
Ο Ιησούς εξηγεί... Επηρεάζεστε από τόσες πολλές ενέργειες και “Οκτώ Μου 
Διαστάσεις“ 
30 Αυγούστου 2022 – Λόγια από τον Ιησού στο Ούντο για τους κατοίκους της καρδιάς και όλους 
όσους έχουν αυτιά και ακούνε 
 
“Η γη είναι απίστευτα περίπλοκη. Στον ουρανό θα μάθετε όλες τις πολλές ασυνήθιστες 
ιδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν τους ανθρώπους της γης 
χωρίς να τις γνωρίζει η ανθρωπότητα. Σίγουρα θα επηρεαστείτε από τις πολλές και 
διαφορετικές ενέργειες που παίζουν στη Γη. Είναι τόσο αλήθεια ότι η αμαρτία στη γη, ειδικά 
η βαθιά ριζωμένη αμαρτία, όταν εκατομμύρια άνθρωποι συμφωνούν με την 
ανηθικότητα, παράγει ενέργειες που καταστρέφουν τη γη που κάνει τη ζωή δυνατή για 
εσάς.  
Καθώς ο άνθρωπος συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τις τρομακτικές πτυχές της ενέργειας 
που δημιουργεί η συλλογική συνείδηση, θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να τις 
χειριστεί για τους δικούς του εγωιστικούς σκοπούς. Όταν έρθω και ανακτήσω τον τομέα Μου, 
όλα αυτά θα τελειώσουν. 
 
Παιδιά μου, εξασκηθείτε στη δικαιοσύνη. Μην ενδώσετε στον πειρασμό να εξαπατήσετε, να 
κλέψετε ή να χειριστείτε. Να είσαι χωρίς κακία, όπως ο Ναθαναήλ. Εκείνοι που αποπλανούν 
τους άλλους θα αποπλανηθούν οι ίδιοι. 
Το ψέμα, η εξαπάτηση και η κλοπή έχουν γίνει τρόπος ζωής για πολλούς. Ό,τι σπείρετε, θα το 
θερίσετε εγκαίρως. Μην ενδώσετε στην παρόρμηση να αμαρτήσετε. Υπερασπιστείτε τον εαυτό 
σας ενάντια σε αυτό στη ζωή σας, αν χρειαστεί με βία. 
Μερικοί από εσάς σκέφτεστε "μικρά ψέματα έκτακτης ανάγκης". Αυτός ο τίτλος είναι μια 
δικαιολογία για κακές πράξεις. Εγκρίνω αυτές τις μεθόδους μόνο όταν οι άδικοι 
άνθρωποι φτιάχνουν άθεους νόμους για να καταστείλουν την πίστη και τη γνώση του 
Θεού. Για το λόγο αυτό, το λαθρεμπόριο της Βίβλου σε χώρες που απαγορεύουν τις Βίβλους 
εγκρίνεται από Εμένα. Απλά προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα για 
προσωπικό σας όφελος, δηλαδή να εξαπατήσετε τον φόρο εισοδήματός σας για να 
υποστηρίξετε μια αποστολή. Δώσε στον Καίσαρα αυτό που ανήκει στον Καίσαρα και θα έχεις 
ειρήνη. 
Να είστε δίκαιοι άνδρες και γυναίκες, ώστε να μην ντροπιάζετε το Όνομά Μου. 
 
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί τι θα έρθει πάνω σ' αυτή τη γη ή τι συμβαίνει 
τώρα μπροστά στα μάτια του. Το μυαλό του έχει χειραγωγηθεί για να βλέπει πράγματα 
που δεν υπάρχουν και να είναι τυφλός σε αυτό που υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο πρέπει να πάτε βαθύτερα στη ζωή σας, παιδιά. Μην είστε μέρος της μήτρας 
των ψεμάτων - ψέματα που διαδίδονται καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης. 
Η προέλευση αυτών των ψεμάτων δεν είναι άλλη από τον Σατανά, τον πατέρα του ψεύδους, 
ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει τη γη και να υποδουλώσει τους κατοίκους της 
δελεάζοντάς τους να τον προσκυνήσουν με αντάλλαγμα ευημερία, υγεία και προστασία. 
Μην μπείτε στον ιστό των ψεμάτων που έχει απλώσει πάνω από τη Γη. Αναζητήστε Με πολύ, 
κάθε μέρα, και θα σας αποκαλύψω την αλήθεια. είτε μίλησε είτε μέσω του Πνεύματός Μου. 
Αλλά δεν θα σας αφήσω στην άγνοια των δυνάμεων για τις οποίες είστε τυφλοί. 
Με αυτή τη γνώση έρχεται η εντολή να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους 
που βρίσκονται στα νύχια των ψεμάτων και των κενών υποσχέσεων του Σατανά. Δεν 
θα σωθούν ποτέ αν δεν τους καλύψετε με προσευχές για τη σωτηρία τους. Πολλοί από 
αυτούς πιστεύουν ότι κάνουν κάτι καλό και απαραίτητο εξαπατώντας το κοινό. Θα είναι 
πολύ αργά για αυτούς όταν συμβούν αυτά τα πράγματα που αποκρύπτονται σκόπιμα. 
Γι' αυτό χρειάζομαι τις προσευχές σας γι' αυτούς. 
Τους επικαλέστηκαν προσεκτικά από την παιδική ηλικία με την πεποίθηση ότι αυτά τα μυστικά 
σχέδια θα έφερναν έναν καλύτερο κόσμο. Δεν τους δόθηκε η χάρη να γνωρίσουν την αλήθεια. 
Προσευχηθείτε γι' αυτό και θα απαντήσω στις προσευχές σας. 
Ο λαός μου σε όλο τον κόσμο προσεύχεται: "Επουράνιε Πατέρα, παρακαλώ ανοίξτε τα μάτια 
των τυφλών και εξαπατημένοι, ώστε να μπορούν να δουν τις αληθινές προθέσεις πίσω από  
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τις πολλές ενέργειες, όπως η καταστροφή των αποθηκών τροφίμων, η δηλητηρίαση του νερού 
και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών για να μας κατασκοπεύουν.“ 
Τόσοι πολλοί παρακολουθούνται και χωρίζονται σε ομάδες για να τους χειραγωγήσουν 
και να τους καταστρέψουν. Πολλοί είναι σημαδεμένοι για καταστροφή και δεν το γνωρίζουν. 
Αλλά γελάω με τα σχέδια των ανθρώπων, γιατί μόνο εγώ έχω τη δύναμη να τους σταματήσω 
και να προστατεύσω τους άλλους. 
Μην φοβάστε τους ανθρώπους! Να ξέρετε ότι είμαι μαζί σας και να υποστηρίξω τον σκοπό 
σας, και αν θέλω να σας καλέσω σε Μένα, θα γίνει γρήγορα και με ευσπλαχνία. Τίποτα δεν 
αξίζει την απώλεια της ψυχής σας! 
 
Υπάρχουν πραγματικά οκτώ διαστάσεις στον κόσμο που έχω δημιουργήσει. Κανονικά, κινείσαι 
μόνο σε μία διάσταση, την οποία οι άνθρωποι ονομάζουν πραγματικότητα, αλλά οι άλλες 
διαστάσεις είναι επίσης πραγματικότητα, μόνο με διαφορετικά φυσιολογικά χαρακτηριστικά και 
περιορισμούς. 
Έτσι, όταν μιλάμε, χορεύουμε ή πετάμε μαζί στον κόσμο των πνευμάτων, τότε όλα αυτά είναι 
πραγματικά στη δεύτερη διάσταση. Και αυτή η διάσταση είναι ένας πολύ πραγματικός κόσμος 
και πολλοί άνθρωποι που προσπάθησαν να διευρύνουν την κατανόησή τους είναι στο σπίτι 
σε αυτή τη διάσταση. Και είναι αλήθεια ́ στον πνευματικό κόσμο είσαι στο σπίτι σου επειδή 
είσαι πνεύμα. 
Στη συνέχεια, υπάρχουν υποατομικές διαστάσεις που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ακόμα, αλλά 
υπάρχουν ως μέρος του πραγματικού κόσμου που δημιούργησα. Με τον καιρό, θα μάθετε να 
τα καταλαβαίνετε όλα. Ο χρόνος είναι μια άλλη διάσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
άνθρωποι μπορούν να ταξιδέψουν προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο χρόνο. Προτιμώ να 
μην το κάνουν αυτό γιατί πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και έτσι είναι ένας 
πραγματικός θάνατος σε αυτόν τον κόσμο για αυτούς. 
Οι δαίμονες είναι αδίστακτοι και εκμεταλλεύονται τα ταξίδια των ανθρώπων μέσα και έξω από 
άλλες πραγματικότητες. Ούτε περιορίζονται από τη διάσταση στην οποία λειτουργούν τις 
περισσότερες φορές. Μπορούν να χειριστούν την ύλη, την ενέργεια, το χώρο και το χρόνο, 
δηλαδή όλες τις διαστάσεις που είναι βαθύτερες από τη διάστασή τους. Η όγδοη διάσταση 
τους στερείται λόγω της μαυρίλας και του βάρους της αμαρτωλής ψυχής τους. Η όγδοη 
διάσταση είναι ανοιχτή μόνο στους αγίους και τους αγγέλους και σε εκείνους στη γη που είναι 
χωρίς κακία και ανήκουν μόνο στον Θεό. Όλη η μουσική που αναδύεται από αυτή τη διάσταση 
είναι ιδιαίτερα χρισμένη για να ανοίξει τις πύλες του ουρανού για να εισέλθουν οι ακροατές. 
Αυτό συνήθως αναφέρεται ως "ανοιχτοί ουρανοί". 
 
Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα από όσα μπορείτε να δείτε ή τι επιτρέπεται που μπορείτε 
να το αντιληφθείτε – είτε από τις περιστάσεις, από την κατάσταση του νου σας ή τις επιθυμίες 
σας ή από αυτό που θεωρείτε σχετικό και αξίζει να γνωρίζετε. Αλλά βασικά, αν πρέπει να 
δράσετε σε μια άλλη διάσταση, θα σας δοθούν τα μέσα για να το κάνετε.“ 
 
 
 


