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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 10η – 14.05.2016 

«Στο Πεδίο των Αρχαγγέλων» 

 

 

Bρίσκομαι εδώ! Ξεκίνα! 

Αγαπημένα παιδιά, αγόρια και κορίτσια -έτσι σας βλέπω! Είσαστε τα 

αδέλφια μου, αγόρια και κορίτσια! Αγαπημένα παιδιά, αγαπημένοι μου και 
αγαπημένες μου, βρίσκομαι και σήμερα κοντά σας, μέσω της Άννας. 
Βρίσκομαι πάντοτε κοντά σας, απλώς σήμερα θα σας μιλήσω, όπως και 

άλλες φορές, μέσω της Άννας. 

Πάρτε λίγο χρόνο, δώστε στον εαυτό σας χρόνο για να βρεθείτε εκεί που 

δεν μπορεί να πάει κανένας άλλος. Στο ναό, στο άδυτο της καρδιάς σας.  

Η Παρουσία μου είναι πολύ ισχυρή αυτή την περίοδο. Πολύ! Για κάποιους 
αδιόρατη αλλά για εκείνους που στρέφονται προς εμένα πολύ ισχυρή. Ο 

Ουρανός είναι εδώ!  

Σταθείτε στο άδυτο της καρδιάς. Περάστε στον ναό και ελάτε μέσα στο 

άδυτο. Στο τραπέζι της θυσίας. Εδώ βρίσκομαι. Είμαι εγώ με τον καθένα 
και την καθεμία σας ξεχωριστά, στον δικό σας ναό, στο ναό της δικής σας 
καρδιάς και στο άδυτο. Μείνετε μαζί μου για λίγο εδώ, αφήνοντας την 

καρδιά σας να ανοίξει.  

Αναπνέετε αργά, αβίαστα και επιτρέψτε στην καρδιά σας να ανοίξει. 

Στο μέσον του βωμού, του θυσιαστήριου βωμού, κατεβαίνει μία στήλη 
χρυσού φωτός. Μεγάλη στήλη, σαν κολώνα. Κατεβαίνει και διαχωρίζεται 
στα δύο. Ένα μέρος της έρχεται σε σας και ένα σε μένα.  

Στεκόμαστε αντικριστά σε αυτό τον βωμό. Η μία κολώνα έγινε δύο στήλες 
χρυσές. Η χρυσή στήλη σας διαπερνά. Κατεβαίνει μέχρι την Γη βαθιά. Το 

ίδιο διαπερνά και μένα.  

Οι στήλες που κατεβαίνουν βαθιά στην Γη, συναντιόνται στα βάθη της, 
στον πυρήνα της Γης. Αυτές οι δύο κολώνες βρίσκονται αντικριστά η μία 

στην άλλη. Είναι φτιαγμένες από την ίδια ουσία. Έχουν τις ίδιες ποιότητες. 
Είναι αδελφές και ακόμα περισσότερο από αδελφές, γιατί ήταν μία που 

έγινε δύο. Είναι δίδυμες. 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει την ροή του χρυσού φωτός στη στήλη 
σας.  

Έχουμε λοιπόν δύο όμοιες κολώνες. Δύο κανάλια που προέρχονται από την 
ίδια ουσία, γιατί ήταν ένα πριν γίνουν δύο. Πώς θα μπορούσε η μία από 

αυτές τις δύο να είναι κακέκτυπο της άλλης; Να υπολείπεται  της άλλης; 
Αυτό που έχω εγώ, είναι ίδιο με αυτό που έχετε εσείς. Σε τίποτα, τίποτα, 
τίποτα δεν διαφέρει! Βρισκόμαστε λοιπόν και οι δυο γύρω από τον βωμό 

αντικριστά και ενεργούμε βάσει αυτής της ροής. 

Τώρα, σήμερα, θέλω να νιώσετε βαθιά αυτό το μοίρασμα, την ισοδυναμία. 

Σήμερα θα είμαι εγώ που θα παρακολουθώ και θα είστε εσείς που θα 
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ιερουργήσετε στον θυσιαστήριο βωμό. Είμαι εδώ και περιμένω από εσάς να 
προσφέρετε την θυσία. Να κάνετε την επίκληση, προσευχή που αγαπάτε. 

Και όπως όταν ήμουν εγώ που καθοδηγούσα και εσείς πρόθυμα 
ακολουθούσατε, έτσι σήμερα πρόθυμα θα σας ακολουθήσω και θα 

επιβεβαιώσω, θα επαναλάβω τα λόγια σας.   

Θυμηθείτε, ότι στο άδυτο έρχεστε με τα λευκά σας ρούχα, τα φτερά σας 
εσείς οι άγγελοι της Γης και την υδρόγειο στο μέρος της καρδιάς, να 

στροβιλίζεται ανέπαφη, λαμπερή. 

Στο σημείο αυτό, σας αφήνω να ιερουργήσετε με τον δικό σας τρόπο. 

Δηλαδή σιωπώ αλλά παραμένω εδώ, για να επαναλάβω στην συνέχεια μαζί 
σας ό,τι έχετε αποφασίσει να πείτε.  

Είμαι με τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά στο άδυτο της καρδιάς σας.  

Στο άδυτο της καρδιάς σας επίσης, μετά από την προσευχή που θα 
επαναλάβω μαζί σας -δηλαδή θα κάνετε πρώτα εσείς την προσευχή και 

μετά θα την επαναλάβω μαζί σας εσωτερικά-, στην συνέχεια θα κάνετε 
απόδοση των θείων δώρων στον Δημιουργό και θα ακολουθήσετε τη ροή, 
το ανοδικό ρεύμα της ενέργειας προς τον ουρανό. Εγώ θα παραμείνω στην 

θέση μου και θα σας βοηθώ. Δεκαπέντε λεπτά έχετε για αυτήν την 
διαδικασία.  

Στα δέκα λεπτά η Άννα θα σας ενημερώσει, ότι ήρθε η ώρα να κάνετε 
απόδοση, για να ανεβείτε ψηλά με το ανοδικό ρεύμα.  Εγώ θα σας 

καθοδηγώ στην συνέχεια μέσω της Άννας.  Ξεκινήστε....  

Θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα το να φέρετε τα χέρια σε στάση προσευχής 

[Παύση] 

Τώρα μπορείτε να αποδώσετε τα θεία δώρα, το ψωμί και το κρασί, 
σηκώνοντας τα χέρια ψηλά, μαζί. Αφήστε τα να ανέβουν προς τα επάνω.  

Καθώς ανεβαίνουν τα δώρα η στήλη μας ενώνεται και πάλι, σε ένα ανοδικό 
ρεύμα. Κινούνται τα δώρα και πίσω εσείς. 

Βρίσκομαι στην βάση της στήλης για λίγο και θα ακολουθήσω.  

Τα δώρα παραδίδονται στο Φως και σεις καθένας, καθεμιά ξεχωριστά 
μπαίνετε στον κύκλο του φωτός. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αντιληφθεί 

πόσα υπάρχουν σε αυτό το πεδίο.  

Το ανοδικό ρεύμα σας κρατάει ψηλά και εγώ μαζί σας ανεβαίνω. Σας 
πλησιάζω και σας κρατώ το χέρι. Αυτό κάνει μια μεγάλη διαφορά σε όσα 

βλέπετε γύρω σας. Μπορείτε να δείτε τις ταξιαρχίες των Αγγέλων; Τους 
αλλεπάλληλους κύκλους που δημιουργούν; Μια μαγική εικόνα! 

Αλλεπάλληλοι κύκλοι φτερών! Κάθεστε στον γαλάζιο θρόνο που έχει 
ετοιμαστεί για εσάς. Κρατήστε ανοιχτή την καρδιά με αγάπη. Μη διστάζετε! 
Μην κρίνετε τον εαυτό σας! 

Το αγγελικό και το αρχαγγελικό βασίλειο είναι εδώ, σε διαβαθμίσεις.  

Σας μιλάει ο Μιχαήλ.   

 

Καλώς ήρθατε στο βασίλειο των Αρχαγγέλων. Συνήθως κατεβαίνουμε εμείς 

σε εσάς…  Βρίσκεστε στα πρώτα αρχαγγελικά επίπεδα.  
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Τα μάτια σας ανοίγουν και βλέπετε. Αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά από 
εκείνα που έχετε στην Γη και τα σώματα, τα γήινα σώματά σας. Ακόμα και 

από τα μάτια της καρδιάς είναι διαφορετικά. Με αυτά τα μάτια βλέπετε την 
αλήθεια των αγγέλων. Βρίσκονται στο πεδίο του νου αλλά ένα πεδίο που 

δεν είχατε αγγίξει συνειδητά μέχρι σήμερα. 

Εδώ, για την ώρα, είστε ένα ζευγάρι ματιά και ένα ζευγάρι αυτιά. Όταν 
μάθετε να εργάζεστε με αυτά, θα προστεθούνε και άλλα. 

Το κέντρο της κεφαλής παραμένει ανοικτό, διότι εσείς είστε ψηλά. Το 
ανοδικό ρεύμα σας κρατάει ακόμα ψηλά. 

Ο Ιησούς  κατεβαίνει πριν από εσάς. Αρχίζει την κάθοδό του. Εσείς μένετε 
για λίγο ακόμη. Εκείνος που έφθασε μέχρι εδώ, πραγματικά δεν μπορεί πια 
να έχει την ίδια αντίληψη που είχε πριν. Διαβήκατε μια πύλη. Εισήλθατε σε 

μια νέα κατάσταση ύπαρξης -έστω ως δύο μάτια και δύο αυτιά- και εδώ θα 
μείνετε τρεις εβδομάδες.  21 Μέρες. Για 21 μέρες, κάθε μέρα θα βρίσκεστε 

εδώ. 

Κάποιος άλλος σας είχε οδηγήσει ψηλά μέσα από ένα ανάλογο κανάλι. Να 
τον αγαπάτε! 

Συμβαίνει το εξής: για να βρεθείτε σε αυτό το πεδίο, σημαίνει ότι πρέπει να 
έχετε κατακτήσει πρώτα ένα άλλο, ότι έχετε καταφέρει να σταθείτε σε ένα 

άλλο. Αυτό που σας άνοιξε τον δρόμο σήμερα, είναι η εργασία που κάνετε 
με τον Δία - όσοι από εσάς την κάνατε- η γείωση της ενέργειάς του και η 

ταύτιση μαζί του. Όσο περίεργο, όσο παράδοξο και αν σας φαίνεται, όσο 
και αν παραξενεύονται κάποιοι που θεωρούν ότι οι ενέργειές μας είναι 
άσχετες, αυτό έκανε την διαφορά. Δηλαδή, για να έλθετε πραγματικά σε 

επαφή με τα δικά μας πεδία στον καθαρό Νου, είναι απαραίτητο όχι απλώς 
να εργαστείτε με τον Δία, ή να τον επικαλεστείτε νοερά αλλά να συνδεθείτε 

βαθύτατα μαζί του. Να ταυτιστείτε. Να γίνετε ένα.» 

Μιχαήλ 

 

Αγαπημένα παιδιά σας καλώ και πάλι στην βάση σας, καθώς το ανοδικό 

ρεύμα διαμορφώνεται έτσι, ώστε να σας αφήσει χώρο να κατεβείτε από τη 

στήλη μέσα στο φυσικό σας σώμα και να σταθείτε πάλι στον βωμό στην 
καρδιά. Αυτή την φορά είμαστε ο ένας μέσα στον άλλον. Η μία η στήλη και 

παραμένει μία.  

Ύστερα από την σημερινή συνάντηση, όταν έρχεστε στο ιερό της 
καρδιάς, θα συνδέεστε μαζί μου μέσα στην ίδια αυτή στήλη, που 

είμαστε εμείς, μαζί. Και εγώ εδώ, πάντοτε θα επιβεβαιώνω την 
προσευχή σας.  

Θα ιερουργείτε και θα είμαι παρών, επαναλαμβάνοντας το δικό σας 
σκηνικό. Μπαίνετε σε μια περίοδο αυξημένης δύναμης, πνευματικής ισχύος. 
Αυτή την δύναμη χρειάζεται να τη βιώσετε εσείς. Μην τη στρέψετε προς τα 

έξω. Βιώστε την και εμπεδώστε την.    

Αυτή είναι η δύναμης του Εαυτού, με έψιλον κεφαλαίο.  

Σας ευλογώ και σας ασπάζομαι. Και έτσι είναι! 
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[Ακολούθησε μοίρασμα και συζήτηση] 

 

Άννα: Για να ρωτήσουμε αν έχει κάτι ακόμα να μας πει ο Ιησούς… 

Μου λέει: 

Είναι καλά παιδιά! Τα αποτελέσματα αυτού που έγινε σήμερα θα τα δουν 

από τον επόμενο μήνα.  

Αυτό που είδε η Σ. ήσουν εσύ. [γέλια]  

Μου έδειξε τα ονόματα των νάνων και έπεσα στον Γκρινιάρη [γέλια]  

Ψάξε και στα υπόλοιπα παραμύθια. Τα παραμύθια γενικώς θα σου δείξουν 
κάτι και θα μπορέσεις να κάνεις συνδέσεις -θα σου δώσω έναν υπαινιγμό- 

με αρχέγονες καταστάσεις συνείδησης. Σε κάθε περίπτωση, η Χιονάτη είσαι 
εσύ και σημαίνει ότι με αυτή την διαδικασία εξαγνίζεσαι. Την ώρα που 
κάνεις αυτήν την παράδοση, βρίσκεσαι στην κατάσταση της αγνότητας.  

Αυτό δεν ισχύει μόνο για σένα αλλά και για τους υπόλοιπους. Βρίσκεστε 
στην αγνότητα, πέρα από ό,τι άλλο μπορεί να υποδηλώνουν τα επιμέρους 

σύμβολα. Σε αυτήν την παράδοση δεν έχετε ενοχές, είστε αγνοί.  

Και έτσι είναι. 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά]  
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