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Ανάβαση στον Όλυμπο  08.09.2018 

Επικοινωνία στη θέση Κόκα  

 

Άννα: Παίρνουμε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Οραματιζόμαστε τον 

ήλιο να λάμπει ψηλά και τις ακτίνες του να μας ζεσταίνουν. Ο Ήλιος λάμπει 

και λούζει το κεφάλι μας με άφθονο, άφθονο φως. Μια φωτεινή ακτίνα 

κατεβαίνει από το κέντρο της κεφαλής, μας διαπερνά και βυθίζεται στη γη. 

Αφήνουμε το Φως να ρεύσει, από το κεφάλι, προς τα πόδια· καταλήγοντας  

γη. Πολλοί Άγγελοι γύρω μας, πολλοί, και χαρά.. ξωτικά του βουνού. 

Ζωντανά δέντρα, ζωντανή φύση, Ντέβας, οι Θεοί και οι Δάσκαλοι που μας 

οδηγούν. 

……………………. 

Η σημερινή σας επίτευξη έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να πείτε ότι έχετε 

ολοκληρώσει την άνοδο σας. Έχετε ένα μικρό κομμάτι διαδρομής, που 

σύντομα θα ολοκληρώσετε αλλά ήδη έχετε πάρει τις ενέργειες που έπρεπε. 

Έχετε βυθιστεί στην αγκαλιά του βουνού. Δεχτείτε την ευλογία του 

βουνού, αφήστε τον Όλυμπο να ανοίξει και να σας αγκαλιάσει. Δείτε τη γη 

που πατάτε, να σας αγκαλιάζει με στοργή.  

Δεν είναι πάντοτε η φύση ανοιχτή στις ανθρώπινες ενέργειες ή, για την 

ακρίβεια, δεν είναι οι άνθρωποι πάντα έτοιμοι να χωθούν στην αγκαλιά της 

φύσης, αλλά τώρα μπορείτε να γίνετε Ένα. Νιώστε την ενότητα . Μπορείτε 

με τα μάτια της ψυχής σας να δείτε τις νεράιδες που κρυφοκοιτούν πίσω 

από τους κορμούς των δέντρων, να δείτε τον Πάνα να κάθεται ψηλά σ’ ένα 

βράχο και να σας κοιτά, νύμφες… κι ο Θεϊκός σας Εαυτός σε ύψος 

δυσθεώρητο να χαμογελά. Είναι κατάλληλη στιγμή να νιώσετε το χαμόγελο 

του θεϊκού σας Εαυτού. Σας χαμογελά γλυκά. Είστε στο σπίτι σας! Είτε 

έρχεστε για πρώτη φορά, είτε για πολλοστή φορά, είστε στο σπίτι σας. Σας 

καλωσορίζουμε! Και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, στην υπόλοιπη 

πορεία σας προς την κορυφή, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.. να 

θυμόσαστε ότι είσαστε σπίτι. 

Σας αγαπούμε και είμαστε μαζί σας, σε κάθε βήμα σας και θέλουμε, όσο 

περισσότερο ανεβαίνετε, τόσο πιο βαθιά να είναι η καρδιά μας συνδεδεμένη 

μαζί μας. Μιλάμε όλοι οι Θεοί μαζί, αυτή την ώρα, είναι ενωμένη η φωνή 

μας. Θ’ ανεβάσετε πολύ τις ενέργειες σας ανεβαίνοντας στο βουνό, μέχρι 

πάνω· και πρέπει να είστε τώρα έτοιμοι γι’ αυτό, νιώθοντας ότι έχετε κάνει 

το πρώτο κομμάτι της εισόδου. Έχετε κάνει την είσοδο. Σας πήρε ώρα, σας 

πήρε κόπο αλλά έχετε βυθιστεί πια στην ενέργεια και είστε έτοιμοι να 

παραλάβετε μεγαλύτερα πόσα ενέργειας και βοήθειας άνωθεν. Είναι 
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κρυστάλλινη η ενέργεια αυτή που ρέει και αυτή που θα παραλάβετε σ’ αυτό 

σας το ταξίδι· κρυστάλλινη ενέργεια.  

Η ‘Άννα έρχεται εδώ, για μια συγκεκριμένη σύνδεση· εσείς, οι υπόλοιποι, 

έρχεστε εδώ για να παραλάβετε ενέργειες που θα σας βοηθήσουν στη 

συνέχεια του έργου σας. Οι περισσότεροι είστε συντονιστές ομάδων, με 

κάποιο τρόπο, κι έχετε μπροστά σας πολύ δουλειά. 

Κατεβαίνοντας από δω, θα είστε διαφορετικοί. Κάθε ταξίδι στον Όλυμπο, 

σας στέλνει πίσω διαφορετικούς. Έχετε πάρει πληροφορίες και ενέργειες, 

που θα φανούν ικανές να σας ωθήσουν στο δρόμο σας στη συνέχεια. 

Μην αναιρείτε αυτά που έχετε πει, μην αναιρείτε αυτά που έχετε κάνει, μην 

αμφισβητείτε τον εαυτό σας και τις ικανότητες σας· ούτε όμως να τις 

υπερτιμάτε. Είναι βασικό να επιβεβαιώνετε τον εαυτό σας, να 

επιβεβαιώνετε το Πνεύμα για την ακρίβεια· και το Πνεύμα θα επιβεβαιώσει 

εσάς. Αλλά είστε εσείς στη γη, που πρέπει να επιβεβαιώσετε τον εαυτό σας. 

Μην φοβάστε !  

Εδώ στη Κόκα γίνεται, μπορείτε να πείτε, πιο βαθιά σύνδεση στη μέχρι 

τώρα ανάβασή σας, που θα σας οδηγήσει να συμμετάσχετε βαθύτερα στα 

ενεργειακά δρώμενα και από δω και πάνω. Μπορείτε να ανοίξετε τον εαυτό 

σας ενεργειακά, ώστε να έρθετε σε επαφή με τα πνεύματα του βουνού, της 

φύσης του βουνού.. Τώρα, δηλώστε την πρόθεση σας να ανοίξετε και 

μείνετε ανοιχτοί. Ανοίξτε την καρδιά σας στην φύση, είναι η είσοδός σας 

μέσα από την πύλη του συγκεκριμένου σημείου.. Εδώ είναι πύλη -κι αυτό 

έχει ειπωθεί ξανά στο παρελθόν- και είναι μια πύλη από την οποία περνάτε 

σε άλλη διάσταση.  

Κλείστε τα μάτια σας, αγνοήστε τους θορύβους και επιτρέψτε στον εαυτό 

σας να μπει σε μια άλλη διάσταση. Δείτε την πύλη χρυσή, ν’ ανοίγει και να 

σας δέχεται. Συνεχίζετε μέσα από την πύλη στο βουνό, αλλά το βουνό που 

έχετε μπροστά σας είναι διαφορετικό· είναι ένα βουνό γεμάτο οντότητες. 

Συνεχίζοντας από δω, την διαδρομή σας σε λίγο, μείνετε συνδεδεμένοι με 

τις οντότητες, με όλους εμάς που σας περιβάλουμε. Μείνετε σε ζωντανή 

σύνδεση. Δεν θέλουμε να είναι κάτι καταναγκαστικό, εμείς είμαστε εδώ για 

σας και θέλουμε κι εσείς με χαρά να μας υποδεχτείτε. Επικοινωνήστε.  

Μέσα απ’ αυτή την πύλη συνδέεστε επίσης με τον Αλντεμπαράν και με 

άλλες περιοχές του σύμπαντος αλλά αυτή τη φορά, κρατήστε τον 

Αλντεμπαράν. Δείτε τον να λάμπει στον ουρανό καθώς περνάτε την πύλη, 

δείτε τον να λάμπει πάνω από το κεφάλι σας και μέσα από τον ήλιο, την 

Ηλιακή σφαίρα που είναι πάνω από το κεφάλι σας, να κατεβαίνει η 

ενέργεια του Αλντεμπαράν στην καρδιά και στο πρώτο κέντρο. Φωτίζει το 

πρώτο κέντρο και μπορείτε τώρα να νιώσετε το χρυσαφένιο φως να ρέει 

στα πόδια, να πλημμυρίζει το σώμα, ν’ ανεβαίνει στο λαιμό, το κεφάλι, τα 
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χέρια... πλημμυρίζετε με ηλιακό φως, του Αλντεμπαράν και του δικού σας 

Ηλίου.  

Σας έχουμε καλωσορίσει, στον κόσμο του Ολύμπου.  

 

Πορεύεστε στο Φως.  

Αλληλούια.   
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