
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΩΝ –ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 
ΟΜΙΛΟΣ «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στόν Ἄνθρωπο»  /  Π.ΧΡΙΣΤΟΦΗ  
                                                                                                                                                                       1 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ 

26-8-2018 

 

Ἀδελφοί, 

    Ἀκούσατε νά λέγεται: 

    «Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ὑδροχόου κηρύττει τήν Ἀδελφοσύνη1.» 

    Νά σκέπτεσθε τούς Ἀνθρώπους ὅλους καί τούς Ἀγγέλους καί τά 

Πνεύματα τῆς Φύσεως καί τίς ἐκδηλώσεις Των2 ὅλες, ὡς Ἀδελφούς3 σας. 

 

     Εἶναι Ἀληθές, Σαφές καί Ἀκριβές: Ὅλοι, ὅλα προερχόμεθα ἀπό τήν 

Ἰδίαν Δελφύν, ἀπό τήν Ἴδια Μήτρα καί εὑρίσκουμε στόν Πυρῆνα4 μας τόν 

Ἴδιο Νόμο. 

    Ἐδῶ, στόν Πυρῆνα, εὑρίσκεται ἡ Ἀλήθεια τῆς Ἑνότητος καί ἀπό αὐτό τό 

Σημεῖο, ἀπό τόν Πυρῆνα, μποροῦμε νά προχωροῦμε, νεότεροι καί 

πρεσβύτεροι, ἅπαντες, κατά τόν Νόμο πού Ὁρίζει ἡ Δελφύς πού μᾶς 

Γέννησε. 

 

    Μέ τήν Ἐνέργεια τῆς Χάριτος, παρακαλεῖσθε ν’ἀφιερώσετε χρόνο 

στοχασμοῦ στό γεγονός, στήν Ἀλήθεια τῆς Ἑνότητος. 

    Θά ὁδηγηθοῦν οἱ νόες νά συλλάβουν, νά δοῦν καί νά περιέξουν τό 

γεγονός, τήν Ἀλήθεια τῆς Ἑνότητος. Ἀπό τήν ἴδια τήν Κίνηση τῆς Ζωῆς 

καί μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Θείου Σχεδίου, ὁλόκληρο αὐτό τό ἔτος (ἀπό 

Αὔγουστο σέ Αὔγουστο) ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἔστω καί γιά λίγο, 

θ’ἀναγνωρίσουν τήν Ἀλήθεια τῆς Ἑνότητος. 

    Νά τό θυμᾶσθε καί νά εὑρίσκεσθε προετοιμασμένοι καί ἕτοιμοι νά 

βεβαιώσετε ἐμπράκτως: τήν Ἀδελφοσύνη καί τήν Ἀλήθεια τῆς Ἑνότητος. 

 

    Σέ ὅλες τίς Διαστάσεις, στόν Χῶρο καί στόν Χρόνο ἡ ἀφυπνισμένη 

Συνείδησις καλεῖται νά ἐπιγνώσει καί νά βεβαιώσει: Ἕν τό Πᾶν. 

    Μία στιγμή ἐάν τό ζήσει αὐτό κάποιος, τίποτε δέν εἶναι πλέον τό ἴδιο. 

Καί ὅσο περισσότεροι ἀπό σᾶς βιώσετε5 τήν στιγμή τῆς Ἑνότητος, τόσον 

ταχύτερα θά εὑρεθεῖ ὁ Κόσμος σας νά οἰκοδομεῖ «Πνευματικό Πολιτισμό». 

                                                            
1Μήνυμα Ἰουνίου 2018 –τό πρῶτο μήνυμα αὐτοῦ τοῦ θέρους. 
2Τίς ἐκδηλώσεις Ἀνθρώπων, Ἀγγέλων, Πνευμάτων τῆς Φύσεως. 
3Ὑπενθυμίζεται: τά κεφαλαῖα ἀρχιγράμματα στό μέσον προτάσεων σημαίνουν 

ἀναφορά σέ δονητικές συχνότητες τῶν  Ἀνωτέρων Νοητικῶν Πεδίων. 
4 Ὁ Πυρῆνας γιά τούς ἐνσαρκωμἐνους ἀνθρώπους:  4ο ἐνεργειακό κέντρο. 
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    Ν’ἀναζητᾶτε Ἀδελφοί τήν Ὀμορφιά καί σ’Αὐτήν νά διαθέτετε τήν 

Ἐνέργειά σας. 

    Νά παραδίδετε τόν φόβο καί τίς προσκολλήσεις στό Χέρι τοῦ Κυρίου. 

    Νά συμπαρίστασθε στούς Ἀδελφούς σας, στήν Χαρά καί στήν ἀνάγκη, 

Ταπεινά. 

 

    Σᾶς παραδίδω Γνῶσιν τῆς Ἐπιστήμης τοῦ Μέλλοντος, συνεχῶς. 

   Ἐάν σεῖς οἱ ἴδιοι δέν δύνασθε νά τήν φέρετε, τήν μεταδίδετε στά παιδιά, 

ὁλόγυρά σας. 

    Σᾶς Εὐλογῶ μέ τήν Πνοή Μου 

    κι Αἰτοῦμαι γιά σᾶς 

    καί λαμβάνετε: 

τίς Πνοές τῶν Διδασκάλων ὅλων. 

                                                                                          Ἱλαρίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
5Ἄς ἐπισημανθεῖ  ἡ διαφορά: «ἀναγνωρίζει» ἡ διάνοια –«βιώνει» ὁλόκληρη  ἡ 

ὑπόσταση, «ζοῦμε» τήν Ἑνότητα μέ ὅλους τούς φορεῖς μας. 


