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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 11η – 11.06.2016 

«Η Γείωση του Σκοπού.» 

 

Βάλτε τα πόδια στην πλάτη και αρχίστε να τρέχετε γύρω –γύρω! 

Εντάξει μην το κάνετε ακόμα, αλλά τουλάχιστον πάρτε μερικές βαθιές, 
χαλαρές, αβίαστες αναπνοές…  

[γέλια από την Άννα] 

Με επιβλέπουν σήμερα. Επιβλέπομαι. Εποπτεύουν αυτό που κάνω. Όχι 

μόνο εσείς με ακούτε και με δέχεστε αλλά κάποιοι πιο ψηλά από εμένα με 
εποπτεύουν. Για αυτό πρέπει να είμαι φρόνιμος. Εποπτεύομαι, στα αλήθεια! 
Αυτό γίνεται, όχι γιατί δεν ξέρω τι να σας πω ούτε γιατί δεν εμπιστεύονται 

την ικανότητά μου για καθοδήγηση αλλά γιατί συμβαίνει αυτές τις μέρες να 
έχει κατέβει από ψηλά μια πανάρχαια μορφή. Ένας ιστορικός της 

ανθρωπότητας. Κάποιος δηλαδή που κρατά το ιστορικό της ανθρωπότητας 
και επιβλέπει. Είναι ο Άρχων Μελχισεδέκ. Αυτός εποπτεύει και κάτω από 
την δική του επισκίαση συνεδριάζουμε σήμερα. Καταλαβαίνετε, ότι δεν θα 

μπορούσε να μην είναι στον χώρο την ώρα που γίνεται μια τέτοια εργασία.  

Είναι, όπως και εγώ, μία από τις πολλές οντότητες που βρισκόμασταν στο 

χώρο όλη την μέρα. Και θα είμαστε εδώ επίσης αύριο. Και είμαστε για να 
εποπτεύσουμε με την σειρά μας, όσα θα ειπωθούν, όσα θα γίνουν από εσάς 
και να δούμε ιδίοις όμμασι, να έχουμε άμεση εμπειρία για το τι θα χρειαστεί 

να κάνουμε στην συνέχεια. Η Σαμπάλα συνδέεται άρρηκτα με την 
εργασία που αναφέρθηκε νωρίτερα, της ανακατεύθυνσης των 

νοητικών ενεργειών, και σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε όλοι εδώ. Έγινε 
μία αποκάλυψη σήμερα. Αφαιρέσαμε ένα πέπλο σήμερα. Το απομακρύναμε. 
Και αυτό ξαφνικά δημιούργησε μεγαλύτερο χώρο για σας, για τη δική σας 

επίγνωση που κινούνταν κάτω από αυτό το πέπλο. Καταρχάς δημιούργησε 
επιπλέον χώρο, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε μια νέα πραγματικότητα. Δεν 

θα μιλήσω όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι, εξηγώντας όσα ειπώθηκαν 
νωρίτερα. Θα προσθέσω την δική μου ενέργεια, τον  δικό μου Εαυτό, στο 

πλαίσιο που συγκροτήθηκε σήμερα και θα προχωρήσουμε σε μια εργασία 
μεταξύ μας. Χρειάζεται να κάνω τη σύνδεση με όσα ειπώθηκαν γιατί είμαι 
μέρος αυτής της εργασίας. 

Ο Δίας, όπως και εγώ, προερχόμαστε από την ίδια οικογένεια και 
πηγή, μέσα από άλλες εξελικτικές περιόδους. Ανήκουμε στην ίδια 

οικογένεια. Η εργασία του Δία προηγήθηκε της δικής μου. Φυσικά εκείνος 
έχει την ιδιότητα Πατέρα -Δία,  ενώ εγώ την ιδιότητα του Υιού -Ιησού, 
Απόλλωνα κ.λπ. Με αυτές τις ιδιότητες συνδεόμαστε πάνω στο νοητικό 

δικτύωμα που παρουσιάστηκε νωρίτερα. 

Η εργασία που κάνω μαζί σας μέσα από τον κύκλο του Ιησού έφτασε σε 

ένα σημείο περαίωσης. Έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε, από την στιγμή 
που ανήλθατε στο αρχαγγελικό βασίλειο και ιδιαίτερα από την στιγμή που 
εκφωνήσατε εσείς, στον ιερό χώρο της καρδιάς την προσευχή και κάνατε 

την προσφορά των δώρων, την οποία επιβεβαίωσα εγώ. Δεν υπάρχει τίποτε 
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άλλο για να κάνουμε μαζί. Δεν έχω να σας δείξω κάτι πέρα από αυτό. Η 
δουλειά τελείωσε. 

Αυτό μπορεί να κάνει σαφέστερο τον λόγο που ερωτήθηκε η Άννα, αν 
θέλει να παραμείνω ή όχι. Παραμένοντας, ανοίγει μία καινούργια εργασία. 

Ένας νέος τρόπος εργασίας. Έχοντας όμως κερδίσει τα προηγούμενα, 
αυτός ο τρόπος ο καινούργιος δεν μπορεί να μοιάζει με οτιδήποτε άλλο. 
Έχοντας κάνει την ουσιαστική και βαθιά εργασία στην καρδιά εσείς, δεν 

μπορούμε να προσθέσουμε κάτι. Θα πρέπει να πιάσουμε το θέμα σε ένα 
άλλο πεδίο.  

Είναι προφανές ότι η εργασία που ζήτησα να γίνει για τρεις εβδομάδες δεν 
έγινε. Δεν σας μαλώνω για αυτό , Αλλά για να προχωρήσουμε στο επόμενο 
στάδιο, θα πρέπει να γίνει. Χρειάζεται να σφραγιστεί ο κύκλος. Να 

επισφραγιστεί η συμφωνία και η εργασία που κάναμε. Και είναι απαραίτητο 
το διάστημα των τριών εβδομάδων. Για αυτό θα επιμείνω να ολοκληρώσετε 

την εργασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο 
επίπεδο. Μέχρι τότε θα είμαι κοντά σας… και σήμερα θα μιλήσουμε επίσης 
για διάφορα θέματα, αλλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την καινούργια 

αρχή που χρειάζεται. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εργασία μας, θα 
πρέπει μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να έχουν ολοκληρώσει τις τρεις 

εβδομάδες συνεχούς σύνδεσης. Τις τρεις εβδομάδες καθημερινής 
επανάληψης της σύνδεσης. Θα καταλάβετε την αξία τους, όταν 

ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα. 

Ο δάσκαλος Μελχισεδέκ προσδιορίζει τον αριθμό των ειρμών του 
Θείου Νου στο πεδίο του Ηλιακού συστήματος και όχι μόνο. Στην 

πραγματικότητα,  στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, προσδιορίζει 
αυτόν τον αριθμό για όλο το σύστημα, για όλο τον Γαλαξία. 

Ακούγεται να είναι μία τεράστια εργασία. Ήδη το να προσδιορίζει τον 
αριθμό των Ειρμών για την Γη θα ήταν πολύ σπουδαίο. Για το Ηλιακό 
σύστημα, τεράστιο! Για το αστρικό Σμήνος; Πόσο μάλλον για έναν Γαλαξία! 

Δηλαδή, ο Θείος Νους για τον οποίο μάθατε ότι κινείται και 
διαμορφώνει την ύλη, ο Θείος Νους, λειτουργεί σε συγκεκριμένους 

ειρμούς. Κάθε πλανήτης, διεξάγει έναν τέτοιο ειρμό τουλάχιστον. 
Ένα ειρμό, θα σας πω, ανά περίοδο. 

Ανάλογα συμβαίνει για τους αστέρες, οι όποιοι δέχονται και 

επεξεργάζονται τους ειρμούς, που στην συνέχεια καταλήγουν για 
διεκπεραίωση στους πλανήτες που περιβάλουν τους αστέρες. 

Με αυτόν τον μεθοδικό τρόπο κάθε ειρμός της Θείας Σκέψης, 
καταλήγει να διοχετεύεται σε ένα τουλάχιστο πλανητικό σύστημα - 
ηλιακό σύστημα και πλανητικό- και να διεκπεραιώνεται εκεί. Αυτό 

το γενικό σύνολο που λέμε ειρμό, αποτελείται από μυριάδες 
εικονοστοιχεία.* Αποτελείται από ένα μεγάλο όγκο πληροφορίας. 

Στο σημείο κλειδί του Ηλιακού συστήματος που ρυθμίζει αυτές τις 
ροές, βρίσκεται αυτό που ονομάζεται Ηλιακός Λόγος. 

Αντίστοιχα συμβαίνει στο κέντρο του Γαλαξία. Εκεί τον ρόλο του 

Λόγου τον παίζει η οντότητα που είναι γνωστή ως Μελχισεδέκ, αυτή 
την περίοδο. 

Θα αναρωτιέστε, πως είναι δυνατόν μία οντότητα που ενσαρκώθηκε όπως 
ο Μελχισεδέκ, να παίζει αυτό τον ρόλο για ολόκληρο Γαλαξία. Μια 
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οντότητα που ενσαρκώθηκε κάποτε στην Γη! Θα μπορούσε να είναι μια 
οντότητα που δεν ενσαρκώθηκε ποτέ. Ταυτόχρονα, θα μπορούσατε να 

αναρωτηθείτε αν ο ίδιος είναι μέρος του Ενδιάμεσου Νου που περιγράφηκε 
νωρίτερα. Όμως βρίσκεται σε ένα διαφορετικό πεδίο. Όχι δεν είναι μέρος 

του Ενδιάμεσου Νου αλλά θα μπορούσατε να πείτε ότι έχει απορροφηθεί 
από το Κέντρο. Αυτό τώρα θα πρέπει εγώ να σας το εξηγήσω, με τους 
όρους και τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε κατά την διάρκεια της ημέρας, 

για να μπορέσω να το εντάξω στο γενικότερο πλαίσιο. 

Έχοντας πει αυτά τα πράγματα, θα φαινόταν φυσικό ο Μελχισεδέκ να είναι 

πολύ ανώτερος του Ιησού, που ενσαρκώθηκε για να λυτρώσει τον κόσμο 
από τις αμαρτίες του, όπως ελέχθη, και πολλών άλλων οντοτήτων που 
έδρασαν στην Γη. Είναι ιεραρχικά ανώτερος, και ήταν πάντοτε ιεραρχικά 

ανώτερος, ασχέτως του γεγονότος ότι ακολούθησε τον ειρμό της Γης και 
εισήλθε σε αυτή. Ο Μελχισεδέκ υπήρξε Λόγος μίας προηγούμενης 

περιόδου. Με την πάροδο του χρόνου, έλαβε άλλες θέσεις και ενώθηκε 
πλέον με τον Λόγο του Γαλαξία. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι υπάρχει επίσης ένας Πλανητικός Λόγος, ο οποίος παίρνει τον 

αρχικό Θεϊκό Ειρμό και τον εξειδικεύει, τον βοηθά να εξατομικευθεί, μέσα 
στην μεγάλη ποικιλία μορφών και νοήμονος ζωής της Γης.  

Ο Ηλιακός Λόγος εξειδικεύει την  γραμμή, τον Ειρμό της Θείας Σκέψης 
στην Γη, κατά περιόδους, ως Μανού. Μιλάμε για την ανθρώπινη φυλή. 

Μιλάμε για την ανθρωπότητα. 

Ο ίδιος Λόγος εξειδικεύει τους ειρμούς και τους φέρνει για διεκπεραίωση σε 
όλα τα βασίλεια και τα πεδία του πλανήτη μέσω των αρχετυπικών ριζών 

που συλλαμβάνει ο Ενδιάμεσος Νους. Δηλαδή, συνεργάζεται πολύ στενά με 
τον Ενδιάμεσο Νου, που νωρίτερα ταυτίσαμε με την Σαμπάλα, για να 

βοηθήσει στην διεκπεραίωση των Ειρμών του Θείου Νου σε όλα τα πεδία 
και τα βασίλεια.  Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι ο Ενδιάμεσος Νους, εκτός του 
να συμβάλει στην κατανόηση για την εργασία της ίδιας της ανθρωπότητας, 

των μελών της ανθρωπότητας, καθοδηγεί τα φύλα και τις φυλές και 
ενημερώνει την συνειδητότητα του πλανήτη σε όλα τα επίπεδα και όλα τα 

είδη νοήμονος ζωής που βρίσκονται σε μορφή. 

Εσείς τώρα, στέκεστε μπροστά μου και μιλάτε μαζί μου. Ακούτε να σας 
μιλώ και εσωτερικά μου απευθύνετε τον λόγο. Αλληλεπιδράτε μαζί μου. 

Αυτό γίνεται εφικτό επειδή ο νους σας, το πνεύμα σας, έχει διασταλεί, έχει 
επεκταθεί αρκετά, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τον ειρμό με τον οποίο 

δουλεύω. Έχετε ταυτιστεί με τον ειρμό με τον οποίο εργάζομαι. Έχετε 
ταυτιστεί μαζί του συνειδητά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ταυτιστείτε 
μαζί μου είναι να έχετε συμβάλει στην δημιουργία της Γης. 

Δεν μπορούν να ταυτιστούν μαζί μου οντότητες περαστικές, που δεν έχουν 
εργαστεί για την δημιουργία του πλανήτη εξ αρχής. 

Όταν μιλώ για οντότητες, αναφέρομαι σε νοημοσύνες μικρές και μεγάλες. 
Όσοι συνδέεστε μαζί μου -και όσες- έχετε εργαστεί προηγουμένως για την 
εκδήλωση, την κατασκευή του πλανήτη Γη. Και έχετε εργαστεί κατά κύριο 

λόγο στα νοητικά πεδία ως κομμάτια της Θείας Σκέψης, ως μέρη του 
ειρμού αυτού· και σε έναν άλλο βαθμό, εργαστήκατε επιφέροντας 

τροποποιήσεις της ύλης για την μορφοποίηση του Γήινου πεδίου, μετά από 
την αρχική  δημιουργία του πλανήτη. Όχι μόνο δηλαδή εργαστήκατε για 
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την δημιουργία του, αλλά και την συντήρηση και την ανανέωσή του. Έτσι 
γίνεται αντιληπτό ότι είμαστε μία οικογένεια με κοινή εστία. 

Περιμένω... Περιμένω να συνδεθείτε καλύτερα. Να συνέλθετε από την 
αποχαύνωση.  

Ο ενδιάμεσος κρίκος, σας ειπώθηκε ότι είναι, ότι κατοικοεδρεύει, στις 
Πλειάδες. Είναι αυτό που σας ειπώθηκε στον προηγούμενο κύκλο της 
ημέρας. 

Ο Ενδιάμεσος Νους συνδέεται με τον χώρο των Πλειάδων και από 
εκεί εκπέμπει τις πληροφορίες. Εγώ είμαι εδώ. Δεν βρίσκομαι στις 

Πλειάδες. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μου βρίσκεται εδώ. 
Οι Πλειάδες, ο Ενδιάμεσος Νους που βρίσκεται εκεί, προωθεί το 
Θείο Σχέδιο, δηλαδή τα μοτίβα, τις διασκέψεις, τα υψηλότερα 

μοτίβα, προς την Γη. Αυτά παίρνω τα εξειδικεύω και τα αποδίδω 
στους πλανήτες και στη Γη, σε όλα τα πεδία για την δική τους 

λειτουργία. Αυτό που Είμαι, εκπροσωπεί όχι μόνο το πλανητικό, όχι 
μόνο τον Ηλιακό λόγο αλλά και τους λόγους όλων των πλανητών 
μαζί. 

«Πώς καταφέραμε να περάσουμε από τον Ιησού, που μας οδήγησε στο 
κέντρο της καρδιάς, στον βωμό εκεί και στο αρχαγγελικό πεδίο, σε αυτήν 

την οντότητα που εκφράζει τον Θείο Ηλιακό Λόγο;» Θα μπορούσατε να 
σκεφθείτε, ότι η ύπαρξίς μου είναι ένα εικονοστοιχείο της μεγάλης 

πραγματικότητας. Μόνο που αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο και λαμπερότερο 
από το δικό σας.  

Θα έρθει η ώρα που θα μάθουμε -θα μάθετε, θα φροντίσω εγώ για αυτό-, 

θα μάθετε πώς να κινείστε από τον έναν Λόγο στον άλλον. Πώς να 
συνδέεστε με τους χώρους, τους ενεργειακούς χώρους και εκείνες τις 

ευρύτερες νοημοσύνες που διαχειρίζονται Συλλογικούς Ειρμούς. Αυτό θα 
γίνει όταν ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος μας, όχι ακόμα σήμερα. Είπαμε ότι 
σήμερα θα πούμε πολλά και διάφορα  και θα κάνουμε στο τέλος και μια 

εργασία μαζί.  

Ο Πατέρας Δίας τι λέτε ότι κάνει; Είναι ο Λόγος; Ο Πλανητικός Λόγος; 

Ποιος είναι ο Δίας; Είναι επίσης ένα στοιχείο του Θείου Νου, 
σταλμένο από τον Θείο Νου, όπως υπήρξα και εγώ. Τώρα 
διαχειρίζεται τις ροές του Θείου Νου σε ένα άλλο πεδίο. Όχι μόνο 

στον Ενδιάμεσο Νου αλλά σε ένα βαθμό πολύ πέρα από αυτόν.  

Το γεγονός ότι αυτοαποκαλέστηκε «οντότητα μέσου βεληνεκούς» 

οφείλεται στο ότι ο ίδιος έχει αντίληψη του εύρους της νοητικής 
λειτουργίας του Θείου Όντος. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται πολύ καλά 
την θέση του μέσα στο σύνολο. Δεν σημαίνει κάτι περισσότερο από 

αυτό.   

Μιλώντας με όρους Θεοσοφίας, δεν επιθυμώ να σας βάλω να μελετήσετε 

αυτήν τη γραμμή. Απλώς χρησιμοποιώ κάποιες  έννοιες, που θα μπορούσαν 
να σας δώσουν μία ξεκάθαρη ιδέα για αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Δεν 
είμαι εδώ για να μιλήσω για την θεοσοφική αντίληψη όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Άλλωστε, από το πρωί ήδη σας έγινε γνωστό, 
εφόσον μπαίνετε σε ένα νέο τρόπο σκέψης, θα χρειαστεί να δείτε τα 

πράγματα με ένα άλλο μάτι. 



Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου                                                 Συνάντηση 11η – 11.06.2016 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου - www.elijah.gr                                     5 
 

Ποια είναι η δική σας θέση σε αυτή την διάταξη;  Ο καθένας και η 
καθεμία από εσάς είστε ένα πολύ βασικό εργαλείο ύφανσης του 

πέπλου. Υφαίνετε τον πέπλο με τον ειρμό. Παίρνετε το νήμα που έχει 
κατέβει, το πιάνετε και το ανεβάζετε επάνω, δημιουργώντας νέα νοητικά 

κέντρα, όπως ο Ενδιάμεσος Νους, που με την σειρά τους κατεβάζουν 
ειρμούς, για να τους πιάσετε πάλι και να τους ανεβάσετε επάνω. Είναι μία 
πλήρης διαδικασία ύφανσης. Υφαντές και υφάντρες, υφαίνετε με 

ειρμούς! 

Στο σημείο αυτό θα σταματήσω την ομιλία με τους όρους που 

χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα, θα σταματήσω να αναπτύσσω περαιτέρω όσα 
ειπώθηκαν και θα επικεντρωθώ σε μία μικρή εργασία που θα κάνουμε εδώ 
μεταξύ μας. Δεν είναι αυτή η εργασία που θέλω να επαναλαμβάνετε για 21 

μέρες, είναι η άλλη που γνωρίζετε. 

Ελάτε στο κέντρο της καρδιάς, με τις παλάμες ενωμένες μπροστά στο 

στήθος σε στάση προσευχής. Εστιαστείτε στο σημείο που ενώνονται οι 
άκρες των μεσαίων δακτύλων και επικαλεστείτε τον Ιησού:  

«Επ ικαλούμα ι  τον Ιησού στην καρδιά» .  

Η εστίαση σας βρίσκεται στα ακροδάχτυλα των χεριών, εκεί που ενώνονται 
μεταξύ τους. Όταν αρχίσετε να νοιώθετε την ενέργεια να γεμίζει το χώρο 

ανάμεσα στις παλάμες, στρέψτε τις παλάμες προς το στήθος και απαλά 
ωθήστε αυτό το ποσό ενέργειας προς την καρδιά σας - προς το κέντρο της 

καρδιάς. Αφήστε το να εισχωρήσει εκεί και να ακτινοβολήσει.  

Εκεί μπορείτε να με δείτε!  

Μπορείτε να αφήσετε τώρα τα χέρια χαλαρά και να εστιαστείτε στην μορφή 

μου στο κέντρο της καρδιάς. Προχωρώ στο ιερό. Δεν υπάρχει τίποτα. 
Κανένας και τίποτα. Σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά και τι να δω; Βρίσκεστε 

ήδη εκεί πάνω, όλη την ώρα σήμερα! Βρίσκεστε εκεί ψηλά στο 
αρχαγγελικό πεδίο. Από εκεί εργάζεστε και παρακολουθείτε όσα γίνονται. 
Ας ανέβω και εγώ. Ανεβαίνω μέσα από τα ανοδικά ρεύματα της φωτεινής 

στήλης και σας συναντώ. 

«Ιησού–Νου ήρθες;» ρωτάτε. «Θέλουμε να σου πούμε τι ωραία περάσαμε! 

Πόσα πράγματα ακούσαμε σήμερα! Έλα κάθισε εδώ, να σου τα πούμε!» 
Από αυτήν την περίσταση με σώζουν ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ – [γελώντας] 
καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν. Με τραβούν παράμερα για 

να μου εξηγήσουν περί τίνος πρόκειται.  

Εσείς δεν έχετε καταλάβει ακόμα που ακριβώς πατάτε. Κάποιος, κάποιοι 

σας είπαν ότι πρέπει να εστιαστείτε στη φλόγα στο κέντρο του κύκλου, να 
νιώσετε τον πύρινο δακτύλιο γύρω σας και άρχισαν να σας οδηγούν μέσα 
από περίεργα μονοπάτια του νου. Σας μίλησαν επίσης για το αισθαντικό 

σώμα, κάτι που έδινε εμμέσως πλην σαφώς την διαβεβαίωση, ότι δεν έχετε 
απομακρυνθεί τόσο πολύ από την Γη. Αλλά εγώ κατάλαβα... Κατάλαβα περί 

τίνος πρόκειται. Για να δούμε καλά - καλά! 

Ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, οι δύο φωτεινοί αρχάγγελοι εκ των πολλών, 
στέκονται δεξιά και αριστερά από την καθεμιά σας. Κρατούν ένα νήμα 

φωτός. Το νήμα βγαίνει από την καρδιά και το κεφάλι σας.  Έρχεται από το 
4ο και το 6ο κέντρο σας. Περιστρέφεται σχηματίζοντας μία έλικα. Έχω στα 

χέρια μου ισάριθμες έλικες για σας. Ελάτε τώρα μαζί μου μέσα από την 
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στήλη φωτός, στο ιερό της καρδιάς. Κρατώ τις ίνες, που έχουν πλεχτεί 
ελικοειδώς, την ώρα που εσείς ίπτασθε σαν μπαλόνια. Αιωρείστε!  

Ελάτε μαζί μου. Ακολουθήστε με στο κέντρο της καρδιάς. Κατεβαίνω και 
σας τραβώ μαζί μου στο βωμό. Είναι πολύ ωραία εκεί ψηλά αλλά εδώ 

πρέπει να εκτελέσουμε μία ιερουργία. Σταθείτε λοιπόν δίπλα μου στο βωμό 
της καρδιάς σας και επαναλάβετε αυτά τα λόγια - στην συνέχεια θα τα 
εκφωνήσω και εγώ. Μιλάτε εσωτερικά:  

«Ηλιακέ  Λόγε,  Φως του Κόσμου»   

Καθώς λέτε αυτά τα λόγια, παρατηρήστε τις διακυμάνσεις της ενέργειάς 

σας, νοιώστε την ανταπόκριση του φυσικού σας σώματος. 

«Ηλιακέ  Λόγε ,  Φως του Κόσμου,  σου ζητώ να μεγεθύνε ις  το 
φως μου.   

Ζητώ η ανθρωπότητα να έλθε ι  κοντά σου,  μέσα από εμένα 
κα ι  δηλώνω την πρόθεσή μου να γ ίνω ο Δρόμος γ ια  αυτόν  

το  σκοπό.   

Ιδού ,  προσφέρω τον εαυτό  μου.   

Εγώ ε ίμαι  ο  Δρόμος  γ ια  να έλθουν σε  σένα.   

Εγώ ε ίμαι   ο  νους  που κατανοε ί  αυτούς και  γ ια αυτούς  κα ι  
Εσένα.   

Εγώ ε ίμαι  η καρδιά  που πάλλεται  με  Αγ άπη γ ια Σένα.  

Προσφέρω το  θέλημά μου.  Προσφέρω το  θέλημα που ε ίμαι ,  

γ ια  την υλοποίηση,  την πραγμάτωση αυτού του στόχου.  

Ε ισχώρησε σε  μένα κα ι  Λάμψε σε μένα κα ι  μέσα από μένα 
στη Γη.  

Προσφέρω σε  σένα τα  θε ία  Δώρα με  τ ιμή και  προσκύνηση .»  

Σηκώστε το ψωμί και το κρασί. Προσφέρετέ τα στον Λόγο. Εγώ 

επαναλαμβάνω τα λόγια αυτά εσωτερικά, ως επιβεβαίωση της δικής σας 
θέσης.  

«Διαθέτω το  σώμα μου σε  Σένα!»  

Εδώ η προσευχή έλαβε τέλος. Επιτρέψτε στις ενέργειες να καθίσουν σε 
σας. Όταν διαθέτετε τον εαυτό σας στον Ηλιακό Λόγο, στην 

πραγματικότητα διαθέτετε τον εαυτό σας στην διεκπεραίωση των 
Θείων Ειρμών. Εν προκειμένω, πρόκειται για νέους ειρμούς που μόλις 
εγκατασταθούν θα επιφέρουν πολύ σημαντικές αλλαγές. 

Η καρδιά σας μεγαλώνει… Το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς διευρύνεται 
και γίνεται ένας πολύ μεγάλος δίσκος, κοίλος δίσκος, σε λευκό – ασημί, 

που δέχεται τις ενέργειες που κατεβαίνουν. Αντανακλά και δέχεται. Κυρίως 
όμως είναι δεκτικός λόγω του σχήματος, που μοιάζει με ένα πολύ μεγάλο 
βαθύ πιάτο. 

Πάρτε λίγα λεπτά για να κοιτάξετε μέσα σε αυτόν τον δίσκο. Κάτι αλλάζει! 
Κάνετε zoom in και αντιλαμβάνεστε ότι οι ενέργειες έχουν εντυπωθεί στο 

6ο κέντρο… στο 6ο και το 7ο κέντρο. Δεν είναι εύκολο να δείτε τα ακριβή 
σχήματα. Ωστόσο, μόλις παραλάβατε τον νέο ειρμό. Θεωρείτε ότι είναι 
αρκετά αυτά που έχετε για να τον εκφράσετε. Ότι έχετε αρκετά εργαλεία; 
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Μια που βρίσκεστε στο αισθαντικό σώμα, μείνετε ακόμα δεμένοι με αυτό. 
Και εξετάστε έτσι, σε αυτή την ενέργεια, τα σύμβολα που μπορούν να 

τροποποιηθούν. Οι ενέργειες σας διαπερνούν. Πρόκειται για ένα πολύ 
σοβαρό εντύπωμα.  

Έχοντας παραλάβει τον νέο ειρμό, ο οποίος εντυπώθηκε στο 6ο κέντρο, 
πάρε την μία άκρη του, τραβήξτε την ελαφρώς έξω από το 6ο κέντρο. Με 
ένα δαδί, ένα κερί, πάρτε φως από το κέντρο του βωμού και ανάψτε την 

άκρη του ειρμού  σαν να ήταν ένα φυτίλι. Εδώ! [Δείχνει μπροστά από το 
κέντρο του μεσοφρύου.]  

Δώστε την άδεια σας, ο ειρμός να μείνει αναμμένος σαν άσβεστη λυχνία, 
που οδηγεί εσάς και όλους εκείνους που πρόκειται να βαδίσουν μέσα από 
εσάς.  

Υπάρχει πολύ ισχυρή ροή ενέργειας μέχρι το πρώτο κέντρο σας και μέχρι 
την Γη. Τώρα γειώνεται ο Σκοπός. Πάρτε μερικές βαθιές, αβίαστες 

αναπνοές, που θα σας βοηθήσουν να νοιώσετε καλύτερα την παρουσία σας 
στον τρέχοντα χώρο και χρόνο. Το νήμα του ειρμού που λάβατε, από την 
μία πλευρά καίει μπροστά και έξω από το τρίτο μάτι, το κέντρο ανάμεσα 

στα φρύδια. Από την άλλη πλευρά έχει βυθιστεί στην Γη. Διαπερνά όλα τα 
τσάκρα και το πρώτο τσάκρα και βυθίζεται στην Γη. 

Αυτή είναι η Νέα σας Τάξη - και η Νέα τάξη πραγμάτων, αν θέλετε. 

 

Είστε Αυτό! Και έτσι είναι!  

Αμήν.  

 

 

*Στην 11η και 12η συνάντηση, γίνεται αναφορά και ανάλυση πληροφοριών 

που δόθηκαν στο σεμινάριο «Οι Γλώσσες των Θεών». 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά]  
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