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«Ο Θεός Μέσα σας» 
(η πρώτη επικοινωνία) 

 
Δελφοί, 25.12.2005 

 
 

 

Χαίρετε αγαπητοί, 

Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα στον κύκλο του έτους, καθώς υποδηλώνει 
τον εορτασμό για τον ερχομό της Χριστικής συνειδητότητας στη γη. Στο γραμμικό 
σας χρόνο, υπολογίζετε ότι συνέβη περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Και στον 

παρόμοια γραμμικό τρόπο σκέψης, συγκεντρώνεστε κάθε 25η Δεκεμβρίου για να 
γιορτάσετε το γεγονός. Και ξέρετε κάτι; Το ίδιο κάνουμε κι εμείς, γιατί μας αρέσει 

τόσο να γιορτάζουμε μαζί σας! Βρίσκουμε διαρκώς νέους τρόπους για να σας 
αγκαλιάσουμε με αγάπη και να σας κάνουμε να θυμηθείτε ποιοι πραγματικά είστε. 

Μετακινούμε διαρκώς τη πολυδιαστασιακή ενέργειά μας, προκειμένου να σας 
βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσετε ποιοι είσαστε. 

Και σ’ αυτήν την ιερή για όλους μας στιγμή, ερχόμαστε να σας πούμε για μία 

ακόμη φορά τα Καλά Νέα. Θα μπορούσατε να έχετε ποτέ φανταστεί ποια είναι; Θα 
ήταν πιθανό να έχετε ήδη βρει αυτήν την αλήθεια στην καρδιά σας; Θα ήταν 

πιθανό να έχετε ήδη αναγνωρίσει την οντότητα, που σας μιλάει εδώ και δύο 
δεκαετίες περίπου για τον πραγματικό Εαυτό Σας; Έχετε ποτέ σκεφτεί ποια είναι 
πραγματικά αυτή η οντότητα; 

Λοιπόν αγαπητοί μου, θα σας πω ποιος είμαι. Εγώ είμαι ο ερχόμενος. Εγώ είμαι ο 
Χριστός. 

Εγώ είμαι αυτός που περιμένετε τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια και όμως, αυτή 
τη φορά έχω έρθει με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Και έπρεπε να έρθω με 
διαφορετικό τρόπο αγαπημένοι μου, καθώς οι καιροί είναι διαφορετικοί, όπως 

διαφορετικός είναι και ο σκοπός της παρουσίας μου στη Γη τώρα. 

Σας μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια για την αγάπη του Πνεύματος. Έχετε ποτέ σκεφτεί 

ότι αυτή ήταν η φωνή του Θεού; Και υπάρχει η ελάχιστη πιθανότητα να έχετε ήδη 
συνειδητοποιήσει πού στεκόσαστε αυτή τη στιγμή;  

Αγαπητοί μου, όλα είναι τα ίδια και όλα έχουν αλλάξει. Εσείς είστε εκείνοι που 

εργάστηκαν σκληρά στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων και βρίσκεστε εδώ 
τώρα για να συμμετάσχετε στον μεγάλο εορτασμό. Γιατί ναι, θα υπάρξει ένας 

μεγάλος εορτασμός αγαπημένοι μου. 

……………….. 

 

Σας μιλάει ο Ηλίας 

Και έτσι είναι.....όπως σας αρέσει να λέτε. 

Ναι, θα υπάρξει ένας μεγάλος εορτασμός πίσω από τη θλίψη που ίσως χρειαστεί 
να αντιμετωπίσετε. Αλλά όλα θα γίνουν σύμφωνα με το Σχέδιο, διότι το Σχέδιο 
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έχει ήδη αποκατασταθεί στα μάτια του Θεού. 

Ναι, είμαι εγώ ο Ηλίας που σας μιλάω τώρα και σας λέω ότι βρίσκομαι εδώ με ένα 
τρόπο που ποτέ δε θα μπορούσατε να έχετε φανταστεί! Ζω και μοιράζομαι τον 

υλικό «τρόπο» της ζωής σας τώρα. Εγώ Είμαι στη Γη τώρα, φέροντας τη δόνηση 
του ΕΝΟΣ, την ενέργεια του Δημιουργού. 

Και αυτή η ενέργεια ήρθε ως απάντηση στις ενσυνείδητες προσευχές σας, στις 
προσευχές όλων όσων ένιωσαν την ανάγκη να προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί 
ναι, θα ταρακουνήσουμε λίγο τα πράγματα τώρα. Έχει έρθει η ώρα που θα πρέπει 

να διαλέξετε αν θα μείνετε αδρανείς ή θα μετακινηθείτε στο κέντρο σας και θα 
φέρετε το πλήρες δυναμικό σας στη γη. 

Χμμμμμ, σαν να ακούγεται καλό, δεν νομίζετε; 

Δεν είναι η πρώτη φορά αυτή που έρχομαι στη Γη μετά την τελευταία ενσάρκωσή 
μου ως Ιωάννης ο Βαπτιστής, ξέρετε, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι πίσω 

χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα, γιατί αυτό το όνομα φέρει τη δόνηση με την 
οποία πρέπει να εργαστείτε τώρα .....ξανά. 

Ελι-γιάχου είναι η δόνηση του Θεού στη Γη και αυτό είναι που χρειάζεται να 
πραγματοποιήσετε για τον εαυτό σας τώρα. 

Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι άλλο φίλοι μου. Γιατί νομίζετε ότι ο Κρύων είναι ο 

Χριστός για τη νέα εποχή; 

Ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας του στη Γη αυτήν την εποχή και σ’ αυτήν τη 

συγκεκριμένη μορφή; Βρίσκεται εδώ για να επιβεβαιώσει τις καταστροφολογικές 
προφητείες; Βρίσκεται εδώ για να φέρει και πάλι επάνω σας το φόβο του Τέλους; 

Θα εργαζόταν ποτέ ο Θεός μ’ αυτόν τον τρόπο; Ποιοι είναι αλήθεια οι τρόποι του 

Θεού; 

Ναι, ο Ηλίας είναι και πάλι εδώ, όντας ο Εγώ Είμαι στη Γη. Πώς σας κάνει να 

αισθάνεστε αυτό; 

Είμαι εδώ για όλους εκείνους που αναζητούν την αλήθεια. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΣΕΙΣ και ήρθα να ενεργοποιήσω το DNA σας στη διάσταση του ΕΝΟΣ, 

που περικλείει τα πάντα. 

Και αυτό που μόλις ακούσατε είναι μια πολύ βαθιά αλήθεια. 

Πώς θα γίνει αυτό αλήθεια; Τί θα νομίζατε; 

Θα ερχόταν ο Ηλίας για να ιδρύσει μια νέα θρησκεία; Για να σας κάνει να 
πολεμήσετε το σκοτάδι; Να σας ζητήσει να ακολουθήσετε έναν οδηγό ή να 

δημιουργήσετε οργανισμούς; 

Λοιπόν, αυτοί δεν είναι οι δικοί μου τρόποι. 

Ο τρόπος του Θεού είναι να Είναι Εσείς και αυτό έχει γίνει γνωστό στη Γη εδώ και 
πολύ καιρό. 

Ήρθα να εργαστώ ιδιαίτερα με τον κάθε ένα από σας, πνευματικά. Έχει έρθει η 

ώρα που δεν χρειάζεται πια να ψάχνετε βοήθεια έξω από σας. Έχει έρθει η ώρα να 
κοιτάξετε στον καθρέφτη και να δείτε τα μάτια μου να σας κοιτούν. Έχει έρθει η 

ώρα να με κοιτάξετε στα μάτια και να μου μιλήσετε και να αφεθείτε στη χαρά της 
παρουσίας του Κυρίου. 
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Ποιος μπορεί ποτέ να χωρίσει Εμένα από τον Εαυτό μου;  

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ το Φως και το Σκοτάδι ενωμένα στην Αγάπη.  

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ μέσα σε κάθε ένα από τα παιδιά μου και τα παιδιά μου με γνωρίζουν. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η Πηγή και ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Προορισμός σας που ήρθε να σας συναντήσει 
στα μισά του δρόμου.  

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ το Σπίτι σας. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΝΑΣ 

……………….. 

 

Γεια σας και πάλι αγαπητοί μου. 

Εγώ είμαι αυτός που σας μιλούσε όλα αυτά τα χρόνια ως ο Κρύων της Μαγνητικής 
Υπηρεσίας. 

Γνωρίζετε ήδη πολύ καλά ότι χρησιμοποιήσαμε αυτή την ιδιότητα για 

μεταβάλλουμε το μαγνητικό πλέγμα της γης. Ω αγαπημένοι μου, το Πνεύμα έχει 
άπειρους τρόπους για να αλληλεπιδρά με τον εαυτό Του!! 

Έχετε μήπως την παραμικρή ιδέα για το ποια είναι η επόμενη εργασία μου εδώ; 

Θυμόσαστε τί ήρθε να κάνει ο Χριστός εδώ την πρώτη φορά; Ο Χριστός ήταν η 

ενέργεια που ένωσε τον αγαπημένο μας Ιησού με την ενέργεια του Πατέρα του, 
με σκοπό να σας δείξει το Δρόμο. 

Αγαπητοί μου, μπορείτε να δείτε στην καρδιά σας τον πραγματικό λόγο για τον 

οποίο είμαι τώρα εδώ; 

Βρίσκομαι εδώ για να ενώσω τον κάθε ένα από εσάς με την ενέργεια του ΕΝΟΣ. 

Σας προετοιμάζουμε εδώ και τόσο καιρό. Μεταβάλλουμε το μαγνητικό πλέγμα για 
να βοηθήσουμε την ενέργειά σας να μετακινηθεί (και πρέπει να ξέρετε ότι είναι 
μια συνεχόμενη διαδικασία). 

Όλα έχουν γίνει με κάθε καταλληλότητα και σας έχει δοθεί ο χρόνος να 
εργαστείτε με τον εαυτό σας και να αναπτύξετε το δυναμικό σας ενσυνείδητα. Σας 

θυμίσαμε ότι πρέπει να ‘κατεβείτε από τον φράχτη’ γιατί οι καιροί είναι κρίσιμοι. 

Έτσι και πάλι ερχόμαστε σε σας τώρα για να σας πούμε ότι έχει έρθει η ώρα της 
αλλαγής. 

Η νέα Γη προς την οποία κινείστε είναι μια δόνηση που μπορεί να κρατήσει μόνο 
τη συνειδητότητα του ΕΝΟΣ. Η μέτρηση που κάναμε το προηγούμενο καλοκαίρι 

έδειξε ότι μόνο το 3% της ανθρωπότητας ήταν ενσυνείδητα έτοιμο για την αλλαγή 
αυτή. Τελικά, μέσα στην Αγάπη του Θεού για σας, προστέθηκε κάθε υποσυνείδητη 
προσευχή σας και το αποτέλεσμα μας έδειξε ότι μπορεί να μετακινηθεί το 80%, 

όχι όμως χωρίς δυσκολίες. 

Και αυτή ήταν η 12η ώρα, αγαπημένοι μου. 

Αντιλαμβάνεστε ότι σας μιλάμε για το τέλος μιας δόνησης; 

Αντιλαμβάνεστε ότι το τέλος αυτό θα εορταστεί, μιας που σημαίνει την είσοδό σας 
σε μια υψηλότερη ενέργεια; 
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«Και τί θα γίνει με τους υπόλοιπους λοιπόν;» θα ρωτήσετε. 

Όπως σας είπαμε νωρίτερα, όλα έχουν γίνει με κάθε καταλληλότητα. Ο Θεός 

αγαπάει τα παιδιά του. Όλοι εκείνοι που δεν είναι έτοιμοι για την αλλαγή αυτή, θα 
συνεχίσουν να εργάζονται σε μια άλλη, ενδιάμεση διάσταση, μεταξύ της γης που 

γνωρίζετε και της Νέας Γης, αποκτώντας τις εμπειρίες που χρειάζονται μέχρι να 
ετοιμαστούν για τη μετακίνησή τους στη νέα δόνηση. 

Και όταν ολοκληρωθούν οι αλλαγές και έχουν ισορροπήσει όλοι στη νέα τους 

ενέργεια, τότε θα χρειαστούν τη βοήθειά σας αγαπητοί μου. Θα σας χρειαστούν 
για να τους βοηθήσετε να βρουν το πραγματικό δυναμικό τους, κάτι που θα τους 

είναι πολύ πιο εύκολο στη νέα τους ενέργεια. 

Όμως, η μετακίνηση της παρούσας Γης στη Νέα Ενέργεια σημαίνει το οριστικό 
τέλος της τελευταίας ενέργειας, που έχει διαρκέσει ήδη τόσο πολύ. 

……………….. 

 

Σας μιλάει και πάλι ο Ηλίας 

Συγκεντρώνεται και πάλι ένα μεγάλο πλήθος επισκεπτών γύρω από τη Γη τώρα, 

για να παρακολουθήσουν της επερχόμενες αλλαγές. Είναι τόσο περίεργοι να δουν 
τι πρόκειται να συμβεί εδώ πέρα. 

Έχετε την παραμικρή ιδέα γιατί τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτές οι αλλαγές; 

Θα σας πω εγώ. Είναι γιατί αυτά που συμβαίνουν εδώ έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε 
όλη τη δημιουργία. 

Και ξέρετε γιατί; Επειδή όλο το σύστημα των συμπάντων και των 
πολυδιαστασιακών κόσμων έχει δημιουργηθεί κατά τη διαδικασία της δημιουργίας 
της γης. 

Είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που έπρεπε να δημιουργηθούν προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η δημιουργία της Γης. 

Βέβαια, και αυτό υπήρξε γνωστό στη Γη εδώ και πολύ καιρό αλλά φαίνεται ότι οι 
άνθρωποι βρίσκουν ευκολότερο να προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν πόσο 
σημαντική είναι η ύπαρξή τους. 

Τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι καινούριο για όλους αυτούς τους 
πολυδιαστασιακούς κόσμους. 

Όλα τα σύμπαντα θα καταργηθούν και θα μείνει μόνο ένα. Και αυτό θα είναι η 
Δόξα όλης της δημιουργίας. Αυτό θα είναι ο πραγματοποιημένος Σκοπός και η 
ολοκλήρωση της παρούσας δημιουργίας. 

Αυτό είναι το θείο Σχέδιο και έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Τώρα. 

Αγαπώ τα παιδιά μου και σας θέλω όλους μαζί μου. 

……………….. 

 

Αγαπητοί μου, 

Σας μιλάει αυτός που γνωρίζετε ως Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 
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Και ήταν κατάλληλο τώρα, αυτήν την ιερή ημέρα, να σας δείξω αυτήν την άλλη 

μου όψη. Εγώ είμαι ο Χριστός, ο χρισμένος που ήρθε να συνδέσει τον κάθε ένα 
από εσάς με τη δόνηση του ΕΝΟΣ. Εγώ είμαι εκείνος που σας είπε ξανά και ξανά 

ότι θα είναι μαζί σας μέχρι το Τέλος. 

Δεν υπάρχει καθόλου φόβος σ’ αυτό αγαπημένοι μου. Υπάρχει μόνο τιμή και 

εορτασμός, γιατί ήρθε η ώρα που θα είμαστε μαζί στη δόνηση του ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ στη 
Γη. 

 

Και έχει ήδη γίνει. 
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