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Ο Κύκλος των Θεών 

Συνάντηση 12η - 23.12.2021 
 

«Η Γαλάζια Ελεκτρίκ Φλόγα» 
 

 

[Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων] 

Ανησυχώ για εσάς. Σας εποπτεύω… όλη την ώρα, διαρκώς. Παραμένετε στενά 

συνδεδεμένοι μαζί μου, ακόμα και τις στιγμές, τις ώρες, που το ξεχνάτε. 
«Ανησυχία» είναι μια λέξη που δεν αρέσει στην Άννα, όταν ξεστομίζεται από το 

στόμα του Δία, ενός Ολύμπιου -του πρώτου Ολύμπιου. Και όμως, έτσι είναι. 
Έρχονται και άλλες, δύσκολες στιγμές για την ανθρωπότητα. Δεν είναι οι 

μοναδικές αυτές που ήδη περάσατε. Θα γίνουν πολλά αλλά πάντοτε εποπτεύεστε, 
πάντοτε σας κρατάμε το χέρι. Νιώθετε επάρκεια. Είστε σε θέση, σε όλα να 

ανταπεξέλθετε, γιατί είμαστε εμείς εκεί και θέλω να το θυμάστε αυτό. Δεν είμαι 
περαστικός, είναι το βασίλειό μου αυτό.  

Εγώ ερευνώ, εγώ διαχωρίζω, εγώ ενώνω. Ο νους διαχωρίζει και ενώνει, 

οδηγώντας τα πάντα να υποταχτούν σε αυτόν. Κατέχει την τέχνη να το κάνει. 
Είναι ο τεχνικός των πραγμάτων. Οι καρδιές σας είναι σκυφτές ακόμα. Αφήστε τις 

να κοιτάξουν ψηλά. Δείτε την καρδιά σας να στρέφει τα μάτια της ψηλά και να 
χαμογελά. Της αξίζει και μπορεί να χαμογελά. Δεν θα κατέβω σήμερα χαμηλά, θα 
μείνω εδώ, στο θρόνο· τον θρόνο του Διός του Υψίστου. Άλλωστε, πρόσφατα 

ανέβηκα για εσάς εδώ. Θυμόσαστε; Από δώ λοιπόν θα οργανώσω σήμερα τη 
συνάντηση.  

Απάτητα τα μέρη μου. Απάτητα. Όσοι άνθρωποι και αν ανεβούν στον Όλυμπο, ο 
δικός μου τόπος είναι απάτητος. Ενδέχεται κάποιοι να κοιτάξουν προς τα εδώ 
αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν να ανέβουν. Όχι, αν δεν το θελήσω εγώ. Ο 

Όλυμπος είναι ένα μεγάλο βουνό, υπάρχει εδώ και χιλιάδες και εκατομμύρια 
χρόνια και κάθε κόκκος σκόνης επάνω του, κάθε κόκκος χώματος, ιστορεί 

μύθους. Κάθε κόκκος άμμου, χώματος, τριμμένου βράχου, μεταφέρει μηνύματα.  

Θα ‘θελα τώρα να μπορούσατε να πιάσετε στα χέρια σας μια πέτρα από τον 
Όλυμπο. Ξέρω ότι δεν σας είναι εύκολο τώρα. Είναι εντάξει. Οραματιστείτε όμως 

ότι το κάνετε. Όλοι σας έχετε μία πέτρα από εδώ. Βάλτε την οραματικά ανάμεσα 
στα χέρια σας, ανάμεσα στις παλάμες σας και κρατήστε τις κλειστές. Κι αφήστε τη 

μικρή πετρούλα, να σας ιστορήσει όσα γνωρίζει. Δεν υπάρχει βράχος, δεν υπάρχει 
πέτρα, που να μη γνωρίζει. Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τις 
πέτρες. Έχουμε κάνει αρκετές μνείες σε πέτρες, σε λίθους αργούς*, λίθους που 

έπεσαν από τον ουρανό. Πάρτε λίγα λεπτά… πέντε λεπτά για την ακρίβεια, για να 
συνομιλήσετε με την πέτρα που έχετε στα χέρια σας, ανάμεσα στις παλάμες σας. 

Επειδή ακριβώς έχετε έρθει σε επαφή με πέτρα του Ολύμπου, κατέχετε, είναι 
ακόμα πιο εύκολο να συνδεθείτε. Πέντε λεπτά. και βέβαια, στη συνέχεια 
καταγράψτε ό,τι λάβατε.  

[Παύση 5΄] 
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[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

Κάθεστε γύρω μου. Στέκομαι εγώ ως πυρ στην κορυφή του Ολύμπου και εσείς 
κάθεστε γύρω μου. Δημιουργείτε ένα μικρό κύκλο γύρω μου -τρίγωνο στην 

προκειμένη. Το πυρ που είμαι, αφήνει αναλλοίωτο το σχηματισμό και αφήνει 
αναλλοίωτη τη γη. Μήπως σας παραπέμπει αυτό σε κάποια άλλη πυρά σε βουνό; 

Εκείνην της καιόμενης βάτου; Πάντα πάνω σε βουνό. Θέλω να συνδεθείτε με τη 
φωτιά, με το πυρ στην κορυφή του βουνού. Στην αρχαιότητά σας οι άνθρωποι 
λάτρευαν τους θεούς στις κορυφές των βουνών και εκεί άναβαν φωτιές και 

έκαναν θυσίες, όχι τυχαία. Εγώ όμως δεν χρειάζομαι την αναπαράσταση μίας 
θυσίας τώρα. Θέλω όμως να δω το πυρ στην κορυφή του βουνού. Σας σύνδεσα 

με το πυρ που είμαι εγώ στην κορυφή του Ολύμπου. Σας είπα ότι κάθεστε γύρω 
μου. Αφήστε τον εαυτό σας να έρθει σε εμένα, να με πλησιάσει στην πύρινη 
μορφή μου, στη μορφή του πυρός που είμαι και να γίνει ένα μαζί μου, εδώ, στην 

κορυφή του Ολύμπου. Άλλο πράγμα συνέβη με τη Σεμέλη, όχι αυτό. Η δική σας 
καιόμενη βάτος βρίσκεται εδώ. Δεν είναι καν βάτος. Είναι απλό πυρ. Είναι η 

φλόγα του Ζηνός του Υψίστου. Και είναι μία φλόγα, όπως εκείνη που άναψε στο 
όρος Καρμέλ, αν και όχι για τους ιερείς, τους λεγόμενους του Βάαλ. 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δει τη φλόγα που είμαι στην κορυφή του Ολύμπου 

και να γίνει ένα μαζί μου. Να γίνει φλόγα επίσης.  

[Παύση 1΄] 

Δεν βρίσκεστε απλώς μέσα στη φλόγα που είμαι, γίνεστε η φλόγα που είμαι.  

[Σύντομη παύση] 

Είναι φλόγα σε μπλε ελεκτρίκ και μάλιστα μία απόχρωση που δεν έχετε ξαναδεί.  

[Σύντομη παύση] 

Πιο αιθέρια από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή η φλόγα είναι 

καθαρός νους. Είναι το κομμάτι του καθαρού νου που ανήκει στον αιθέρα. 
Που μεταπίπτει σε αιθέρα. Μια φωτιά δηλαδή ανάμεσα στον αέρινο νου και τον 
αιθέρα.  

Ήδη μπορεί να νιώθετε ότι αυτή η φλόγα, όχι απλώς δεν κατακαίει αλλά μάλλον 
δομεί. Είναι φλόγα δόμησης / δημιουργίας. Είναι η φλόγα της ξεκάθαρης 

εντολής για σύνδεση με την πηγή και δημιουργεί. Και σ’ αυτή θέλω να μείνετε, 
μέχρι το τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ελεκτρίκ. Απόχρωση του μπλε. 
Όχι πράσινο, όχι οινοπνευματί, όχι μωβ. Αιθέριο γαλάζιο ελεκτρίκ. 

Μπορείτε να ντύσετε τώρα με αυτήν τη φλόγα όλο τον Όλυμπο, ξεκινώντας από 
την κορυφή, καλύπτοντας το Στεφάνι, όλες τις πλαγιές, όλες τις κορφές, μέχρι 

τους πρόποδες. Αφήστε τη φλόγα να κυριεύσει σε όλον τον Όλυμπο. Μη ξεχνάτε 
ότι είστε επίσης αυτή η φλόγα. Αφήστε τη να απλωθεί σε κάθε γωνιά, σε κάθε 
λαγκάδι, σε κάθε βράχο, κάθε ρέμα. Βρίσκεστε πάντοτε στην κορυφή. 

Κοιτάζοντας γύρω με τα γήινα μάτια σας θα βλέπατε πολύ μακριά την ακτογραμμή 
από τη μία πλευρά, από την άλλη τις γραμμές των ορεινών όγκων, κάποιες 

πόλεις, χωριά… Θα μπορούσατε να δείτε αρκετά μακριά στον ορίζοντα.  

Τώρα όμως, ως φλόγα, δεν βλέπετε τη μορφολογία του εδάφους. Μεταφράζετε τα 

πάντα με όρους του νου και του αιθέρα. Είμαστε, είστε, είμαι φλόγα σε γαλάζιο 
ελεκτρίκ. Ως φλόγα μπορείτε να αναγνωρίσετε τη φλόγα. Κάθε φλόγα γύρω σας. 
αφήστε την αντίληψή σας, την αντίληψη της φλόγας που είστε, να διασταλεί 
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πολλά-πολλά μέτρα γύρω σας μεγαλώνει ο ορίζοντάς σας, αποκτά ακτίνα 

ορισμένων χιλιομέτρων. Τα πάντα σε αυτήν την εμβέλεια, την ακτίνα, τα 
διαβάζετε ως φλόγα, με όρους του νοητικού/αιθερικού πεδίου. 

Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να ξεκαθαρίσετε τι είδους όροι μπορεί να είναι 
αυτοί. Τι σημαίνει «όροι του νοητικού πεδίου»; Δεν χρησιμοποιείτε δηλαδή λέξεις, 

για να περιγράψετε; Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να περιγράψετε, θέλω να 
αντιληφθείτε.  

[Σύντομη παύση] 

Οι όψεις, οι μορφές που μπορεί να αντιληφθείτε γύρω, δεν μοιάζουν καθόλου με 
αυτές που βλέπουν τα γήινα μάτια σας. Εδώ μιλάμε περισσότερο για πυκνώματα 

και αραιώματα της νοητικής ουσίας /αιθερικής ουσίας. Το πύκνωμα είναι θεός. Το 
πύκνωμα υποδηλώνει θεία παρουσία. Υποδηλώνει αυξημένη ενέργεια. Μην 
προσπαθήσετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε σύμβολα, μη περιμένετε να δείτε 

σύμβολα, μη περιμένετε να δείτε οικείες μορφές. Δεν είστε εκεί που πρέπει, αν 
τέτοιες βλέπετε. Είναι ένα πεδίο κυρίαρχο, ζωντανό. Αρκεί να ξέρετε πώς να 

κοιτάξετε καλύτερα.  

Ως φλόγα λοιπόν που είστε, αντιλαμβάνεστε γύρω σας ανάλογες φλόγες, ως 
πυκνώματα. Τα αραιώματα είναι τόποι/χώροι ελάχιστης παρουσίας. Δώστε στον 

εαυτό σας πέντε-δέκα λεπτά, να ελευθερωθεί από τη δέσμευση οποιασδήποτε 
μορφής, από την ανάγκη να αγκιστρωθεί στις μορφές και νιώστε τη φλόγα που 

είστε. Μέσω αυτής στη συνέχεια αντιληφθείτε ό,τι υπάρχει γύρω.  

[Παύση 10΄] 

Ο χώρος γύρω σας δεν είναι παγιωμένος όπως τον γνωρίζετε στο παχυλό φυσικό 

πεδίο. Θα μπορούσατε πιο εύκολα να τον αντιληφθείτε, πιο κατάλληλα, ως ένα 
πολυδιαστασιακό σύστημα συντεταγμένων, ένα πολυδιαστασιακό πλέγμα, το 

οποίο ταλαντώνεται. Μιλώντας για πυκνώματα και αραιώματα, αυτό που εσείς 
μπορείτε να συλλάβετε, είναι η διαφοροποίηση, κάποια διαφορετική ταλάντωση 
αυτού του πλέγματος που απλώνεται γύρω σας. Είσαστε μέρος του και είναι μέρος 

σας. Εκεί που υπάρχει πύκνωμα ενέργειας, η ταλάντωση είναι εντονότερη. 
Υπάρχει μια «διατάραξη του πεδίου» σε εισαγωγικά. Δεν είναι κάτι που θα το 

αντιληφθείτε με τα μάτια σας, εσωτερικά ή εξωτερικά. Είναι κάτι που περιμένω να 
αντιληφθείτε με την έκτη αίσθησή σας. Να αντιληφθείτε διαισθητικά, σαν να 
ήσασταν ψάρι, που μπορεί να νιώσει στο σώμα του τις ταλαντώσεις, τα ρεύματα 

του νερού γύρω του.  

[Σύντομη παύση] 

Θα σας πάρει χρόνο για να το πετύχετε αυτό. Βρίσκεστε στα όρια του νοητικού και 
του αιθερικού πεδίου και εδώ είναι η έδρα του θελήματος… της θέλησης -της 
εκπεφρασμένης θέλησης, της θέλησης-για-ζωή. Δεν μπορούμε να μείνουμε για 

πολύ ακόμα εδώ. Θα πρέπει τώρα να κατεβείτε στο πλάτωμα και να αναλάβετε και 
πάλι την αντίληψη της φυσικής σας μορφής. Βρίσκεστε λίγο χαμηλότερα, στο 

οροπέδιο των Μουσών και αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας με την ανθρώπινη 
μορφή του.  

Δεν είπαμε πολλά σήμερα. Όμως σας έδειξα κάτι πολύ ενδιαφέρον και μένει σε 
εσάς να το εξερευνήσετε δεόντως. Δεν ζητώ να το εξερευνήσετε απλώς και μόνο 
για να σας δώσω μια εργασία μέχρι την επόμενη φορά. Η εξερεύνηση που άρχισε 

σήμερα, θα συνεχιστεί και στις επόμενες συναντήσεις.  
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Όπως είχαμε πει, σταδιακά η ενέργεια ανοίγει και δημιουργείται τώρα πια ένα 

χωροχρονικό παράθυρο, που μας επιτρέπει μια βαθύτερη εργασία με τον Όλυμπο 
και το Ολύμπιο πεδίο. Όπως είχε ειπωθεί, το Ολύμπιο πεδίο είναι το πεδίο των 

ψυχών -μικρών και μεγάλων ψυχών. Είναι το πεδίο στο οποίο οι ιδέες 
μετασχηματίζονται, εμψυχώνονται, για να ενσαρκωθούν. Οι ιδέες 

μετασχηματίζονται και εμ-ψυχώνονται, για να ενσαρκωθούν. 

Και με αυτή τη δήλωση ολοκληρώνω τη σημερινή μας συνάντηση. 

 

Στον Όλυμπο 

Ζευς 
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