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Προετοιµασία Ενεργειακής Εργασίας Θερινού Ηλιοστασίου 

20.6.2014 – Χώρα Μυκόνου 

 

[Φτάσαµε στη Μύκονο νωρίς το µεσηµέρι και λίγο αργότερα µας 

ειπώθηκε ότι θα πρέπει να κάνουµε µια µικρή προετοιµασία για την 

εργασία του Ηλιοστασίου. 

Έτσι, γύρω στις 8:30 µµ συγκεντρωθήκαµε σε µια µικρή παραλία της 

Χώρας. Η συνάντηση ξεκίνησε απολαµβάνοντας τα χρώµατα του 

ηλιοβασιλέµατος.] 

 

Επικοινωνία: 

Στεκόµαστε στην καρδιά.  

Μπορεί να υπάρχει µια µικρή φασαρία γύρω σας, αλλά θέλουµε να 

τη βιώσετε.  

[Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ακουγόταν ένας πλανόδιος παίκτης 

ακορντεόν, τα κύµατα που έσκαγαν στην αµµουδιά, οι περαστικοί που 

έκαναν τη βόλτα τους στα σοκάκια της Χώρας και ακόµα, ένα τσούρµο 

παιδιά που έπαιζαν δίπλα µας.] 

Πάρτε χρόνο για να σταθείτε στην καρδιά και από την καρδιά 

κοιτάξτε τον ήλιο. Από την καρδιά, ακούστε τη µουσική. Από την 

καρδιά, ακούστε τον παφλασµό του κύµατος. Από την καρδιά νιώστε 

τους ανθρώπους που πηγαινοέρχονται γύρω σας. Από την καρδιά 

νιώστε το απαλό αεράκι. Από την καρδιά νιώστε ότι είστε ένα ενεργό 

µέλος αυτού του κύκλου.  

Σας περιµέναµε. Είστε εδώ! 

Αφήστε τα πόδια σας να βυθιστούν στην άµµο και, καθώς µε την 

καρδιά νιώθετε, ακούτε και βλέπετε και µε την καρδιά βιώνετε την 

παρουσία σας στον κύκλο, επιτρέψτε µια βαθύτερη σύνδεση ανάµεσά 

σας. Μια βαθιά σύνδεση, καρδιά µε καρδιά. 

∆εν υπάρχει κανένας και τίποτα που µπορεί να σας βγάλει από το 

τώρα. Καθώς γειώνετε µε τον τρόπο που σας δείξαµε την ενέργειά 

σας εδώ, δηµιουργείτε µία δίνη, έναν ενεργειακό στροβιλισµό. 
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Μπορείτε να οραµατιστείτε τη δίνη να κινείται δεξιόστροφα, µε τη 

φορά του ρολογιού, ξεκινώντας από τον δικό σας κύκλο και 

φτάνοντας ψηλά στον ουρανό.  

[Στο σηµείο αυτό, ακούστηκε µια άγκυρα που έπεφτε στο νερό] 

Άγκυρα. 

Αγκυροβολήστε την ενέργειά σας σε αυτό το σηµείο. 

Σήµερα θα προετοιµάσουµε την αυριανή εργασία. Αυτό που κάνετε 

τώρα είναι προετοιµασία όσων θα γίνουν αύριο. Και το πρώτο βήµα 

είναι, βέβαια, εσείς να γειωθείτε καλά, γιατί θα δεχτείτε δυνατούς 

κραδασµούς, δυνατές ενέργειες και δονήσεις και χρειάζεται να 

πατάτε πολύ καλά στη γη. 

∆ηµιουργείτε τώρα µία έδρα σε αυτόν τον µικρό όρµο, σε αυτό το 

µικρό λιµανάκι. Είναι πολλές οι ενέργειες που θα κινηθούν το 

ερχόµενο τρίγωνο, ξεκινάνε όµως σήµερα – αύριο…. ξεκινάνε τώρα. 

Όπως ειπώθηκε, η ενεργειακή εργασία που θα γίνει στη ∆ήλο αύριο, 

περιλαµβάνει τη γείωση ενεργειών του Απόλλωνα – Υπερίωνα, µέσα 

από µια σύνδεση που θα κάνετε µε την Ανδροµέδα, τον Αρκτούρο, 

τη Μεγάλη Άρκτο και τον Σείριο. Συνοδοί σε αυτή την εργασία θα 

είναι ο Απόλλωνας, η Άρτεµις, ο Μιχαήλ, ο ∆ίας και η Αφροδίτη. Και 

πολλοί άλλοι βέβαια, πάρα πολλοί άλλοι θα είµαστε µαζί σας αλλά 

αυτές είναι οι ενέργειες µε τις οποίες θα δουλέψετε ιδιαίτερα.  

Και όπως εξηγήσαµε στην κλειστή οµάδα [αναφέρεται στο Τάγµα του 

Εαυτού] –και το κάναµε επειδή ήταν µια πολύ κατάλληλη στιγµή, έτσι 

ώστε να σας µεταφερθούν οι πληροφορίες σήµερα-, µε την αυριανή 

εργασία ολοκληρώνεται ένας µεγάλος κύκλος και µπαίνει µία τελεία. 

Ολοκληρώνεται µία σπουδαία, µία σηµαντική φάση της εργασίας σας. 

Και αναφερόµαστε κυρίως στην εργασία της κλειστής οµάδας αλλά, 

όλοι όσοι βρίσκεστε στο χώρο αυτό, συµµετέχετε ενεργά επίσης στο 

ρίζωµα, στο αγκυροβόληµα ενεργειών από το κέντρο του Γαλαξία. 

Πρόκειται για το υπερουράνιο Φως, το αόρατο Θεϊκό Φως. 

Και είναι ουσιαστικά η γείωση µιας άλλης διάστασης αυτή. Η εργασία 

σας θα γίνει σε συνδυασµό µε κάποιες άλλες οµάδες. ∆εν τις 

γνωρίζετε. Μπορεί κάποιοι να συνδέονται µε αυτές, να έχουν ακούσει 

γι’ αυτές. Αλλά η ενέργεια θα κινηθεί στο τρίγωνο ∆ήλος – ∆ελφοί – 

∆ίον. 
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Έτσι λοιπόν τώρα, θα ζητήσουµε να πάρετε χρόνο και να 

δηµιουργήσετε µία αρχική σύνδεση µε τα υπόλοιπα δύο σηµεία. Ένα 

τρίγωνο. Θα µεταφέρετε την κορυφή του τριγώνου αύριο στη ∆ήλο. 

Βάλτε όµως τις ρίζες εδώ. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο το ότι ήρθατε να 

µείνετε εδώ. ∆εν µπορούσε να γίνει αλλιώς γιατί ο χώρος αυτός 

συνδέεται πολύ βαθιά µε τη ∆ήλο. 

Σχηµατίστε λοιπόν ένα νοητό τρίγωνο µεταξύ ∆ήλου, ∆ελφών και 

∆ίου και αφήστε το να λειτουργήσει. Αφήστε την ενέργεια να ρεύσει, 

να συνδέσει αυτές τις τρεις κορυφές. ∆εν χρειάζεται να κάνετε κάτι 

σήµερα πάνω στο τρίγωνο. Απλά, κρατήστε το στο νου σας και 

επιτρέψτε να γίνουν οι συνδέσεις. ∆ηλώστε την πρόθεσή σας να 

ριζώσουν οι κατάλληλες ενέργειες και στα τρία σηµεία του τριγώνου, 

στις τρεις κορυφές, µε τα κατάλληλα άτοµα, έτσι ώστε η παραλαβή 

της ενέργειας την αυριανή ηµέρα να βρει ένα πρόσφορο έδαφος για 

να γειωθεί.  

Η δίνη σας φτάνει στον ουρανό. Χιλιάδες άγγελοι, µυριάδες άγγελοι 

σας περιµένουν εκεί.  

Σήµερα, θα επαναλάβουµε ένα ενεργειακό µοτίβο προκειµένου να 

σας βοηθήσουµε να προετοιµαστείτε κατάλληλα για την παραλαβή 

της ενέργειας. Θα επαναλάβουµε το µοτίβο που δόθηκε εχθές από 

τον ∆άσκαλο Σαιν Ζερµαίν και τον Αρχάγγελο Μέτατρον.  

Αφήστε το νου σας, αφήστε την καρδιά σας, να σας οδηγήσουν σε 

αυτό το αγγελικό πεδίο. Μπορείτε να δείτε µυριάδες αγγέλων να 

απλώνονται ολόγυρα, γεµάτοι χαρά, γεµάτοι φως, γεµάτοι χρώµατα 

– χιλιάδες χρώµατα και αποχρώσεις-, έρχονται να σας συναντήσουν. 

Πάρτε χρόνο για να µπείτε περισσότερο στην αγγελική ενέργεια, να 

συνδεθείτε καλύτερα µαζί της. 

[Παύση] 

Υπάρχει πολύ χαρά, υπάρχει βιασύνη, χαµόγελα, αγάπη, ζωντάνια. 

Κι όπως αναµιγνύεστε µε τους αγγέλους, αντιλαµβάνεστε από ένα 

πεδίο πολύ ψηλότερα από εσάς, να κατεβαίνει µία πανέµορφη, 

ολόλαµπρη µορφή. Αντιλαµβάνεστε την παρουσία του Αρχαγγέλου 

Μέτατρον, ο οποίος κατέρχεται στο µέσον της αγγελικής 

συνάθροισης.  

Φως. 

Λαµπρότητα. 
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Υπερουράνια ∆όξα. 

Αντίληψη. 

Παρουσία. 

Χριστός. 

Χριστική Συνειδητότητα. 

Εγώ Είµαι. 

Όλα αυτά, όλες αυτές οι έννοιες, οι ιδέες, ακτινοβολούνται από την 

παρουσία του Αρχαγγέλου Μέτατρον. Και καθώς µε πολύ αγάπη σας 

κοιτά στα µάτια, σηκώνει το ραβδί που κρατά, ένα ψηλό ραβδί 

σχεδόν στο δικό του ύψος, και το κινεί δηµιουργώντας δίνες 

ανάµεσα στους αγγέλους. Οι άγγελοι κάθε χρώµατος συναθροίζονται 

και ανάµεσά τους δηµιουργούνται δίνες που κατεβαίνουν προς τη γη. 

Στρόβιλοι αποτελούµενοι από µυριάδες αγγέλους. Ο κόκκινος 

στρόβιλος, ο πορτοκαλί, ο πράσινος, ο κίτρινος… επτά δίνες. Επτά 

δίνες ξεκινούν από το αγγελικό πεδίο και καταλήγουν… καταλήγουν 

στο αιθερικό σας σώµα. Αγγίζουν τα ενεργειακά σας κέντρα.  

∆εν έχετε καταλάβει ακόµα περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Και όµως, 

αυτό που σας δείξαµε είναι η ανθρώπινη Υπερψυχή, η συλλογική 

ανθρώπινη ψυχή. Αυτή η µεγάλη συλλογική ψυχή που γεννά τις 

µικρότερες µέσα από τις δίνες των αγγέλων. 

Αφήστε τις αγγελικές ενέργειες να αγγίξουν τα ενεργειακά σας 

κέντρα, να τα ζωογονήσουν, να τα ενεργοποιήσουν.  

Μη φοβόσαστε. ∆έχεστε πολύ δυνατές ενέργειες και εδώ, στο σηµείο 

που βρίσκεστε, γειώνονται πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται το νερό 

δίπλα σας για να βοηθήσει τη γείωση, τη διάχυση της ενέργειας.  

Τα ενεργειακά σας κέντρα λαµπρύνονται. Θα µπορούσατε ήδη να 

έχετε δει ότι έχουν γεµίσει αγγέλους. Κάθε ενεργειακό σας κέντρο, 

είναι ένα µικρό σύµπαν µιας συνοµοταξίας αγγέλων. Πάρτε λίγο 

χρόνο για να αντιληφθείτε τις αγγελικές ενέργειες σε κάθε τσάκρα, 

ξεκινώντας από τη ρίζα, από το τσάκρα της ρίζας. 

Καθώς εστιάζεστε σε κάθε κέντρο, αντιλαµβάνεστε ταυτόχρονα ότι 

είναι η βάση µιας µεγάλης δίνης που το συνδέει µε την αντίστοιχη 

αγγελική διάσταση.  

[Παύση] 
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Καθώς εστιάζεστε σε κάθε τσάκρα ξεχωριστά, δηλώνετε την πρόθεσή 

σας να δεχθείτε τις αγγελικές ενέργειες. ∆έχεστε να σας γεµίσουν, 

να σας ολοκληρώσουν.  

[Παύση] 

Ο Αρχάγγελος Μέτατρον ευλογεί το άνοιγµα κάθε δίνης, 

σχηµατίζοντας µε τη ράβδο του έναν σταυρό - ένα χρυσό σταυρό. 

Κάθε χρυσός σταυρός στο ουράνιο άνοιγµα της δίνης λάµπει και 

συνδέεται µε µία ίνα µε τον µεγάλο, υπέρλαµπρο, υπερουράνιο ήλιο. 

Ο αόρατος ήλιος του πνευµατικού, αγνού φωτός, συνδέεται µε τους 

σταυρούς και καθώς τους ενεργοποιεί, τους κάνει να στροβιλίζονται 

και να κατεβαίνουν όλη την αγγελική δίνη µέχρι το αιθερικό 

ενεργειακό σας κέντρο, σφραγίζοντάς το µε το σύµβολο της 

περιστρεφόµενης σβάστικας.  

Τα τσάκρα ανοίγουν, διευρύνονται και ενεργοποιούνται. Γεµίζουν 

Φως! 

Σιωπή… 

Η κίνησή τους γίνεται σε σιωπή γιατί δεν ήρθε η ώρα ακόµα να 

λάµψουν.  

Προετοιµάζονται.  

Από το τσάκρα της ρίζας, αφήστε µία ακτίνα φωτός να ριζώσει στη 

γη. Κατευθύνεται βαθιά µέχρι τον πυρήνα – τον κρυστάλλινο 

πυρήνα στο κέντρο της γης, και καθώς τον αγγίζει, τον κάνει να 

ακτινοβολεί. Τον ενεργοποιεί. Και καθώς ενεργοποιείται ο µεγάλος 

κεντρικός κρυστάλλινος πυρήνας, νιώθετε την ανταπόκρισή του, 

καθώς σας στέλνει πίσω µία άλλη ακτίνα, που κινείται τώρα πια 

ανοδικά µέσα από το σώµα σας µέχρι το τσάκρα της κεφαλής και 

ακόµα πιο πάνω, στον υπέρλαµπρο, αόρατο ήλιο. 

∆ονείστε. Αφήστε τη δόνηση που ανεβαίνει από το πρώτο τσάκρα να 

περάσει από όλα, να αγγίξει το έβδοµο και να κατευθυνθεί στον 

ουρανό. Τα τσάκρα των χεριών και των πελµάτων διευρύνονται. 

∆ώστε τα χέρια. Το δεξί χέρι κοιτάζει προς τα επάνω, το αριστερό 

προς τα κάτω. Αφήστε την ενέργεια να κινηθεί µε τη φορά του 

ρολογιού. 

Κινείται γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Σας διαπερνά, σας φωτίζει, 

γεµίζει το σώµα σας και την αύρα σας. Συγκεντρώνεται στο Χάρα, το 
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κέντρο που βρίσκεται κάτω από τον αφαλό, βαθιά µέσα στο σώµα 

σας, και το κάνει να λάµπει σαν ένας φωτεινός, ζεστός ήλιος. Κι 

αφού γεµίσει το Χάρα, ανεβαίνει η ενέργεια στην καρδιά. Γεµίζει και 

το τσάκρα της καρδιάς. Αφήστε την καρδιά σας να αναπνεύσει και να 

διευρυνθεί.  

Επαναλάβετε σιωπηλά:  

«∆ηλώνω την πρόθεσή µου στο σύµπαν, να ανο ίξω την 

καρδ ιά µου,  να κάνω χώρο σ’  αυτήν και  να συν-χωρέσω 

όλες  τ ις  ενέργε ιες  του σύµπαντος κόσµου, µε την 

προϋπόθεση να ισορροπήσουν, να αγαπηθούν,  ώστε 

µπαίνοντας στην καρδ ιά µου να ε ίναι  ήδη 

ισορροπηµένες κα ι  ο Ήλιος  του Θε ϊκού Φωτός κα ι  της  

∆ ικαιοσύνης να λάµψει  στην καρδ ιά µου και  σε όλα όσα 

χωράε ι  αυτή.  Το συν-δηµιουργώ αυτό µε το Πνεύµα 

σύµφωνα µε τον Νόµο της Αβλάβε ιας  κα ι  αναλαµβάνω 

την ευθύνη της συν-δηµιουργίας  µου. Και έτσ ι  ε ίνα ι .  

Αγάπη και  Φως.  Αµήν.» 

Κλείστε τα χέρια και µείνετε για δύο λεπτά σιωπηλοί και πάρτε χρόνο 

να νιώσετε την ενέργεια που κυκλοφορεί ακόµα στο σώµα σας και το 

δονεί, να τη νιώσετε να γειώνεται από το πρώτο τσάκρα. Να τη 

νιώσετε να ρέει από τα πέλµατα και τις παλάµες σας.  

Ετοιµάσατε, αγαπηµένοι µας, έναν πολύ όµορφο κύκλο σήµερα. 

Ετοιµάσατε τη βάση για την υποδοχή των αυριανών ενεργειών. 

 

Ζωή σε εσάς! 

Και έτσι είναι. 
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Ενεργειακή Εργασία Θερινού Ηλιοστασίου στη ∆ήλο 

Μέρος Α΄ - Κορυφή της Κύνθου 

21.6.2014 

[Ανώτερη επικοινωνία από την Άννα Αποστολίδου] 

 

[Το καραβάκι έφτασε στη ∆ήλο γύρω στις 9:30 το πρωί αλλά µας 

πήρε σχεδόν µία ώρα για να ανεβούµε µέχρι την κορυφή της 

Κύνθου, όπου υπήρχε στην αρχαιότητα ναός του ∆ιός. Ο ουρανός 

ήταν καθαρός πάνω και γύρω από το νησί, ο ήλιος έλαµπε και τα 

βότανα του τόπου µοσχοβολούσαν. 

Φτάνοντας στο ψηλότερο σηµείο, πήραµε θέση για την ενεργειακή 

εργασία, ξεκινώντας µε µια µικρή σπονδή αποτελούµενη από κρασί, 

σπόρους, φρούτα, ψωµί ζέας και ξηρούς καρπούς, και προσφορά 

λουλουδιών, ενώ ταυτόχρονα γινόταν ανάγνωση ύµνων (ορφικών, 

οµηρικών, κ.ά). Στη συνέχεια, ακολούθησε ανώτερη επικοινωνία:] 

 

Άννα: Μου ζητούν να δηµοσιεύσω αυτά που θα ειπωθούν εδώ. 

………. 

 

Επικοινωνία: 

Ανοίγει η καρδιά και πάλλεται ο νους. Καθώς καθόµαστε κάτω από 

το ηλιακό φως στην κορυφή της Κύνθου, επιτρέπουµε στην καρδιά 

µας να διευρυνθεί και νιώθουµε το νου µας να δονείται κάτω από τις 

ηλιακές ακτίνες. 

Ω µεγάλε ∆ία! Απόλλωνα, Άρτεµις, Λητώ, Αφροδίτη Πάνδηµη, 

Μιχαήλ αστερόµορφε, Ποσειδώνα, Τιτάνα Υπερίωνα, Ήλιε, και όλοι 

εσείς που βρίσκεστε γύρω µας σήµερα, µαζί µε εµάς, ελάτε να 

δοξάσουµε την ένωση του Ουρανού και της Γης! 

Μιλάει ο Ηλίας, ο Ήλιος και παρόν είναι ο Κρύων της Μαγνητικής 

Υπηρεσίας, επίσης. 
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Παρακαλούµε να δυναµώσετε µέσα σας τη φωνή της σιγής. Να 

σταθείτε στη σιωπή στην καρδιά και, µε θέρµη και πάθος – θείο 

πάθος-, να καλέσετε το Φως. Να ερωτευθείτε το Φως.  

Ερωτεύεστε το Φως. 

Ενώνεστε µε το Φως. 

Εµπνέεστε από το Φως. 

Γίνεστε Φως. 

Γίνεστε ο Ήλιος. 

Μη µπορώντας να κλείσετε τα µάτια, τα ανοίγετε ακόµα περισσότερο. 

Φως. Ο έρωτας του Φωτός. Το βαθύ σκοτάδι ερωτεύεται το φως. 

Συνέχεται από το φως και ενώνεται µαζί του. 

Φέρτε το βαθύτερό σας σκοτάδι εδώ, στην κορυφή της Κύνθου.  

Το βαθύτερό σας σκοτάδι, τις πιο ανήλιαγες γωνιές της ψυχής σας, 

ανοίξτε τις εδώ. Και µε πολύ αγάπη, αφήστε τον θείο πόθο να 

εκφραστεί. Αφήστε τον θείο έρωτα να πραγµατοποιηθεί.  

Φως και Σκοτάδι γίνονται Ένα, γιατί το Φως ποτέ δεν απέρριψε το 

Σκοτάδι αλλά το αγάπησε και το αγκάλιασε και έλαµψε σε αυτό.  

Πάρτε χρόνο για να φέρετε ΌΛΟ το σκοτάδι που υπάρχει στην ψυχή 

σας, στη µνήµη σας, στην καρδιά σας, στο σώµα σας, ΌΛΟ το 

σκοτάδι σε µία σφαίρα. Βάλτε, αν θέλετε, ΟΛΟ αυτό το Σκοτάδι σε 

ένα δισκοπότηρο, σαν αυτό που κάθεστε –το κοίλωµα του βράχου-, 

σε ένα δισκοπότηρο και προσφέρετέ το στον Ήλιο.  

[Παύση] 

Και αν τελειώσει το δικό σας σκοτάδι, πάρτε απ’ το συλλογικό. 

Τραβήξτε το σκοτάδι της συλλογικής Ψυχής. Και πάλι βάλτε το σε 

ένα µεγάλο δισκοπότηρο και προσφέρετέ το στον Ήλιο.  

[Παύση]  

Φλέγεται το δισκοπότηρο!  

Τώρα, όσοι τολµάτε –ΟΣΟΙ ΤΟΛΜΑΤΕ ΜΟΝΟ!- γίνετε Σκοτάδι.  

Και καθώς Είστε το Σκοτάδι, παραδοθείτε στο Φως.  
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Ενσωµατώστε το σκοτάδι και παραδώστε τον εαυτό σας στο Φως. 

[Μακρά παύση] 

Αφήστε την κορυφή της Κύνθου να ανοίξει και να γίνει αγωγός προς 

τα επάνω, για όλο το σκοτάδι της γης. Ένα ηφαίστειο… ένα νοητό 

ηφαίστειο που ξερνάει σκοτάδι. Και καθώς αυτό ανεβαίνει, φλέγεται 

κάτω από τον ήλιο.  

Είστε εδώ για να κάνετε αυτή την εργασία. Κάντε τη µε αγάπη! 

Κάνετε µια µικρή θυσία, σήµερα. Αφιερώνετε το χρόνο σας και 

προσφέρετε το σώµα σας για να γίνει αυτή η µετουσίωση. 

[Μακρά παύση] 

Όταν νιώσετε ένα ιερό ρίγος να σας διαπερνά, πείτε στην καρδιά σας 

σιωπηλά: «Το Σκοτάδι µου έγινε Φως!» 

Κι αφήστε και τα τελευταία ίχνη σκότους να αναδυθούν και να 

φύγουν και να κατακαούν κάτω από τον Ήλιο. 

Αδειάζετε. 

Αδειάστε. 

Κενό. 

Εκεί που υπήρχε σκοτάδι έµεινε κενό. 

Αφήστε το ηλιακό φως να γεµίσει το κενό. 

Η ∆ήλος, προϊσταται. 

Η σύνδεση µεταξύ ∆ήλου, ∆ελφών και ∆ίου έχει ενεργοποιηθεί. 

∆εχθείτε το Φως και αφήστε το να ρεύσει στο τρίγωνο. 

Το ηφαίστειο ακόµα βγάζει… βγάζει σκοτάδι. Στέκεστε γύρω από το 

στόµιό του. Αφήστε το να καθαρίσει εντελώς. 

Έχετε γίνει ένας φωτεινός κύκλος γύρω από αυτή τη µυστική 

καλδέρα. 

Ένας κύκλος, που µετουσιώνει όλη την ενέργεια που βγαίνει από 

εκεί και την κατευθύνει στον Ήλιο. 

Αυτή η κάθαρση ήταν απαραίτητη πριν από την κάθοδο του Φωτός. 
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∆εν χρειάζεται να ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να βιάζεστε.  

Βρίσκεστε εδώ όπου πρέπει να είστε. 

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, όλη αυτή την ώρα 

στροβιλίζεται αδιάκοπα γύρω σας, ενισχύοντας τη δίνη που 

σχηµατίσατε εχθές. Σας περιβάλλει η ενέργειά του και λειτουργεί σαν 

ασφαλιστική δικλείδα για το δικό σας εγώ, για τον πυρήνα που είναι 

απαραίτητο να µείνει ενεργός σε όλη αυτή τη διαδικασία. 

Φως και Σκοτάδι γίνονται Ένα. Και το Σκοτάδι, καθώς έρχεται στο 

Φως, πυρώνεται από τον Θείο Έρωτα. 

Ας είναι ευλογηµένη η Αφροδίτη. Είναι αυτή που οδήγησε τα βήµατά 

σας εδώ, γι’ αυτή την υπέρτατη ερωτική πράξη. 

Αυτή η µυστική καλδέρα θα µείνει ανοιχτή µέχρι τη φθινοπωρινή 

ισηµερία. Θα συνεχίσει να φέρνει σκοτάδι κάτω από τον Ήλιο. Θα 

συνεχίσει να καθαρίζει, να αδειάζει για τρεις µήνες… τρεις µήνες 

έρωτα µεταξύ φωτός και σκότους. Τρεις µήνες θα διαρκέσει αυτή η 

ενεργή σύνδεση των δύο άκρων. Στο τέλος του τριµήνου η καλδέρα 

θα κλείσει, έχοντας δώσει σκοτάδι και έχοντας λάβει φως κι έχοντας 

αποκαταστήσει σε ένα µεγάλο βαθµό την ισορροπία στη γη. 

Κάθε φορά που ανοίγει αυτή η Πύλη, συµβαίνει κάτι σηµαντικό. 

Έρχονται τα πάνω, κάτω – κυριολεκτικά.  

Άνοιξε η πύλη σήµερα. Η Πύλη της Κύνθου. Και ενδέχεται να 

χρησιµοποιήσετε όλο το δυναµικό σας τους ερχόµενους τρεις µήνες, 

για να φροντίσετε αυτή την Πύλη. 

Υπάρχουν δύο ρεύµατα στην καλδέρα. Έχει αρχίσει ήδη να 

κατεβαίνει φως. Υπάρχουν δύο ροές: το Σκοτάδι που ανεβαίνει και 

φλέγεται και η ροή του Φωτός που κατεβαίνει και το αντικαθιστά. 

Και είναι δύο στήλες, δύο ενεργειακές στήλες, που στροβιλίζονται 

µεταξύ τους. 

Η δουλειά που κάνετε σήµερα, δεν είναι µόνο προσωπική. Συνδέεται 

µε τον ευρύτερο Εαυτό, που είναι όλα όσα υπάρχουν.  

Σήµερα, υπηρετείτε το Φως. Υπηρετείτε τον Ήλιο.  

Σταθερότητα. 

Η βάση σας διευρύνεται. Γίνεται τεράστια. Το χρειάζεστε αυτό, 

κρατήστε το. 
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Οι πολιτισµοί έρχονται και φεύγουν. ∆ηµιουργούνται και διαλύονται 

µε την πάροδο του χρόνου. Η γη βρίσκεται ακόµη εδώ. 

Αφήστε το Φως να συνεχίσει να ρέει προς τα κάτω στην καλδέρα, 

αντικαθιστώντας το σκοτάδι που αφήνει το χώρο και διαλύεται 

καιγόµενο.  

Είναι πολύ φυσικό, στο σηµείο που υπάρχει πολύ έντονο Φως, να 

γίνεται η σύνδεση µε το Σκοτάδι. 

Οραµατιστείτε ολόκληρη τη Γη µε φλέβες Σκότους να καταλήγουν 

στη µικρή Κύνθο, στη νοητή καλδέρα, και να αδειάζουν διαρκώς. 

Ο Ήλιος πάνω απ’ το κεφάλι σας, γελά! Σας ευλογεί. 

Παράλληλα, οραµατιστείτε όλη τη Γη, µε φλέβες Φωτός, που 

συνδέονται όλες µε την κορυφή της µικρής Κύνθου, κι αφήστε το 

φως που εισρέει, να κινηθεί, να κυκλοφορήσει µέσα από αυτές σε 

όλη τη Γη. 

Λύτρωση. 

Σωτηρία. 

Αφήστε τη θάλασσα και τις στεριές, όλα τα λιµάνια, να παραλάβουν 

το Φως, καθώς τώρα πια ακτινοβολεί από την κορυφή της µικρής 

Κύνθου. 

Το Σκοτάδι που φλέγεται και ο Ήλιος που το αγκαλιάζει, η φλόγα της 

ερωτικής τους πράξης, λάµπει σε όλη τη Γη. 

Φως παντού. 

Φως επάνω, Φως κάτω, Φως δεξιά σας, Φως αριστερά σας, Φως 

εµπρός, Φως πίσω σας… και µέσα σας, όλο Φως! 

Μετάλλαξη. 

Μεταλλάσσεστε γοργά σε υπάρξεις αγνού φωτός. Τα ενεργειακά σας 

σώµατα δονούνται όλο και πιο γρήγορα.  

Λάµπετε! 

Τα δύο άλλα σηµεία του τριγώνου, φωτίζονται επίσης. Αφήστε το 

Φως να ρεύσει προς αυτά και ανάµεσα σε αυτά.  

Ο Υπερίων βρίσκεται εδώ, ανάµεσά σας! 
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Πελώριος, σας κοιτά προσεκτικά. Βαδίζει µε προσοχή ανάµεσά σας, 

µην… τύχει να ταράξει το ενεργειακό σας πεδίο. 

Ο Υπερίων είναι εδώ! 

Ο Ποσειδώνας στέκεται στον θαλάσσιο χώρο από την πλευρά της 

Τήνου, και παρακολουθεί. 

Ο Υπερίων εγκαθίσταται στην Κύνθο.  

Υπάρχει µια ενεργειακή αλυσίδα, που ξεκινά από εδώ και 

κατευθύνεται στον Σείριο. 

Ξεκινά από εδώ και κατευθύνεται στον Ωρίωνα, στη ζώνη του 

Ωρίωνα. 

Ξεκινά από εδώ και καταλήγει στον Αρκτούρο. 

Ξεκινά από εδώ και καταλήγει στη Μεγάλη Άρκτο. 

[Παύση] 

Η Ανδροµέδα συνδέεται µε τα τέσσερα σηµεία που προαναφέρθηκαν 

από την άλλη πλευρά, και µε την Κύνθο. 

Περιβάλλεστε από πολλές οντότητες αυτή τη στιγµή. 

Κρύων, Αφροδίτη, Ωρίων και Υπερίων. Έχουν γίνει πάρα πολλές 

συνδέσεις και υπάρχει ένα πολύ βαθύ δίκτυο που απλώνεται στο 

στερέωµα. 

Τα γόνατά σας θα τρέµουν όταν σηκωθείτε. Ίσως να νιώσετε 

κουρασµένοι, αλλά θα νιώθετε απόλυτα ικανοποιηµένοι – όπως 

συµβαίνει µε τον έρωτα. 

Σήµερα ήρθατε εδώ για να γίνετε ένα µε το Φως αλλά δεν είχατε στο 

νου σας ότι, για να νιώσεις την ένωση µε το Φως χρειάζεται να 

κατέβεις στο σκοτάδι – και βιώσατε την ένωση µε το φως, 

διαχειριζόµενοι το γήινο σκοτάδι. 

Η γήινη συνειδητότητα άνοιξε. Περιµένει να την εξερευνήσετε. Το 

σκοτάδι που διαλύθηκε αφήνοντας χώρο για φως, θα σας δώσει 

τώρα την ευκαιρία να δείτε πράγµατα που δεν βλέπατε πριν. Αλλιώς, 

για ποιον άλλο λόγο θα έπρεπε να φωτιστεί αυτός ο χώρος; Μα, για 

να δείτε, να αντιληφθείτε, να κατανοήσετε. 
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Το πυκνό σκοτάδι διαλύθηκε. Θα προχωρήσετε σε νέα επίπεδα 

κατανόησης, νέες συλλήψεις, απίστευτες συνειδητοποιήσεις – και 

πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό χρειάζεται να κατέβει φως: για να διευρυνθεί 

η κατανόησή σας, να δονηθεί γρηγορότερα το ενεργειακό σας σώµα, 

να ανταποκριθεί στο κάλεσµα να γίνει πιο ευαίσθητο στο θείο 

κάλεσµα και στη δική µας παρουσία.  

Τώρα, το Φως κατεβαίνει στη Γη. Τώρα, ανοίγουν νέα πεδία 

εξερεύνησης. Ανοίγουν νέες πόρτες και αντιλαµβάνεστε ότι 

υπάρχουν γύρω σας πολλά δωµάτια που δεν έχετε εξερευνήσει 

ακόµα – «Ακόµα και σήµερα;» Ακόµα και σήµερα. 

Ανοίξτε τα µάτια και κοιτάξτε τον ορίζοντα µέχρι εκεί που φτάνει το 

µάτι σας. Αυτός είναι ο ενεργειακός σας χώρος. Όσο φτάνει το µάτι 

σας στον ορίζοντα, εκτείνεται το αυρικό σας πεδίο σήµερα – όχι µόνο 

σήµερα αλλά, τώρα, αυτή την ώρα, θέλουµε να αποκτήσετε βαθιά 

την αίσθηση του πώς είναι να έχει κάποιος τόσο µεγάλη, τόσο βαθιά 

αύρα.  

Αφήστε το φως να λάµψει από µέσα σας σε όλη σας την αύρα, που 

εκτείνεται όσο και ο ορίζοντας… µέχρι τον ορίζοντα, και πάνω και 

κάτω. 

Παρακολουθήστε το Φως να λάµπει, να ακτινοβολεί µέχρι τον 

ορίζοντα και αντιληφθείτε ότι αυτός είναι ο αυρικός σας χώρος. 

Κρατήστε το αυτό, κρατήστε την αίσθηση αυτή, γιατί θα τη 

χρειαστείτε στη συνέχεια. Και στο µέλλον, θα δείτε ότι µπορείτε να 

δουλέψετε σε τέτοιες αποστάσεις εντός της αύρας σας. Χρειάζεται να 

κρατήσετε την αίσθηση, για να µπορέσετε να συντονιστείτε και πάλι 

µε αυτή την πραγµατικότητα όταν επιστρέψετε στην πόλη. Αυτή την 

αίσθηση πρέπει να φέρετε στη µνήµη και να αναπαράγετε για να 

συνδεθείτε µε αυτό τον ενεργειακό χώρο σας.  

Η ∆ήλος έγινε ένα µαζί σας σήµερα κι εσείς µε τη ∆ήλο. Ο 

Απόλλωνας κάθεται και παρακολουθεί, ο ∆ίας, όλη η συντροφιά του 

ουρανού, µαζί σας.  

Ο Υπερίων, µετά από πάνω από µια χιλιετία, γειώθηκε και πάλι. Όχι 

ολοκληρωµένα, θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά γι’ αυτό. Ωστόσο 

ήρθε και κάθισε στην Κύνθο και βρίσκεται εδώ! Σας αγαπά και σας 

κοιτά στα µάτια, λαµπυρίζοντας Φως.  

Μη ξεχνιέστε, σήµερα είναι η µέρα του Έρωτα µεταξύ Φωτός και 

Σκότους. Αυτή τη στιγµή υπάρχει µια µάχη ανάµεσα στα δύο. 
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Θυµηθείτε τον Έρωτα. ∆εν πολεµούν το ένα το άλλο – ερωτεύονται 

το ένα το άλλο.  

Αγάπη και Φως. 

Θείος Έρωτας.  

Συνεύρεση.  

Αυτό ανάβει τη φωτιά, αυτό δηµιουργεί τη µετουσίωση και τη Θεία 

Ένωση.  

Κρατήστε στην καρδιά σας τον Έρωτα. 

Και καθώς κατεβαίνετε στη συνέχεια προς το Ναό του Απόλλωνα, 

κρατήστε από το χέρι την Αφροδίτη, ζητώντας της να διατηρήσει το 

θείο Πάθος ζωντανό στην καρδιά σας. Αφήστε ό,τι κρατάτε και 

ακουµπήστε στο βράχο, αν είναι δυνατόν µε όλο σας το σώµα.  

Πάρτε µερικά λεπτά για να γίνετε ένα µε το βράχο. 

[Παύση 10’] 

 

Άννα: 

Μας δίνει ένα σύµβολο: ο ηλιακός δίσκος µε έναν αετό στο κέντρο.  

Αυτό µας το δίνει ο Υπερίων. 

Η εργασία έχει ολοκληρωθεί σε αυτό το κοµµάτι. Μας ζητούν να 

κατεβούµε κάτω σιωπηλά για να συνεχίσουµε στο ναό του Απόλλωνα 

και στην Ιερή Λίµνη. 

Μη διασκορπίσετε την ενέργειά σας, µιλήστε µόνο για τα απολύτως 

απαραίτητα. 

 

 

…………………… 
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Ενεργειακή Εργασία Θερινού Ηλιοστασίου στη ∆ήλο 

Μέρος Β΄  

Ναός του Απόλλωνα – Ναός της Λητούς 

21.6.2014 

 

[Όταν κατεβήκαµε από την Κύνθο ήταν ήδη 13:30 το µεσηµέρι. 

Αφού σταθήκαµε για λίγο στο Ιερό του ∆ιονύσου, κατευθυνθήκαµε 

στον µεγαλύτερο ναό του Απόλλωνα όπου κάναµε άλλη µία σπονδή. 

Στη συνέχεια, πήγαµε στο Λητώον (τον Ναό της Λητούς), όπου 

αφήσαµε λίγα λουλούδια, όπως µας είχε ζητηθεί, προς τιµήν όλων 

των θεαινών.] 

 

 

…………………… 
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Ενεργειακή Εργασία Θερινού Ηλιοστασίου στη ∆ήλο 

Μέρος Γ΄ - Ιερή Λίµνη 

21.6.2014 

[Ανώτερη επικοινωνία από την Άννα Αποστολίδου] 

 

[Φτάνοντας στο κέντρο του χώρου πρασίνου που κάποτε ήταν η Ιερή 

Λίµνη, καθίσαµε γύρω από τον µεγάλο φοίνικα που βρισκόταν στο 

κέντρο.] 

Παίρνουµε δυο λεπτά για να µπούµε στην καρδιά, γύρω από τον 

Ιερό Φοίνικα, στην Ιερή Λίµνη. 

Φυσικά, δεν είναι αυτός ο φοίνικας που κράτησε η Λητώ για να 

γεννήσει, ούτε το σηµείο. Παρόλα αυτά είναι ένα σύµβολο. Και ο 

λόγος που είναι κατάλληλο αυτή την ώρα να σταθείτε εδώ, δεν είναι 

µοναχά η λιγοστή σκιά που προσφέρει ο φοίνικας. Είναι η γείωση 

στο µαλακό χώµα.  

Αφήστε τα ενεργειακά κέντρα των πελµάτων να διευρυνθούν και να 

γειωθεί η ενέργεια. 

Επικαλούµαστε τη Μητέρα των Θεών. Τιµούµε τη Μητέρα των Θεών. 

Τη Λητώ, την Άρτεµη, την Ειλείθυια, την Αφροδίτη, την Ήρα, την 

Κυβέλη, τη Ρέα, τη ∆ήµητρα. Όλες τις θεές τιµούµε εδώ.  

Και είναι αυτό το σηµείο που χρειάζεται να σταθούµε για να 

γειώσουµε το Φως. Γιατί το Φως γεννιέται στη Γη και το γεννά η 

Μεγάλη Μητέρα.  

Το πρώτο τσάκρα διευρύνεται και πάλι, αρκετά ώστε να χωρέσει όλη 

τη λίµνη, όλο το χώρο της Ιερής Λίµνης. Είναι ήδη πολύ διευρυµένα 

και έτσι χρειάζονται αυτές οι διαστάσεις για το πρώτο τσάκρα, έτσι 

ώστε να γίνει εφικτή η γείωση. 

Και, µε τα λόγια αυτά κλείνει η συνάντηση στη ∆ήλο.  

Ευχαριστούµε για όλα όσα µας προσφέρατε. Ευχαριστούµε για τις 

σπονδές. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούµε για την καθαρή καρδιά, την 

αγνή συνείδηση. Ευχαριστούµε για το Φως που µοιράσατε, 

ευχαριστούµε για το σκοτάδι που παραδώσατε στα χέρια µας. 
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Ξέρετε, γίνονται µερικές πολύ ευνοϊκές ρυθµίσεις για σας. Έχετε την 

εύνοια των θεών; Μπ

ευνοϊκές ρυθµίσεις – 

χάρην της υπηρεσίας που προσφέρατε. 

Σας ζητούµε ήσυχα να προχωρήσετε στην υπόλοιπη µέρα σας. Μην 

κάνετε κάτι άλλο πολύ βαθιά ενεργειακό σήµερα,

διαλογισµό. 

Γελάστε, χορέψτε, τραγουδήστε, φάτε, πιείτε, περάστε όµορφα. Για 

το υπόλοιπο της ηµέρας αυτή είναι η πιο καλή υπηρεσία που 

µπορείτε να προσφέρετε.

Αµήν! 

 

Όλοι:  

Και έτσι είναι. 

Ενεργειακή Εργασία Θερινού Ηλιοστασίου 

Μέρος 

 

[Το τελευταίο µέρος της εργασίας περιελάµβανε γείωση µέσα στο 

θαλασσινό νερό. Έτσι, κατευθυνθήκαµε προς το λιµανάκι και εκεί 

µπήκαµε στο νερό µέχρι τα γόνατα, οραµατιζόµενοι την ενέργεια να 

ρέει και να διαχέεται σε όλη τη γη. 

Αναχωρήσαµε µε το τελευταίο κ

νιώθοντας βαθιά πληρότητα, ικανοποίηση 

προς το Πνεύµα γι’ αυτή την ξεχωριστή εµπειρία.]

 

Αυτό το έργο χορηγείται µε άδεια

Εµπορική Χρήση 
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Ξέρετε, γίνονται µερικές πολύ ευνοϊκές ρυθµίσεις για σας. Έχετε την 

εύνοια των θεών; Μπορείτε να το πείτε κι έτσι. Θα υπάρξουν πολύ 

 για όλους σας- χάρην της δουλειάς που κάνατε, 

χάρην της υπηρεσίας που προσφέρατε.  

Σας ζητούµε ήσυχα να προχωρήσετε στην υπόλοιπη µέρα σας. Μην 

κάνετε κάτι άλλο πολύ βαθιά ενεργειακό σήµερα, µην κάνετε άλλο 

Γελάστε, χορέψτε, τραγουδήστε, φάτε, πιείτε, περάστε όµορφα. Για 

το υπόλοιπο της ηµέρας αυτή είναι η πιο καλή υπηρεσία που 

µπορείτε να προσφέρετε. 

…………………… 

 

Ενεργειακή Εργασία Θερινού Ηλιοστασίου στη ∆ήλο

Μέρος ∆΄ - Με τα πόδια στη θάλασσα 

21.6.2014 

[Το τελευταίο µέρος της εργασίας περιελάµβανε γείωση µέσα στο 

θαλασσινό νερό. Έτσι, κατευθυνθήκαµε προς το λιµανάκι και εκεί 

µπήκαµε στο νερό µέχρι τα γόνατα, οραµατιζόµενοι την ενέργεια να 

ρέει και να διαχέεται σε όλη τη γη.  

Αναχωρήσαµε µε το τελευταίο καραβάκι, που έφευγε στις 15:00 µµ, 

νιώθοντας βαθιά πληρότητα, ικανοποίηση αλλά και ευγνωµοσύνη 

γι’ αυτή την ξεχωριστή εµπειρία.] 

 

Αυτό το έργο χορηγείται µε άδεια Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού 

Εµπορική Χρήση - Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές . 

Ξέρετε, γίνονται µερικές πολύ ευνοϊκές ρυθµίσεις για σας. Έχετε την 

ορείτε να το πείτε κι έτσι. Θα υπάρξουν πολύ 

χάρην της δουλειάς που κάνατε, 

Σας ζητούµε ήσυχα να προχωρήσετε στην υπόλοιπη µέρα σας. Μην 

µην κάνετε άλλο 

Γελάστε, χορέψτε, τραγουδήστε, φάτε, πιείτε, περάστε όµορφα. Για 

το υπόλοιπο της ηµέρας αυτή είναι η πιο καλή υπηρεσία που 

στη ∆ήλο 

[Το τελευταίο µέρος της εργασίας περιελάµβανε γείωση µέσα στο 

θαλασσινό νερό. Έτσι, κατευθυνθήκαµε προς το λιµανάκι και εκεί 

µπήκαµε στο νερό µέχρι τα γόνατα, οραµατιζόµενοι την ενέργεια να 

αραβάκι, που έφευγε στις 15:00 µµ, 

και ευγνωµοσύνη 

ons Αναφορά ∆ηµιουργού - Μη 

 


