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Φύλακες του Φωτός

ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ
Η Αναληφθείσα Δασκάλα Αθηνά Παλλάδα είναι η θεά πολεμίστρια της Αλήθειας.
Είναι μια από τις θεές της 6ης ακτίνας, η ακτίνα του ιδεαλισμού και της αφοσίωσης.
Είναι η νεοδιορισμένη Chohan της 6ης ακτίνας που αναλαμβάνει από τη Lady Nada.
Ως Chohan της ακτίνας, εστιάζει την Χριστική συνείδηση της ακτίνας πάνω στην
ανθρωπότητα.

Η ενέργεια της δεν είναι απαλή. Έχει μια πολύ ισχυρή, εστιασμένη ενέργεια. Δεν
είναι τύπος που διαπραγματεύεται. Είναι εδώ για να μας βοηθήσει να βρούμε την
αλήθεια μέσα μας και να εκφράσουμε εκείνη την αλήθεια ανεξάρτητα από το
μπλέξιμο. Βοηθά επίσης εκείνους που αγωνίζονται για μια Αλήθεια ή ένα σκοπό
πέρα από τον εαυτό του.

Δεν είναι εκείνη που θα ζητήσετε βοήθεια εάν δεν νιώθετε ασφάλεια για το ποιοι
είστε. Εάν είναι δάσκαλος σας, να ξέρετε ότι σας έχει επιλέξει. Θα έχετε δύο
ιδιότητες που απαιτεί από όλα τους μαθητές της: αντοχή και συμπόνια, γιατί
εκπαιδεύεστε για να είστε πολεμιστής της Αλήθειας.
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Αν στάθηκε μπροστά σας και σας κοίταζε στα μάτια, θα γνωρίζατε ότι βλέπει
ακριβώς στην ψυχή σας, αφαιρώντας όλες τις ιστορίες και τις σκιές σας για να
αποκαλύψει την βασική αλήθεια. Αυτό είναι ένα από τα μαθήματά της για τους
μαθητές της: καμία ιστορία, μόνο γυμνή αλήθεια. Πόσοι από εμάς κρύβονται στον
εαυτό μας και ντύνουν τον εαυτό μας με ψέματα και ιστορίες δικαιολογίας; Αν είναι
ο Δάσκαλος σας, θα μάθετε να γνωρίζετε τον εαυτό σας όπως σας βλέπει εκείνη.

Μερικές φορές εμφανίζεται σε ένα άσπρο άλογο και συχνά τη βλέπουμε με ένα
σκούρο μωβ μανδύα. Τα μαλλιά της είναι σκοτεινά και συχνά έχει δύο πλεξούδες
στο πλάι της κεφαλής της, τραβηγμένες προς τα πίσω σε μια αλογοουρά. Τα μάτια
της είναι βιολετί που κλίνει προς το μπλε. Είναι αρκετά εκθαμβωτική και ψηλή,
περίπου έξι πόδια. Οι μύες της είναι γραμμωμένοι, και θυμίζει άτομο που θα
μπορούσε να κάνει bodybuilding.

Η Αναληφθείσα Δασκάλα Αθήνα Παλλάδα συνεργάζεται με τον Κοσμικό Άρχοντα
Osiris αυτή τη στιγμή.

Η Αύρα της Αθηνάς Παλλάδος μεταβάλλεται από ένα πολύ σκούρο μοβ, σε μοβ, και
στη συνέχεια σε χρυσό. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν μια απόκοσμη πράσινη γραμμή
στο κέντρο.

Πολλοί ειδικοί έχουν γράψει ότι είναι της 5ης ακτίνας, καθώς η 5η ακτίνα είναι η
ακτίνα της αλήθειας, αλλά τα χρώματα της αύρας δείχνουν ότι είναι της 6ης ακτίνας
και παίρνει θέση μαζί με ψυχές 6ης ακτίνες. Αυτές οι διαφορές απόψεων δεν
αναιρούν την υπέροχη δουλειά που κάνει ως Δασκάλα. Ως Δασκάλα της 6ης
ακτίνας, ευθυγραμμίζεται επίσης με την κατάσταση της αφοσίωσης και εργάζεται με
το Deva* της αφοσίωσης.

*Η Deva είναι η κινητήρια δύναμη της πράξης αφοσίωσης. Το Deva της αφοσίωσης, μαζί
με τους Αναληφθέντες Δασκάλους, διευκολύνουν την αφοσίωση μέσα μας.
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