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Κύκλος με τον Σαιν Ζερμαίν και τον Άρχοντα Μελχισεδέκ 

22-10-2015 

«Το 1ο Κλειδί» 

 

Για να διευκολύνουμε τη σύνδεσή μας, ας πάρουμε μερικές βαθιές, χαλαρές και αβία-
στες αναπνοές.  

Είναι η μέρα της συνάντησης με τον Δάσκαλο Άγιο Γερμανό / Σαιν Ζερμαίν. Ωστόσο, 
σήμερα μαζί του έρχεται και ο Άρχων Μελχισεδέκ. 

Εισπνέουμε και εκπνέουμε αρμονικά, ρυθμικά, αβίαστα. 

Μία πελώρια ενέργεια στο κέντρο του κύκλου μας υποδηλώνει την παρουσία του Άρχο-
ντα Μελχισεδέκ. Παίρνει το λόγο ο Άγιος Γερμανός. 

............... 

Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου και εξ' ονόματος όλων στη δική μας πλευρά, σ' αυτή 

τη συνάντηση. Σας παρατηρούμε να βγαίνετε από το σώμα σας. Αναχωρείτε ελαφρώς, 
για να συνδεθείτε καλύτερα μαζί μας. Αυτή είναι μια διαδικασία που συμβαίνει συχνά 
όταν βρίσκεστε σε ανώτερη επικοινωνία. Βγαίνετε από το σώμα σας, πότε με το αστρι-

κό, πότε με το αιθερικό σώμα σας, για να συνδεθείτε καλύτερα μαζί μας – πότε με το 
φαντασιακό μόνο, αλλά είναι πάλι εντάξει. 

Βλέπουμε εφτά ψυχές γύρω από τον κύκλο. Εφτά κλειδιά. Κάθε ψυχή είναι ένα κλειδί. 
Ο Μελχισεδέκ κρατά το χέρι αυτών των ψυχών. Και εσείς ανέρχεστε λίγο ψηλότερα. Το 
φωτεινό σας σώμα έχει ανέβει πια, έχει βγει εντελώς, στέκεται πάνω από το κεφάλι σας 

και λίγο πιο πάνω ακόμα ανεβαίνει. 

Εφτά ψυχές, εφτά κλειδιά, εφτά ενέργειες. Εφτά άγγελοι. 

Κι εσείς οι έντεκα γύρω μας. 

Κάθε ψυχή/ζωή από τις επτά, θα πλησιάσει τον καθένα και την καθεμιά σας και θα 

προσφέρει το κλειδί της. Θα το πάρετε και θα ανοίξετε, θα ξεκλειδώσετε, επτά συχνό-
τητες. Θα αντιληφθείτε επτά πεδία. Τα πεδία αυτά έρχονται από μία άλλη διάσταση. Μία 
διάσταση αιθέρια που δεν έχετε επισκεφθεί ξανά. 

Κάθε φορά που θα ξεκλειδώνετε ένα πεδίο, θα εισέρχεστε σε αυτό. Και η ψυχή/ζωή 
που σας έχει δώσει το κλειδί, θα σας συνοδεύει.  

Αυτή η εργασία θα διαρκέσει επτά μήνες. Σε κάθε συνάντηση θα ξεκλειδώνετε ένα πε-
δίο. Στο μεσοδιάστημα, θα εργάζεστε σε αυτό το πεδίο, με την ψυχή που σας έχει δώ-
σει το κλειδί.  

Θεσμοθετείτε. Βάζετε όρους σ' αυτό το πεδίο. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που θα εισέρ-
χεστε χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κλειδί σε ένα πεδίο, αφού εξοικειωθείτε μαζί του, 

θα θέσετε όρους / θεσμούς / προϋποθέσεις για τη λειτουργία του. Η διαδικασία αυτή 
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μοιάζει με τη σύνταξη ενός ιερού συμβολαίου, μόνο που θα γίνει σε επτά επίπεδα και 
θα αφορά το κάθε επίπεδο μια ξεχωριστή λειτουργία. Ένα – ένα θα τα πάρουμε και με 

τη βοήθεια του Άρχοντα Μελχισεδέκ. Η σύνταξη αυτών των συμβολαίων θα γίνει από 
εσάς κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας.  

Το συμβόλαιο αυτό απευθύνεται σε γονείς και παιδιά. Σε γονικές υπάρξεις και τα παιδιά 

τους, τα έργα τους. Απευθύνεται σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο της μορφής, που συνδέεται 
με τον έξω κόσμο. Άρα, θα πρέπει το συμβόλαιο να αναφέρεται και σε πολύ συγκεκρι-

μένες καταστάσεις, επιθυμητές φυσικά για εσάς.  

Στη συνέχεια, κάθε συμβόλαιο θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πνεύματος  και η 
πύλη επίσης θα σφραγίζεται. Θα δίνεται το κλειδί και πάλι στην ψυχή/ζωή που σας το 

πρόσφερε και αυτή θα γυρίζει στη θέση της στον Άρχοντα Μελχισεδέκ. Η σφραγίδα εί-
ναι αυτή που μπαίνει για να υποδηλώσει την εγκυρότητα και την αποδοχή του συμβο-

λαίου.  

Ο Άρχων σβήνει το φως και κοιμάστε. Σκοτάδι και εσείς υπνώτετε. Κοιμόσαστε! 

Στη σιωπή αυτή του σκοταδιού, οι μορφές διαλύονται. Είστε εσείς και ο εαυτός σας. 
Στο κέντρο του κύκλου, μπορείτε να οραματιστείτε μία τεράστια κολόνα φωτός, ενι-
σχυμένο από κάθε άποψη, δονητικά και όσον αφορά στην ένταση του φωτός... από 

κάθε άποψη. Είναι ο Άρχων Μελχισεδέκ. 

Οι επτά ζωές/ψυχές με τα κλειδιά, σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Βρίσκεστε σε σιωπή. 

Και καθώς βρίσκεστε σε σιωπή, ανοίγει ο οφθαλμός σας, στο σημείο ανάμεσα στα φρύ-
δια. Ένα μάτι που ανοίγει και ορά. Μέσα από αυτό βλέπετε την ψυχή που πλησιάζει. Η 
πρώτη ψυχή που θα δουλέψει μαζί σας σήμερα, σ' αυτή τη συνάντηση. 

Κοιτάξτε τη με το τρίτο σας μάτι. Ορθώνεται πανύψηλη. Αέρινη. Χαμογελά. Βάζει στο 
χέρι σας ένα χρυσό κλειδί. Σας κρατά από το άλλο χέρι και σας οδηγεί πίσω από το φυ-

σικό σας σώμα, το οποίο κάθεται στη θέση του.  

Σας δείχνει το σημείο της σπονδυλικής στήλης, ψηλά, στο ύψος του λαιμού, στον αυ-
χένα. “Εδώ!” σας λέει. 

Με το χέρι που κρατάτε το κλειδί, πλησιάζετε τον αυχένα και τοποθετείτε το κλειδί στο 
ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται εκεί.  

Δεξιά το γυρίζετε τρεις φορές. Μία, δύο, τρεις. 

Αριστερά, μία. 

Η θύρα ανοίγει.  

Δημιουργείται μια δίνη. Το ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται εκεί στροβιλίζεται με μορ-
φή δίνης και σας τραβά προς την άλλη πλευρά, στο χώρο του πεδίου αυτού. Συνεχίζετε 

να βλέπετε με το τρίτο μάτι. Το κρατάτε ανοιχτό και κοιτάζετε μέσα από αυτό. Δεν βλέ-
πετε με τα δυο μάτια που αντιστοιχούν στα μάτια του φυσικού σώματος. 

Οι οντότητες αυτού του πεδίου, γιατί υπάρχουν πολλές, έρχονται να σας καλοδεχτούν 

να σας καλωσορίσουν. Σχηματίζουν μία αψίδα με σπαθιά φωτός, μέσα από την οποία 
περνάτε. Η ψυχή έρχεται μαζί σας. Στο βάθος μακριά, εμφανίζεται ένας στρόβιλος κα-

τακόρυφος. Μοιάζει τόσο πολύ με τον ανεμοστρόβιλο που οδηγούσε τους Εβραίους 
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στην έρημο! Φαίνεται να βρίσκεται εκεί για να σας οδηγήσει κι εσάς. Η ψυχή σας κάνει 
ένα νεύμα και μια ελαφρά υπόκλιση, δείχνοντάς σας ότι μπορείτε να περάσετε μπροστά. 

Βγαίνοντας από την αψίδα των σπαθιών του φωτός, πλησιάζετε τον στρόβιλο.  

“Σ' αυτό το πεδίο γεννήθηκες”, λένε αυτοί που ήρθαν να σας προϋπαντήσουν. “Εδώ 
δημιουργήθηκες για πρώτη φορά. Εδώ βρίσκεται η αρχική σου εικόνα, που κανένας 

άνθρωπος ποτέ, δεν έχει δει. Μόνο εσύ μπορείς να γνωρίσεις αυτή την εικόνα. Είναι 
ένα επτασφράγιστο μυστικό. Κι αφού σου έγινε η τιμή να έρθεις εδώ, προχώρα.” 

Ο στρόβιλος ξαφνικά ενεργοποιείται και γίνεται ακόμα πιο ισχυρός, πολύ ισχυρός. Τόσο, 
που σας αρπάζει και σας ανεβάζει ψηλά. Περιδινίζεστε. Στροβιλίζεστε στο στρόβιλο. 
Αφήστε τον εαυτό σας να στροβιλιστεί.  

Η ψυχή που σας συνοδεύει, φωνάζει από κάτω: “Είσαι καλά! Μη φοβάσαι! Μην ανησυ-
χείς! Είσαι ασφαλής!” 

Συνεχίζετε να στροβιλίζεστε. Μη σταματήσετε, πριν σας καλέσουμε. Περιμένετε να δεί-
τε κάτι. Και όμως, καθώς συνεχίζετε να στροβιλίζεστε, ανεβαίνοντας και πότε κατεβαί-

νοντας στο στρόβιλο, αντιλαμβάνεστε ότι στο κέντρο αυτού του κυκλώνα βρίσκεται μία 
πελώρια μορφή, πανύψηλη. Ιδεατή μορφή. Η δική σας μορφή είναι αυτή. Πάρτε χρόνο 
καθώς συνεχίζετε να στροβιλίζεστε γύρω της, να τη δείτε απ' όλες τις όψεις της, σε όλα 

τα επίπεδα. Και αν αντιληφθείτε ότι δεν μοιάζει τόσο πολύ με άνθρωπο, μην ανησυχή-
σετε. Πώς είναι αυτή η μορφή; 

Σας δίνουμε τρία λεπτά. 

[Παύση 1'] 

Στροβιλίζεστε.  

[Παύση 1'] 

Στροβιλίζεστε.  

[Παύση 1'] 

Και στροβιλίζεστε.. 

Έχετε δει επανειλημμένα λοιπόν αυτή την πελώρια μορφή απ' όλες τις γωνίες, απ' όλες 

τις όψεις. Και καθώς συνεχίζετε να στροβιλίζεστε στον κυκλώνα γύρω της, αυτός αρχί-
ζει να στενεύει, να λεπταίνει, με αποτέλεσμα, στροβιλιζόμενοι πάντα, να απορροφηθεί-

τε τελικά σ' αυτή τη μορφή.  

Τώρα, είστε ένα με αυτή τη μορφή. Είστε εσείς αυτή η μορφή. Πελώρια, πολύ ψηλότε-
ρη από τρεις πολυκατοικίες η μία πάνω στην άλλη... πολύ ψηλότερη από αυτό. Όσο θα 

ήταν ψηλός ένας ανεμοστρόβιλος. 

Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει ότι είναι αυτή η μορφή. Αυτό, είναι το πεδίο της υ-

λικής εκδήλωσης. Από εδώ προκύπτει η μορφή / σχηματίζεται η συγκεκριμένη μορφή.  

Σ' αυτό το σημείο, σ' αυτή την ενέργεια, ταυτισμένοι με τη μορφή, μπορείτε να εργα-
στείτε. Το αρχετυπικό πεδίο της μορφής επηρεάζεται πραγματικά από αυτή την εργασία. 

Όταν μιλούμε για πεδίο της υλικής εκδήλωσης και μορφή, εννοούμε τη συγκεκριμένη 
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δημιουργία. Από εδώ ελέγχονται οι δημιουργίες σας. Επικαιροποιούνται τα συμβόλαιά 
σας. Τι λέει αυτή η μορφή που είστε τώρα; 

δεσμεύονται ενέργειες εδώ. Σ' αυτό το πεδίο δεσμεύετε ενέργειες για την υλοποίηση 
του σεναρίου σας. Ψηλά, ακόμα πιο ψηλά από εσάς αν κοιτάξετε, θα δείτε να κατεβαί-
νει ένας άγγελος. 

“Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου!” 

είναι η ενέργεια που εντυπώνεται σε αυτό το πεδίο.  

Έναν πάπυρο, μια περγαμηνή θα πάρετε, θα την ανοίξετε και θα γράψετε αυτό που θέ-
λετε.  

Θα θεσμοθετήσετε. Θα θεσμοθετήσετε, θα θέσετε όρους και προϋποθέσεις για τη λει-

τουργία αυτού του πεδίου. Με χρυσά γράμματα θα γράψετε στην περγαμηνή, με χρυσό 
μελάνι. Και αν δείτε το χέρι σας να κάνει ασυνήθιστα σύμβολα και γράμματα, μην πα-

ραξενευτείτε. Εδώ γράφετε αφού δεχθείτε τον Άγγελο από ψηλά.  

Ο Άγγελος ήρθε, όπως σας είπα. Σας προσεφώνησε. Μπορείτε να βάλετε στην περγα-

μηνή τα εντυπώματα. Πάρτε 10 λεπτά γι' αυτό, μένοντας εστιασμένοι ωστόσο. Δεν εί-
ναι ο χώρος εδώ που θα κάνετε σκέψεις του κατώτερου νου. Είναι χώρος δημιουργίας. 
Ιερός χώρος! 

Ο Άγγελος βάζει στο χέρι σας μία πένα. Μοιάζει με φτερό. Μπορείτε να ξεκινήσετε να 
γράφετε.  

[Παύση 7'] 

Την ώρα που θα ακούσετε “Και έτσι είναι”, μπορείτε να ξέρετε ότι έχει μπει και η τελευ-
ταία λέξη. Την ώρα που θα νιώσετε τον Άγγελο να σας λέει: “Και έτσι είναι!”. 

[Παύση 3'] 

Έχοντας ολοκληρώσει το γράψιμο, τυλίγετε την περγαμηνή σε ρολό και την καταπίνετε. 

Καταπίνοντάς τη γίνεστε η περγαμηνή, πιο μικροί, πιο μικροί, μέχρι που βρίσκεστε και 
πάλι μπροστά στην ψυχή/ζωή που σας συνόδεψε ως εδώ. Γίνατε η περγαμηνή.  

“Έλα, ας γυρίσουμε πίσω τώρα!”, ακούτε να λέει η ψυχή. Στρέφεστε προς την πύλη απ' 

την οποία μπήκατε. Εκεί που πριν υπήρχε φασαρία και όλοι σας είχαν καλοδεχτεί, η α-
ψίδα υπάρχει ακόμα αλλά επικρατεί σιωπή και δέος. Σιωπή και σεβασμός. Περνάτε την 

αψίδα στην αντίθετη κατεύθυνση και βγαίνετε από την πύλη του αυχένα, για να στα-
θείτε και πάλι πίσω από το φυσικό σας σώμα.  

Η ψυχή σας ζητά να κλειδώσετε και πάλι.  

Βάζετε το κλειδί στην κλειδαριά. 

Μία φορά δεξιά. 

Τρεις φορές αριστερά. 

Κρατά στο χέρι της σφραγίδα και την τοποθετεί πάνω στην πύλη.  
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Η σφραγίδα ετέθη. Η πύλη σφραγίστηκε. 

Ανεβαίνετε και πάλι ψηλότερα, πάνω από το σώμα σας και πάντα μέσα από το τρίτο σας 

μάτι, οραματίζεστε την ψυχή να επιστρέφει στον κύκλο γύρω από τον Άρχοντα Μελχι-
σεδέκ. Τούτη τη φορά, τη βλέπετε πιο μεγάλη και πιο λαμπερή.  

Κι εσείς αρχίζετε να κατεβαίνετε και πάλι στο φυσικό σας σώμα και ταυτίζεστε με τη 

φυσική σας μορφή.  

Ο λόγος που έγινε αυτή η εργασία ήταν για να κατανοήσετε την πνευματικότητα αυτού 

που είστε και την αρχετυπική διάσταση της μορφής, όπως είναι αντιληπτή στο πνευμα-
τικό πεδίο.  

Παλάμες ενωμένες μπροστά στην καρδιά. 

Ευχαριστούμε! 

Μέχρι τον επόμενο μήνα, μπορείτε να επαναλάβετε αυτή την εργασία άλλες δύο φορές, 

με κύριο στόχο τώρα πια όχι να γράψετε αλλά να μπείτε στην ενέργεια του πεδίου και 
να το διερευνήσετε, να το εξερευνήσετε, πάντοτε ακολουθώντας τη διαδικασία που έ-

γινε εδώ. Χέρι – χέρι με την ψυχή/ζωή που σας συνόδευσε. 

 

Ο Άρχων Μελχισεδέκ κι εγώ σας ευλογούμε. 

Αμήν. 

 

[Ακολούθησε συζήτηση και μοίρασμα εμπειριών.] 
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