
Ποιανού την ιδέα της ζωής ζεις... Ποιον ακολουθείτε; 
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και ακούν αυτιά 
 
“Ακούστε, λαός Μου, όποιος από σας λέει: "Δεν γνωρίζω το θέλημα του Θεού, επειδή δεν 
μπορώ να Τον δω ούτε να Τον ακούσω“ – όποιος το λέει αυτό είναι είτε εντελώς νέος στην 
πίστη, είτε τεμπέλης, πεισματάρης, άπιστος, είτε προστατεύει τις δικές του απόψεις. Είναι εκεί 
μόνο εξαιτίας του Ουρανού – όχι από αγάπη για Μένα. 
Πες Μου τα εξής, όσοι Με γνωρίζετε... Θα βασάνιζα, θα βασάνιζα και θα σταύρωνα τον εαυτό 
Μου για σένα και μετά δεν θα σου έδινα την ευκαιρία να μάθεις ποιο είναι το Θέλημά Μου για 
τη ζωή σου; Αυτή η ιδέα είναι εντελώς γελοία. Οδηγηθήκατε να πιστέψετε ότι δεν είστε σε θέση 
να ακούσετε από Μένα, να Με δείτε ή να λάβετε τη βοήθειά Μου για τη ζωή σας. Και σας έχω 
δώσει τόση βοήθεια για να φτάσετε εκεί, αλλά το χρησιμοποιείτε; Έχω ένα ιδιαίτερο χάρισμα 
και κλίση για τον καθένα σας. Σας έχω προικίσει με το DNA για να εκπληρώσετε αυτό το 
θέλημα, ακόμη και με τη βοήθειά Μου. Δεν έχετε λοιπόν καμία δικαιολογία για την άγνοια και 
την άγνοιά σας. 
Λοιπόν, δεν είπα αυτά τα αιχμηρά πράγματα για να σας πληγώσω ή να σας επιπλήξω, 
Αγαπημένη Μου. Τα είπα γιατί είναι αληθινά και πρέπει να σταματήσετε να ακούτε τους 
δαίμονες που σπέρνουν μόνο σύγχυση. Δεν μπορείτε πλέον να πείτε, "Δεν ξέρω", επειδή σας 
έδωσα τα μέσα για να γνωρίσετε όλα τα πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή σας και τη 
θεϊκότητά σας. Είναι απλά θέμα αρπαγής του ταύρου από τα κέρατα και ρίψης του στο έδαφος 
και επιμονής παρά τα ψέματα για το αντίθετο. 
Σας προκαλώ τώρα να πάρετε τα εργαλεία και να ακονίσετε την κρίση σας, με πλήρη 
εμπιστοσύνη ότι θα σας καθοδηγήσω και θα σας καθοδηγήσω, και στη συνέχεια απλώς 
ακολουθήστε τα βήματα που κάνω πριν από εσάς. Θα γίνεις τότε σαν τον Αδάμ που άκουσε 
τη Φωνή Μου στον Κήπο. Θα περπατάς μαζί Μου και θα μιλάς όλες τις ημέρες της επίγειας 
ζωής σου. 
Ο πιο σημαντικός βασικός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε για να επιτύχετε 
αυτόν τον στόχο είναι να είστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι όλες οι προθέσεις, οι απόψεις, 
οι ιδέες, οι προτιμήσεις και οι σκέψεις σας σχετικά με το πεπρωμένο σας δεν σημαίνουν 
τίποτα για εσάς. Πρέπει να εγκαταλείψετε εντελώς τις απόψεις σας, τότε μπορούμε να 
εργαστούμε για την κρίση σας. Αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτή την πεποίθηση, δεν θα 
μπορείς να Με ακούσεις ή να Με δεις αξιόπιστα. Τα πρόβατά Μου γνωρίζουν τη φωνή 
Μου καθώς Με ακολουθούν, αλλά πολλά ακολουθούν τον εαυτό τους, τους γονείς τους, 
τι εγκρίνει η κοινωνία, τι θα τα κάνει πλούσια και διάσημα, τι τους αρέσει να κάνουν και 
τι δεν θέλουν ποτέ να κάνουν. 
Είναι ανάπηροι για μια ζωή. Ξέρω ότι αυτή είναι μια τεράστια δήλωση, αλλά κοιτάξτε γύρω: 
Πόσοι άνθρωποι αγαπούν αυτό που κάνουν και ανθίζουν στην κλήση τους; Και δεν μιλάω για 
να βγάλω λεφτά. Εννοώ ότι έχουν ειρήνη και δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα ή την ασφάλεια. 
Το μόνο που θέλουν είναι να Με ευχαριστήσουν, ό,τι κι αν τους καλέσω να κάνουν. είτε 
πρόκειται για μαρτύριο είτε για δημιουργικά δώρα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Έχουν απόλυτη 
ειρήνη βαθιά μέσα τους και τίποτα από όσα τους λέει κανείς δεν μπορεί να τους αποτρέψει 
από το Άγιο Θέλημά Μου. 
Θέλεις να είσαι ανάμεσα σε εκείνους που ζουν μια γεμάτη και χαρούμενη ζωή, γνωρίζοντας ότι 
είμαι μαζί σου σε κάθε βήμα, επειδή είναι θέλημά Μου και είμαι πιστός για να σε εξοπλίσω; 
Πριν μπορέσετε να ακονίσετε την κρίση σας, πρέπει να μάθετε ταπεινοφροσύνη και 
υπακοή. Εάν αυτές οι ιδιότητες έχουν γίνει πραγματικά μέρος σας, είστε καλά 
προετοιμασμένοι. Πετάξτε όλες τις προκαταλήψεις σας στη θάλασσα και ελάτε μπροστά 
Μου εντελώς άδειοι. Από αυτό το μέρος μπορώ να σας καθοδηγήσω. 
Μερικοί έχουν αισθανθεί την επιθυμία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ανήκετε στους γονείς 
σας και αυτό που λένε είναι αλήθεια. 
Είσαι λοιπόν στο πανεπιστήμιο και μαθαίνεις να υπηρετείς τον κόσμο. Σας λέω: Είμαι πολύ 
λυπημένος εξαιτίας σας. Προσεύχομαι να ξυπνήσετε και να έχετε μόνο την επιθυμία να 
εκπληρώσετε τα σχέδιά Μου για τη ζωή σας. Δεν θα βρείτε ποτέ εκπλήρωση και ευτυχία αν 
ακολουθήσετε τις απόψεις των γονιών σας για το τι να κάνετε με τη ζωή σας. 
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Και αυτή τη στιγμή δεν είσαι ευτυχισμένος. δεν έχεις ειρήνη. Έχετε τόσες πολλές ερωτήσεις 
σχετικά με το τι πραγματικά δημιουργήσατε. Έχετε αυτό το βαθύ ανήσυχο συναίσθημα στο 
έντερό σας ότι αυτό στο οποίο αφιερώνετε όλο το χρόνο και την ενέργειά σας δεν είναι 
πραγματικά αυτό που θέλετε να κάνετε βαθιά στην καρδιά σας. 
Αγαπητοί, είναι τόσο εύκολο... Σταματήστε να ζείτε για όλους τους άλλους. Ακολουθήστε την 
καρδιά σας μέχρι να σας πει ότι έχετε βρει τη θέση σας στη ζωή. Ποτέ δεν θα είστε πραγματικά 
ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι μέχρι να το κάνετε αυτό. Σας κάλεσα, αλλά Μου λείψατε 
και τώρα είστε σε μια πολύ διαφορετική πορεία από αυτή που σας κάλεσα να κάνετε.  
Επίτρεψέ Μου να σου δώσω θεία συμβουλή... Αποστασιοποιηθείτε από τα πάντα και 
τους πάντες και αφιερώστε λίγο χρόνο αναζητώντας μόνο Εμένα και το Θέλημά Μου 
για τη ζωή σας. Το φθινόπωρο έρχεται και με την αλλαγή των εποχών έρχονται οι αλλαγές 
στη ζωή που ενορχηστρώνω. 
Σας καλώ ξανά, αγαπημένοι, μην απομακρυνθείτε από Μένα αυτή τη φορά, γιατί θα το 
μετανιώσετε βαθιά για το υπόλοιπο της ζωής σας. Πες ΝΑΙ σε Μένα και πρόσεχε καθώς 
προωθώ την απομάκρυνσή σου από τον κόσμο. Πραγματικά, εδώ αρχίζει η κρίση, 
μακριά από κάθε κοσμικό βάρος. 
Είμαι μαζί σας και δεν θα σας εγκαταλείψω σε αυτό το έργο. Αν Με ακολουθήσεις, θα βρεις τη 
δύναμη, την ικανότητα και το θάρρος να συνεχίσεις, ακόμα και όταν όλος ο κόσμος είναι 
εναντίον σου.“ 
 
 

 


