατική του υπόσταση που

ΕΙΝΑΙ
ΦΩΣ & ΑΓΑΠΗ,
ΝΑΙ,
ΦΩΣ & ΑΓΑΠΗ !!!
Νιώστε τη δόνηση αυτών των απλών λέξεων µέσα σας και αισθανθείτε ΤΙ γίνετε ειδικά
στην περιοχή της καρδιάς σας.
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΦΩΣ

-

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΠΗ

Νιώστε και παρατηρείστε συναισθήµατα που µπορεί να αναδύουν και επιτρέψτε το να
συµβεί, ειδικά όταν πρόκειται για συγκίνηση! Εάν σας έρχονται αρνητικά συναισθήµατα
επιτρέψτε και αυτά και δώστε σε εκείνα ΑΓΑΠΗ & ΦΩΣ
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΦΩΣ

-

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΠΗ

και δείτε τα να αφοπλίζονται σταδιακά ή ακόµα και στιγµιαία!
Αυτό συµβαίνει µε όλα τα αρνητικά συναισθήµατα διότι αυτά βασίζονται στην απουσία
φωτός, το σκοτάδι καθώς και στην απουσία Αγάπης, το φόβο…
ΕΙΣΤΕ,
ΝΑΙ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΩΣ & ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ
ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ, ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΙ
Η ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΙ !!!
ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ µε µια µονάχα εξαίρεση και αυτός είναι Ο ΙΔΙΟΣ ΣΑΣ Ο
ΕΑΥΤΟΣ και συγκεκριµένα το ΕΓΩ ή όπως ονοµάζεται στην εσωτερική ψυχολογία το
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΓΩ. Αλλά ούτε αυτό δεν µπορεί στ’ αλήθεια να σας τα αλλάξει ή να σας τα
πάρει, απλώς µπορεί να το αµφισβητήσει και να σβήσει για κάποιο καιρό το φως µέσα σας…
Μην το επιτρέψετε, και εάν έχει συµβεί, µε στόχο και συνειδητή πράξη αλλάξτε το πάλι
λέγοντας, σκέπτοντας και νιώθοντας µέσα σε εσάς πως
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΦΩΣ

-

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΠΗ

και έτσι ας είναι πάντα και µέσα στη ΔΙΚΗ ΜΟΥ συνειδητότητα…

Τώρα, αγαπητοί φίλοι,
ας δούµε µερικά στοιχεία σχετικά µε αυτά που συµβαίνουν γύρω µας και τα οποία έχουν
πολλούς ανθρώπους ανησυχήσει και φέρει σε ταύτιση µε τα αρνητικά συναισθήµατα που
έχουν προγραµµατιστεί να ‘τρέχουν’ στο σκληρό τους δίσκο σε περιπτώσεις τέτοιες.
Περνάµε µια περίοδο πρωτοφανείς καταπίεσης και φασιστικού ελέγχου για τη διατήρηση
µιας παγκόσµια τάξης των πραγµάτων και την ακόµα καλύτερα ελεγχόµενη κατάσταση που
ονοµάζεται Νέα Τάξη των Πραγµάτων, δηλαδή απόλυτου ελέγχου. Επειδή βρισκόµαστε
όµως, δόξα στο Θεό, σε µεταβατικό στάδιο, στο πέρασµα από την παλαιά και σκοτεινή
εποχή του ελέγχου µέσα από το φόβο στη Νέα Εποχή της ελευθερίας, του Φωτός και της
Αγάπης, µπορούµε ΟΛΟΙ να ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ µια και µπαίνουµε
στην εποχή της τελειότητας, την εποχή όπου δε θα υπάρχουν οι γνωστές σε όλους µας
ανισορροπίες!
Αυτό, όπως άλλωστε όλες οι µεγάλες πλανητικές αλλαγές όλων των εποχών, θα φέρει
και αρκετές αλλαγές που στους πολλούς µπορεί να φαίνονται αρνητικές, οι οποίες όµως
είναι αναγκαίες και εν’ τέλη πολύ θετικές. Το πώς αυτές θα βιώνονται και θα
χαρακτηρίζονται θα εξαρτηθεί καθαρά και µόνο από το έκαστο πρίσµα ή φακό αντίληψης.
Ανάλογα µε το δικό σας συµβόλαιο (και τα καρµικά εµπλεκόµενα στοιχεία) για αυτήν την
ενσάρκωση και ανάλογα µε την ελεύθερή σας επιλογή θα βρεθείτε αντιµέτωποι µε αλλαγές,
συχνά ριζικές. Κάποιοι από εσάς ενδεχόµενος να έχουν συµφωνήσει να αποχωρήσουν για
να ξαναέλθουν ταχύτατα αµέσως µετά, άλλοι πάλι µπορεί να έχουν επιλέξει την παραµονή
τους καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλαγών, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο για τις
µελλοντικές γενιές τα όσα χρειάζονται για µια οµαλή συνέχεια της ζωής των ανθρώπων σε
αυτών των υπέροχο γαλάζιο πλανήτη.
Θέλω µε αυτά που σας λέω τώρα να σας ενθαρρύνω να συνεχίζεται µε πίστη στον
εαυτό και στην ψυχή σας το δικό σας έργο και εφόσον δεν το έχετε ακόµα κάνει, να
αναλάβετε τις ευθύνες σας, εκείνες για τις οποίες έχετε έλθει σε τούτη την ενσάρκωσή
σας. Η παλαιά εποχή της βαθειάς ύπνωσης έχει τελειώσει, µένει τώρα να αφυπνιστούν, να
αναλάβουν ευθύνη και δράση όσοι έχουν συµφωνήσει σε αυτό για να µπορέσουν τα
πράγµατα να κυλήσουν όσο πιο οµαλά και ευνοϊκά είναι δυνατό!
Που εµπλέκεστε τώρα όλοι εσείς…
Καταρχάς δεν είναι τυχαίο που λαµβάνετε αυτό το ηλεκτρονικό γράµµα µια και δεν
υπάρχει το τυχαίο! Έτσι εξαρτάτε, µια που το λάβατε, 100% από εσάς τους ίδιους, τι θα
κάνετε µε αυτά που διαβάζετε εδώ, εάν φυσικά έχετε φτάσει µέχρι εδώ. Θα είναι αφορµή
για προσαρµογές και αλλαγές από την πλευρά σας ή απλώς ένα ακόµα από τα αµέτρητα
email (κείµενο) που καταλήγουν στον κάδο; Θα ανοίξετε ή θα προσπεράσετε την πόρτα;

Στην πράξη, ένα από εκείνα που καλούνται όλοι, αφυπνισµένοι και µη, να κάνουν, είτε
συνειδητά είτε αναγκαστικά είναι να µην υποστηρίζουν της σκοτεινές δυνάµεις και τους
εκπρόσωπους µαριονέττες τους, τα φιλαράκια από την Bilderberg, την Trilateral
Commission και τις διάφορες και πολυάριθµες σκοτεινές στοές στις οποίες ανήκουν οι
περισσότεροι πολιτικοί, τραπεζίτες, ανώτερα στελέχη κ.λπ.. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ που
έχει καταλάβει πως τρέχει ο λαγός (γερµανικό ρυτό) να πληρώσει ΤΙΠΟΤΑ από τα
παράλογα, απάνθρωπα και πλήρως αντισυνταγµατικά χαράτσια! Κάθε Ευρώ που εσείς
δίνετε απλώς χάνετε στην άβυσσο των σκοτεινών τους συστηµάτων ελέγχου και
εκµετάλλευσης των µαζών!
ΔΕ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΔΕΣΜΙΑ ΣΤΗ
ΘΗΛΙΑ που έχουν βάλει µε πολύ µεράκι και τέλειο συντονισµό οι υπάκουοι σε αυτούς
µηχανισµοί! Μην πληρώνετε λοιπόν τίποτα που δεν είναι νόµιµο, πληροί το σύνταγµα, είναι
σύµφωνο µε τα πανανθρώπινα δικαιώµατα και αξίες αλλά και µε τη δική σας συνείδηση
ψυχής!
Προπαντός µην πηγαίνετε να ανταλλάσσετε οικογενειακό πλούτο και ειδικά το χρυσό
σε χρήµατα για να αποπληρώσετε χαράτσια και δάνεια! Έχετε παρατηρήσει πως ξαφνικά
έχουν φυτρώσει σαν τα µανιτάρια σε κάθε γωνιά ‘µαγαζιά’ που σας δίνουν χρήµατα για το
δικό σας χρυσό; Έχετε παρατηρήσει τις ολοένα και αυξανόµενες διαφηµίσεις σε περιοδικά,
εφηµερίδες κ.λπ. για την περισυλλογή του χρυσού (όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά
παγκοσµίως)! Δε θα µπούµε εδώ σε λεπτοµέρειες για το γιατί της υπόθεσης αλλά,
αγαπητοί φίλοι, η περισυλλογή αυτή δε γίνεται τυχαία! Κρατείστε λοιπόν το χρυσό σας και
εάν µπορείτε αγοράστε κι άλλο χρυσό σε λίρες ή νοµίσµατα, αγοράστε ασήµι, αγοράστε µην
πουλάτε! Αγοράστε αξίες που θα διατηρηθούν και µετά την επίσηµη κατάρρευση του
παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος την οποία απλώς δεν έχουν ανακοινώσει
ακόµα, άσχετα εάν έχει ήδη συµβεί πριν αρκετούς µήνες!
Πάρτε τα χρήµατά σας από τις τράπεζες πριν σας πουν ‘λυπούµεθα, αλλά δεν
υπάρχουν’ ή υπάρχουν µόνο τα 30% κ.λπ.! Αυτό έχει ήδη συµβεί µε πολλές καταθέσεις
όπως τραπεζικά οµόλογα και αµοιβαία κεφάλαια. Μην περιµένετε µε µια ψεύτικη ελπίδα
πως θα ανέβουν πάλι για να µειώσετε τα χαµένα διότι απλώς θα χάσετε ακόµα
περισσότερα! Πάρτε τα και επενδύστε τα σε σταθερές αξίες, σε κάτι που µε την πλήρη και
επίσηµη κατάρρευση που είναι ζήτηµα χρόνου και η οποία µπορεί να συµβεί και σε λίγες
µόνο εβδοµάδες ή µέρες, θα εξακολουθεί να έχει αξία, όπως ακριβώς τα πολύτιµα µέταλλα,
αλλά και γη! Σκεφτείτε σοβαρά την εναλλακτική λύση αποχώρησης από τα µεγάλα
αστικά κέντρα και επιστροφή στα χωριά σας. Σκεφτείτε σοβαρά την εγκατάστασή σας
σε αγροτικές περιοχές µαζί µε µια στροφή και στα επαγγελµατικά. Καθαροί σπόροι και
αγνά προϊόντα θα έχουν σταθερή αξία και θα είναι απαραίτητα αγαθά για την
διασφάλιση καθαρού και ισορροπηµένου γεννητικού κώδικα. Κάντε έναν υπολογισµό και
δείτε εάν τελικά αυτά που ζείτε ‘βγαίνουν’, έχουν µια λογική και νόηµα ή εάν πρόκειται
απλώς για ένα µάταιο κυνήγι ακατόρθωτων στόχων όπως εκείνοι του ΔΝΤ σε εθνικό
επίπεδο της χώρας.

Εµείς έχουµε κάνει τους υπολογισµούς µας και έχουµε καθορήσει το πώς και που της
συνέχισης της υπηρεσίας µας στον πλανήτη γη. (Λεπτοµέρειες γι αυτό σε λίγο καιρό…). Το
βασικό σε όλο το θέµα είναι να µην έχουµε προσκολλήσεις σε τίποτα και κανέναν και να
είµαστε έτοιµοι και ευέλικτοι για τα όσα µας φέρνει η ζωή για να µπορούµε να
λειτουργήσουµε καλύτερα και να περνάµε και πιο ευχάριστα διότι Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ
και βρισκόµαστε εδώ για να περάσουµε µε χάρη στη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ εφόσον αυτό είναι που
θέλουµε και επιλέγουµε σε καθηµερινή βάση, σε κάθε ευκαιρία και στιγµή…

Σας στέλνω την Αγάπη µου και ευχές για Θεία Χάρη την κάθε στιγµή της ζωής σας!
µε
ΑΓΑΠΗ & ΦΩΣ
πάντα!
αλέξανδρος pfaff

