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Επιθέσεις της Νέας Τάξης στους ανθρώπους της γης
µε χηµικά, ακτινοβολίες, ήχους, έλεγχο του νου, αρνητικούς προγραµµατισµούς
- Kατάλογος κατάλληλων µέτρων Αγαπητοί φίλοι,
ύστερα από την τελευταία επίσκεψή µας για εργαστήρια και συνεδρίες στην Αθήνα την
περασµένη εβδοµάδα, ξανά βιώσαµε για ακόµη µια φορά την επίθεση των δυνάµεων της Νέας
Τάξης ενάντια στον Ελληνικό λαό µε τους ουρανούς από νωρίς το πρωί να γεµίζουν µε χηµικά
και βιολογικά, επικίνδυνες για την υγεία όλων µας ουσίες. Παράλληλα και σε συνδυασµό µε τις
ηλεκτροµαγνητικές και άλλες ειδικές, τεχνητές ακτινοβολίες και ήχους, τούτο γίνεται πολύ
επιβαρυντικό για όσους διαµένουν στην Αθήνα αλλά και σε άλλα, µεγάλα αστικά κέντρα της
χώρας µας, και όχι µόνο.
Ο κόσµος χωρίς να τα γνωρίζει, και πολλοί χωρίς να πιστεύουν στα ολοφάνερα σε όλους
γεγονότα, γίνεται ολοένα και περισσότερο υπνωτισµένος, αδύναµος και ασθενής. Εκείνοι που
γνωρίζουν για όλα αυτά συχνά νιώθουν απλά µια αδυναµία να αντιδράσουν ή, ακόµα λιγότερο, να
απαντήσουν σοφά σε αυτές τις επιθέσεις σύγχρονου πολέµου µε στόχο την υγεία, ακόµα και τη
ζωή µας! Πολλοί είναι εκείνοι που θυµώνουν και εκνευρίζονται χωρίς ωστόσο να µπορούν να
διοχετεύσουν
αυτές τις
δικές
τους
δυνάµεις
µε έναν
δηµιουργικό
τρόπο.
Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω µερικές λύσεις/οδηγίες, έναν ‘κατάλογο/λίστα’ µε τις οποίες θα
µπορέσετε να προφυλαχτείτε και να προχωρήσετε ακόµα και σε πλανητική υπηρεσία για το καλό
όλων.
Οδηγίες προφύλαξης και αντιµετώπισης πολεµικών επιθέσεων της Νέας Τάξης, όπως
CHEMTRAILS - MIND-CONTROL - αρνητικός προγραµµατισµός του νου κ.ά.:
1) Φόβος: αποφύγετε να πέσετε στην παγίδα του ‘θύµατος’ και να ταυτιστείτε µε τους φόβους
σας, για ασθένειες και θάνατο! Ο φόβος, που υπάρχει όπου απουσιάζει η Αγάπη, µαγνητίζει κι
άλλο φόβο και συνδεδεµένο µε αυτόν σκοτάδι, δηλαδή απουσία φωτός. Αυτό είναι ακριβώς το
χρυσό κλειδί των σκοτεινών δυνάµεων µε το οποίο ελέγχει τις µάζες. Επιλέξτε λοιπόν πάντα
ΦΩΣ και ΑΓΑΠΗ! (βλέπε Νο3)

2) Θυµός & οργή: Αρνητικά συναισθήµατα βασισµένα στο φόβο, που δεν βοηθούν κανέναν και
τίποτα, αλλά κάνουν τα πράγµατα πάντα ακόµα χειρότερα! Μη θυµώνετε ή οργίζεστε! Αντί αυτού
χρησιµοποιήστε αυτήν την ιδιαίτερα ισχυρή ενέργεια δηµιουργικά (βλέπε Νο5), αλλιώς απλώς
θα σας ρίξει ακόµα πιο χαµηλά σε έναν επικίνδυνο στρόβιλο αρνητικών ενεργειών που πρώτα απ
όλα θα βλάψει εσάς τους ίδιους και επίσης θα ενισχύσει τις δυνάµεις του σκότους στο έργο
τους, συµβάλλοντας στον αρνητικό επηρεασµό του µορφογενετικού πεδίου, που είναι και η βάση
τους για έλεγχο των µαζών.
3) Εγώ Ειµί το Εγώ Ειµί: θυµηθείτε το ποιος ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, και πως ο καθένας µας είναι
ΠΑΝΤΑ συνδεδεµένος µε την ουράνια πηγή, µε το Θεό! ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΕΓΩ ΕΙΜΙ - αυτό θα
σας γεµίσει µε δύναµη και αυτοπεποίθηση και έτσι θα υπερισχύσει το Φώς και η Αγάπη αντί του
σκότους και του φόβου µέσα µας, κάθε φορά που αυτός πάει να ‘τρυπώσει’ και να µας καταβάλει!
ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΕΓΩ ΕΙΜΙ, είναι µια αιώνια αλήθεια η οποία στιγµιαία µας συνδέει µε το
αληθινό µας Είναι, µόλις το σκεφτούµε ή εκφωνήσουµε. Τούτο το ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΕΓΩ ΕΙΜΙ
µας γεµίζει αµέσως µε Φως και Αγάπη και έτσι ο φόβος µε τα αρνητικά συναισθήµατα που
προκαλεί ΔΕΝ έχει χώρο! Με το ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΕΓΩ ΕΙΜΙ θυµηθείτε την βάση από την
οποία είµαστε φτιαγµένοι όλοι και η οποία αποτελείται από τις τρεις βασικές Ακτίνες: ΦωςΔύναµη, Αγάπη-Σοφία, Ενεργός Νοηµοσύνη. (Γι’ αυτό το κοµµάτι υπάρχουν δεκάδες πολύ
αποτελεσµατικοί καθοδηγούµενοι διαλογισµοί από το House of Light Hellas, για να σας
υποστηρίξουν, εάν θέλετε να γίνετε πιο σταθεροί και λιγότερο ή καθόλου πλέον ευάλωτοι στις
επιθέσεις αυτές. Βάλτε τους και εσείς στη ζωή σας και επωφεληθείτε άµεσα από τις θετικές
επιδράσεις!)
4) Προσευχή: Βάλτε την προσευχή στην καθηµερινή σας ρουτίνα, εάν δεν το κάνετε ήδη, και
ζητήστε από το Θεό και τις Θείες Δυνάµεις να σας/µας υποστηρίξουν σε όλα αυτά τα κακώς
κείµενα που ζούµε τώρα. Μπορείτε να είστε γενικοί στις παρακλήσεις σας αλλά και πολύ ειδικοί,
ακόµα και για προσωπικά, δικά σας θέµατα που σας απασχολούν. Μιλήστε στο Θεό και τους
αντιπροσώπους Του, που είναι εκεί/εδώ και µας περιµένουν να τους µοιραστούµε και
ζητήσουµε…

5) Οραµατισµός: Αξιοποιήστε τις εσωτερικές σας δυνάµεις και ικανότητες για δηµιουργικό
οραµατισµό και εµπλέξτε εδώ τις πολύ δυνατές ενέργειες του θυµού ή/και της οργής, κάθε
φορά όταν αυτές κάνουν την εµφάνισή τους. Με αυτό κερδίζετε διπλά:
Πρώτον, ενδυναµώνετε κατακόρυφα κάθε προσπάθεια οραµατισµού, κάνοντάς την εκατοντάδες,
ακόµα
και
χιλιάδες
φορές
πιο
δυνατή!
Δεύτερον, αποφεύγετε έτσι να φορτίζεστε µε αρνητικό κάρµα και να ρίχνετε τις δονήσεις σας.

Στην περίπτωση λοιπόν των chemtrails και οποιωνδήποτε άλλων επιθέσεων στην υγεία µας
(φυσική, συναισθηµατική, νοητική, πνευµατική), καλέστε συνειδητά τις λεγεώνες της
ΒΙΟΛΕΤΙ ΦΛΟΓΑΣ, δηλαδή τις δυνάµεις, όντα και οντότητες που υπηρετούν τους άρχοντες
της 7ης Ακτίνας της κάθαρσης, µετουσίωσης και τελετουργικής µαγείας. Δείτε, φανταστείτε ή
απλά έχετε την πρόθεση όλα τα κακώς κείµενα να περιλούζονται σε φλόγες βιολετί
αποχρώσεων, ενισχυµένες µε τη δύναµη των Χιλίων Ήλιων. Επίσης µπορείτε να οραµατιστείτε
µέσα στο βιολετί να υπάρχουν και αιχµηρές πράσινες φλόγες για θεραπεία. Έτσι ο καθένας µας
µπορεί να συµβάλλει ενεργά στην κάθαρση, µετουσίωση και αλχηµεία των βλαβερών ουσιών και
ακτινοβολιών καθώς και στη θεραπεία οποιωνδήποτε ζηµιών που έχουν προκληθεί, πρώτα απ’
όλα
σε
εµάς
τους
ίδιους
και
έπειτα
σε
όλους
και
όλα
γύρω
µας.
6) Διαλογισµός: Εάν η προσευχή είναι εγώ να µιλώ στο Θεό, τότε ο διαλογισµός είναι ο Θεός να
µιλά σε εµένα. Κατανοητό είναι, πιστεύω, πως και τα δύο είναι απαραίτητα για µια καλή σχέση
κaι συζήτηση µεταξύ εµάς και το Θεό. Στο House of Light Hellas συνδυάζουµε σε µια επίκληση
και τα τρία: Διαλογισµό, οραµατισµό και προσευχή σε ένα δυνατό και αποτελεσµατικό σύνολο.
(δείτε τους διαλογισµούς συστηµικής αυτογνωσίας από το House of Light Hellas καθώς και
τους διαλογισµούς ενεργοποίησης ανάληψης από το House of Light Hellas και τον Dr Stone
από το IAM University στην Αυστρία: http://eshop.house-of-light.gr/hol-meditationsselfawareness-a.m.pfaff/)

7) chembuster: Αγοράστε έτοιµο, σε κιτ ή εξαρχής τα υλικά για ένα καλό chembuster, µε το
οποίο πυροβολείτε τα αφύσικα και τοξικά σύννεφα των chemtrails και chembombs.

chembuster

-

whirling device

8) Σύστηµα Στροβίλου: Εναλλακτικά, και κατά τη γνώµη µας πιο κατάλληλο για την εποχή µας,
φτιάξτε και εσείς ένα σύστηµα στροβίλου, µε απλά υλικά όπως µπαµπού/καλάµια ή λεπτούς,
ίσιους κορµούς δέντρων, µια διπλή σπείρα χάλκινη και έναν κρύσταλλο χαλαζία µε δύο αιχµές
(double pointer).
Με το σύστηµα αυτό, και ανάλογα το µέγεθος των τµηµάτων του και ειδικά του κρυστάλλου στο
κέντρο µπορούµε να εναρµονίσουµε, ενεργοποιήσουµε και καθαρίσουµε πολύ µεγάλες περιοχές.
Το δικό µας σύστηµα αυτή τη στιγµή µε κρύσταλλο 200γρ/12εκ έχει εµβέλεια 7,5χλµ σε
διάµετρο και 1.100µ σε ύψος. Περιµένουµε έναν αρκετά µεγαλύτερο κρύσταλλο τώρα, για να
αυξήσουµε κατά πολύ την εµβέλεια του όλου συστήµατος. (Επικοινωνείστε µαζί µας για
λεπτοµέρειες αλλά και για οικονοµικούς, κατάλληλους κρυστάλλους διπλής αιχµής, για να
φτιάξετε το δικό σας σύστηµα στροβίλου.)

9) Για τα ηλεκτροµαγνητικά και τις τεχνολογίες υποδούλωσης
µέσω ελέγχου του νου, αλλά και για φυσικά φαινόµενα βλαβερής
ακτινοβολία, σας προτείνουµε τον πλέον µυθικό και άφταστο από
άποψη λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας, RAC Raycleaner.
Μην το αναβάλετε άλλο µια και η κύρια αιτία για την απάθεια και
ανεξήγητη αποχή δράσεις των Ελλήνων ενάντια στους προδότες
εγκληµατίες βασίζεται στις βλαβερές τεχνητές ακτινοβολίες και
τα µέσα ελέγχου του νου! Χωρίς αυτά η χώρα δε θα είχε µπει σε
κανένα µνηµόνιο και θα είχαν δικαστεί και φυλακιστεί προ
πολλού όλοι ο σιωνιστές προδότες… (θα τον βρείτε εδώ:
http://eshop.house-of-light.gr/radiaesthesia-dowsing-ray-protection-geopathology/)
10) Αποτοξίνωση: Κάντε τακτική αποτοξίνωση για να αποφύγετε την επικίνδυνη συσσώρευση
βλαβερών ουσιών µέσα στο σώµα σας! Υπάρχουν αρκετοί τρόποι και
υλικά για να αποτοξινωθείτε. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικός και
πραγµατικά κορυφαίος γι’ αυτή τη δουλειά είναι ο Ελληνικός ζεόλιθος
κλινοπτιλόλιθος. (Βρείτε τον σε πολύ καλή τιµή καθώς και οδηγίες
χρήσεις ή καλύτερα, προσωπική ραδιαισθητική µέτρηση δοσολογίας,
εδώ: http://eshop.house-of-light.gr/zeolite-450gr.html )

11) «Η τροφή το φάρµακό σου»: Επιλέξτε για την
υγεία και ειρήνη σε προσωπικό αλλά και συλλογικό
επίπεδο την Ειρηνική Διατροφή µε τα 100% σίγουρα και
άκρως θετικά οφέλη για όλους µας… (γίνονται δωρεάν
συναντήσεις από τη σπείρα ολιστική εκπαίδευση, κάθε
πρώτη Πέµπτη στο Συνεργατικό Καφενείο της
Ακαδηµίας Πλάτωνος, Αθήνα.
Επίσης οργανώνονται εργαστήρια και τριήµερα έως
7ήµερα στην Αθήνα ή σε retreat στην επαρχία. Το
επόµενο που συµπεριλαµβάνει και το κοµµάτι της
ειρηνικής διατροφής είναι το τριήµερο του Ειρηνικού Πάσχα, στην Κιβωτό Κορογώνα, Λακωνία
για το οποίο θα σας ενηµερώσουµε σε ξεχωριστό newsletter άµεσα).
12) Κήπος, µπαλκόνι, ταράτσα: Εφαρµόστε και εδώ τη χρήση του ζεόλιθου για να αυξήσετε
την παραγωγή βοτάνων, σαλατικών, φρούτων κ.λπ. και να µηδενίσετε τις επιπτώσεις των
χηµικών, τουλάχιστον όσων παίρνει το φυτό από τις ρίζες του. Τούτος ο ζεόλιθος για τον αγρό
είναι πολύ φτηνός, ψάξτε στο διαδίκτυο…
Αγαπητοί φίλοι, µε την εφαρµογή όλων ή των περισσότερων οδηγιών από αυτόν το κατάλογο θα
εκµηδενίσετε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στην σωµατική,
συναισθηµατική, νοητική, ψυχολογική σας υγεία και όλα αυτά µε αρκετά χαµηλό κόστος ή ακόµα
και τελείως δωρεάν!!!
Εµείς τα κάνουµε όλα (εκτός του chembuster) εδώ και χρόνια, ακόµα και εδώ, µέσα στην
παραδεισένια φύση της Κιβωτού Κορογώνα, στη Νότια Λακωνία! Εσείς πότε θα επιβιβαστείτε
στη δική σας ‘Κιβωτό’, για να µην µπορούν οι παγκόσµιοι εγκληµατίες της Νέας Τάξης µε του
δούλους προδότες πολιτικούς (κ.ά.) στη χώρα µας να σας ελέγχουν πλέον και να σας αργοσκοτώνουν σαν ανεπιθύµητα έντοµα;;;
Δοκιµάστε τουλάχιστον κάποια/ες από τις
οδηγίες στη λίστα και επωφεληθείτε άµεσα από
τις ευεργετικές επιδράσεις! Η καλή προσωπική
σας διάθεση και ψυχολογική υγεία καθώς και η
τέλεια σωµατική σας ευεξία και υγεία θα είναι
τα άµεσα δώρα για εσάς, ενώ ταυτόχρονα θα
συµβάλλετε έτσι και στο συλλογικό καλό όλων…

Με Αγάπη & Φως, πάντα!
αλέξανδρος m. pfaff

