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Διαλογισμός : 

  
Γνωριμία με το Ιόχρουν Πεδίο - 2013 

 
 
Αρχίζουμε το διαλογισμό με μερικές βαθιές ανάσες. Εισπνέουμε και εκπνέουμε 
βαθιά, αργά, ρυθμικά. Η εισπνοή – εκπνοή γίνεται εναλλάξ από τη μύτη και 
την περιοχή του αφαλού, σχηματίζοντας καθώς εξέρχεται και εισέρχεται το 
σύμβολο του άπειρου. Επικαλούμαστε τους αγαπημένους μας Αγγέλους και 
ερχόμαστε στο Κέντρο μας. 
  
Οραματιζόμαστε μια στήλη ιόχροου ανερχόμενου πυρός που διατρέχεται από 
την αντίθετη κίνηση μιας χρυσής βροχής. Βλέπουμε τη στήλη να μας 
πλησιάζει και προχωρούμε κι εμείς προς αυτήν. Ευθυγραμμιζόμαστε μαζί της 
και βρισκόμαστε στο κέντρο της. Εκεί, νιώθουμε τη δροσιά και την 
εξαγνιστική επιρροή αυτής της βιολετί φωτιάς. Από το σημείο αυτό η φορά 
του πυρός μας ανεβάζει όλο και ψηλότερα, μέχρις ότου φτάσουμε σε ένα νέο 
επίπεδο. Στο σημείο αυτό, μας υποδέχεται με προσμονή και σεβασμό μια 
υπέροχη, εξαιρετικά φωτεινή και ιεροπρεπής οντότητα. 
 
Προσπαθούμε να διακρίνουμε καλύτερα και βλέπουμε ότι από τον φλογερό 
πυρήνα της ύπαρξής της αναβλύζουν ποταμοί Ζωής σε όλες τις αποχρώσεις 
του ιώδους. 
Σκύβουμε στην πηγή της άμεσης γνώσης, την καρδιά μας και αναζητούμε 
απαντήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπροστά μας στέκεται ο Αρχάγγελος 
Ζακχιήλ, της έβδομης ακτίνας της Δημιουργίας. 
 
Πάντοτε μέσα στην καρδιά μας, ευθυγραμμιζόμαστε με τον Αρχάγγελο, 
γινόμαστε ένα μαζί του και βιώνουμε τις εκπορεύσεις του, τη ζωή, την αγάπη 
και την αρμονία της υπόστασής του. Αφήνουμε για λίγο τον εαυτό μας να 
γνωρίσει και να βιώσει το μεγαλείο αυτής της υπέροχης ύπαρξης. Ευλογούμε 
τον Πατέρα για την προσφορά του Εαυτού Του και την Αγάπη Του και 
τιμούμε το Πνεύμα Του. 
 
Στη σιωπή της καρδιάς μας, προσκυνούμε τον μεγάλο Αρχάγγελο. Του 
ζητούμε να ευλογήσει την είσοδό μας στο Ιόχρουν Πεδίο και δηλώνουμε την 
πρόθεσή μας να γίνουν τα πάντα σύμφωνα με τον Νόμο της Αβλάβειας. 
 
Ο Ζακχιήλ μας χαμογελά, αποτραβιέται λίγο στο πλάι και με ένα νεύμα του 
χεριού του μας δείχνει όσα δεν μπορούσαμε να δούμε μέχρι τώρα πίσω από 
τη λάμψη του. 
 
Κοιτούμε γύρω μας και βλέπουμε ένα νέο, ασυνήθιστο, λιλά τοπίο! Η 
βαρύτητα έχει ελαττωθεί και γύρω μας πετούν ανενόχλητοι όμορφοι, λιλά 
άγγελοι. Εισπνέουμε βαθιά και ισορροπούμε στη νέα ενέργεια. 
 

http://www.elijah.gr/
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Κοιτάζουμε ψηλά και ο ουρανός λάμπει με μια καθάρια βιολετί λάμψη. Στο 
βάθος διακρίνονται ψηλά βουνά σε διάφορες αποχρώσεις του βιολετί, πιο 
ανοιχτόχρωμα στην κορυφή, πιο σκούρα στη βάση τους. Καθώς το βλέμμα 
μας ταξιδεύει στις εκτάσεις των δασών με τα χρώματα του μενεξέ, και 
πλησιάζει στο χώρο που βρισκόμαστε, αντιλαμβανόμαστε δίπλα μας την 
ύπαρξη ενός ποταμού σε χρώμα ίδιο με του ουρανού. Το νερό του λαμπυρίζει 
και αποφασίζουμε να το ακολουθήσουμε ως την πηγή του. 
 
Ο Ζακχιήλ μας συντροφεύει. Μας μιλά για την κατοικία των Αγγέλων στα 
βουνά που είδαμε στο βάθος. Μας εξηγεί την εξαγνιστική δύναμη αυτού του 
πεδίου. Μας λέει ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι εδώ, κάθε φορά που χρειαζόμαστε 
εξαγνισμό και εξισορρόπηση. Φτάνουμε στην πηγή του ποταμού, σε μια 
βιολετί, γαλήνια λίμνη. Στην επιφάνειά της που είναι ήρεμη σαν καθρέφτης, 
κολυμπούν με χάρη λευκοί , αρμονικοί κύκνοι, ένας για κάθε κέντρο μας. 
Βλέπουμε τους επτά από αυτούς και αντιλαμβανόμαστε την παρουσία και 
άλλων ακόμα, που πρόκειται σύντομα να γίνουν ορατοί. 
 
Η λίμνη φαντάζει μαγική και νιώθουμε την επιθυμία να βυθιστούμε και να 
καθαριστούμε στα νερά της. Ο Αρχάγγελος μας επιβεβαιώνει τη θεραπευτική 
της επίδραση. Προχωρούμε και απολαμβάνουμε το λουτρό στα νερά της 
λίμνης. Νιώθουμε την εξαγνιστική της δράση σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής 
μας και ευχαριστούμε το Πνεύμα γι’ αυτό το δώρο του. 
 
Την προσοχή μας τραβούν μερικά λιλά - ροζ συννεφάκια στην άλλη όχθη της 
λίμνης. Περίεργοι, κολυμπούμε προς τα εκεί και ανακαλύπτουμε ότι πρόκειται 
για αναπαυτικές θέσεις. Ο Αρχάγγελος μας παροτρύνει να τις δοκιμάσουμε. 
Σκεφτόμαστε πόσο όμορφη θα είναι η αίσθηση να ξαπλώνεις στα σύννεφα και 
βυθιζόμαστε μέσα τους. Ο Ζακχιήλ μας εξηγεί ότι εδώ θα εξισορροπηθεί η 
λειτουργία των κέντρων μας και θα καθαρίσει η αύρα μας. Χαλαρώνουμε και 
απολαμβάνουμε το ωραίο τοπίο, τη ζεστασιά ενός αόρατου ιόχροου ήλιου και 
τη δροσερή αύρα που έρχεται από τη λίμνη. 
 
Ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ μας παροτρύνει να επικαλεστούμε τη θεραπευτικές 
ακτίνες της βιολετί φλόγας και μας εξηγεί ότι πρόκειται για μια νοήμονα 
ενέργεια εξαιρετικής έντασης, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε 
σύμφωνα με τον Νόμο της Αβλάβειας και στην κατάλληλη ένταση και 
πυκνότητα.. 
 
Έτσι, προχωρούμε στην επίκληση: 
 
Εγώ Είμαι ο/η ......  . 
Σύμφωνα με τον Νόμο της Αβλάβειας, 
έχω ήδη επικαλεστεί και θεραπευτεί 
από τις εξαγνιστικές και θεραπευτικές ενέργειες  της Βιολετί Φλόγας, 
που ενήργησαν στα κατάλληλα σημεία και με την κατάλληλη ένταση. 
Ευχαριστώ τον Αρχάγγελο Ζακχιήλ, τον Σαιν Ζερμαίν, 
τη Μαρία και την ίδια την Ιερή Βιολετί Φλόγα 
για τη θεραπεία που έλαβα. 
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Αφού νιώσουμε τις θεραπευτικές ενέργειες να μας τυλίγουν και τη γαλήνη της 
θεραπείας, αφήνουμε τα σύννεφα και ετοιμαζόμαστε να ακολουθήσουμε το 
ποτάμι μέχρι τις εκροές του επιστρέφοντας στο δικό μας πεδίο. Χαιρετούμε κι 
ευχαριστούμε τον Αρχάγγελο Ζακχιήλ. Θα επιστρέψουμε πολλές φορές σ’ 
αυτό το πεδίο για να εξερευνήσουμε τους δρόμους του και τους Ναούς που 
στέκονται επιβλητικοί στο βάθος. 
 
 
 
 
(Διαλογισμός βασισμένος στο βιβλίο της Ελένης Νίτσελε Γραμματικάκη «Το 
Ιερό Ιόχρουν Πεδίο» - Ιούλιος 2005) 
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