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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 12η – 09.07.2016 

«Εν Αρχή» 

 

 

Άννα: Χέρια στην καρδιά σε στάση προσευχής. Παλάμες ενωμένες στο 
στήθος.  

Επικαλούμαι τον Ιησού, τον αγαπημένο Ιησού, και την Χριστική ενέργεια, 
να γεμίσει τον χώρο και την καρδιά μας και να μας οδηγήσει στην συνέχεια 
του κύκλου μας, με ό,τι είναι κατάλληλο για το ανώτερο καλό όλων. Το 

συνδημιουργώ αυτό με το Πνεύμα σύμφωνα με το νόμο της αβλάβειας και 
αναλαμβάνω την ευθύνη της συνδημιουργίας μου. Και έτσι είναι. Αμήν. 

…………………….. 

Αφοπλιστείτε! Αφοπλίστε τα χέρια σας η μία τα χέρια της άλλης, ο ένας τα 

χέρια του άλλου. Αφοπλιστείτε. Πάρτε λίγο χρόνο για να συμμετάσχετε σε 
αυτό. Αφοπλίστε και παραδώστε τα όπλα  σας, Αφοπλίστε τα χέρια σας και 
παραδώστε τα όπλα σας:  

«Δηλώνω την πρόθεσή μου να αφοπλίσω τα χέρ ια  μου και  
να  παραδώσω τα όπλα μου».   

Στο σημείο αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αδελφές μου, είμαι παρών. 
Ευλογώ κάθε βήμα που κάνετε πάνω στη Γη. Σας συμπαραστέκομαι και 
κερδίζω έδαφος για σας. Κερδίζω έδαφος για εσάς. Εναρμονίζω τις κινήσεις 

σας και τις δικές μου, έτσι ώστε για κάθε βήμα δικό σας να κάνω άλλα δύο 
εγώ και με αυτόν τον τρόπο να σας τραβώ να προχωράμε γρηγορότερα. 

Για κάθε βήμα που κάνετε εσείς, κάνω εγώ δύο για εσάς. Θέλω να το 
θυμόσαστε αυτό. Είναι βασικό. Θέλω να θυμόσαστε την Αγάπη. Είναι 
βασική. Την στοργή και την ελευθερία με την οποία σας περιβάλλω. 

Είναι βασικά. 

Η σχέση σας με το Πνεύμα, σας οδηγεί συχνά σε δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις 

που θέλετε ή δεν θέλετε κατά βάθος να αναλάβετε. Η σχέση σας με το 
Πνεύμα σας οδηγεί σε δεσμεύσεις, που πολλές φορές παίρνετε σε μια 

απόφαση της στιγμής, αλλά στην συνέχεια δεν μπορείτε να τηρήσετε. 
Άλλες φορές πάλι η σχέση σας με το Πνεύμα είναι περιστασιακή. Σε όλη 
αυτή τη διαδικασία, εμείς ερχόμαστε και σας περιβάλουμε με αγάπη και 

ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό να περιβάλλεστε με ελευθερία. Ο τρόπος 
για να το καταφέρουμε αυτό, είναι να μην έχουμε προσδοκίες από εσάς. Να 

σας διαβεβαιώνουμε κάθε στιγμή ότι είστε ελεύθερες/ελεύθεροι να 
ακολουθήσετε το Αληθινό σας Θέλημα.  

Η ευλογία που σας περιβάλλει είναι αυτή ακριβώς: η ελευθερία. Η 

ελευθερία της επιλογής. Δεν υπάρχει ποιο σημαντικό αγαθό από αυτό. Ο 
άνθρωπος που έχει ελευθερία επιλογής σημαίνει ότι έχει αρκετά από όλα τα 

αγαθά, ότι μπορεί να ικανοποιήσει όλες του τις ανάγκες, ότι είναι πλήρης, 
ότι νοιώθει πλήρης συναισθηματικά, ότι βιώνει μία αρμονική ζωή, έτσι ώστε 
να έχει κάθε στιγμή το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής.  
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Φυσικά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι πολύ σχετικό αυτό. Ένας 
άνθρωπος θα μπορούσε να νιώθει ελεύθερος και να ασκεί το δικαίωμα του 

για ελεύθερη επιλογή, ακόμα και σε ένα απολυταρχικό καθεστώς. Είναι 
αλήθεια. Αλλά εμείς μιλούμε για αυτή την κατάσταση, την ιδανική 

κατάσταση, που υπάρχουν αρκετά από όλα και που ο άνθρωπος μπορεί 
τελικά να βιώσει, να απολαύσει την ελεύθερη επιλογή. Φροντίζουμε λοιπόν 
να σας δημιουργούμε πάντοτε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο να 

απολαμβάνετε το πολύτιμο αγαθό της ελεύθερης επιλογής. Ξέρω ότι 
κάποιοι θα μου αντιπαρατεθούν σε αυτό και θα πούνε: «Μα δεν υπάρχει 

πραγματικά ελεύθερη επιλογή. Δεν βιώνουμε την ελεύθερη επιλογή, από 
την στιγμή που υπάρχει κάρμα και υπάρχει, το κυριότερο ένα Θείο Σχέδιο.» 

Ας μιλήσουμε λίγο για αυτό, πριν επεκταθούμε σε ποιο βαθιά νερά. Στην 

περίπτωση του κάρμα φυσικά, όπως έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα, 
εξακολουθείτε να έχετε ελεύθερη επιλογή αλλά ακολουθείτε την επιλογή 

της ψυχής, γιατί οι καρμικές καταστάσεις αποτελούν επιλογή της ψυχής. 
Όταν όμως μιλάτε για τον πλανήτη της Γης και την ελευθερία της 
βούλησης, ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει το Θείο Σχέδιο και με αυτήν την 

έννοια η επιλογή δεν είναι ελεύθερη. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας 
προσθέσω την επίγνωση, πως όταν μιλάμε για ελεύθερη επιλογή, μιλάμε 

κυρίως για την επίγνωση της ελεύθερης επιλογής. Δηλαδή, εννοούμε ότι 
κάποιος γνωρίζει ότι επιλέγει ελεύθερα. Μπορεί να επιλέγει ελεύθερα και να 

μη το γνωρίζει; Ναι. Φυσικά. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
ακολουθούν το Θείο Σχέδιο, θεωρώντας ότι υποτάσσονται σε αυτό, ή μη 
γνωρίζοντας συνειδητά ότι το κάνουν. Αλλά η επιλογή αυτή είναι 

ελεύθερη. Και δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν την επίγνωση της ελευθερίας 
τους. 

Και δεν θα μπορούσα παρά να ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο την σημερινή 
συνάντηση, θέλοντας να σας εισάγω  στα άδυτα του νου. Στα ενδότερα 
του νοητικού πεδίου.  Ο Νους, αν και δομεί ο ίδιος -δομεί 

περιορισμούς-, είναι πλασμένος να λειτουργεί ελεύθερα. Κάποιες 
φορές δομεί τόσο ισχυρές περιοριστικές πεποιθήσεις, που εγκλωβίζεται σε 

αυτές. Γενικά όμως είναι πλασμένος για να λειτουργεί ελεύθερα. Στα άδυτα 
του νοητικού πεδίου ερχόμαστε σήμερα αλλά για να φθάσουμε εκεί, θα σας 
ζητήσω με τον τρόπο που κάναμε και παλαιότερα, να σταθείτε στο κέντρο 

της καρδιάς. Φέρτε τα χέρια σας σε στάση προσευχής με τις παλάμες 
ενωμένες μπροστά στο στήθος. Ελάτε στο άδυτο του ναού της καρδιάς. 

Σταθείτε μπροστά στο ιερό μαζί μου. Ελάτε να βαδίσουμε μέσα στο ιερό και 
εδώ, ας προσευχηθούμε. Κρατώντας τα δώρα ας τα προσφέρουμε. Κάντε 
την θυσία, την προσφορά, με τα δικά σας λόγια και εγώ θα είμαι εκεί για 

να τα επιβεβαιώσω, επαναλαμβάνοντας τα μαζί σας.  

Σας κρατώ τα χέρια και κάνουμε την προσφορά μαζί.  

[Παύση] 

Και τώρα επιτρέψτε μου να συνεχίσω την προσευχή λέγοντας:  

«Θεέ,  Πατέρα,  Παντοκράτορα,  Δημιουργέ  ορατών και  

αοράτων,  Πηγή της  ζωής,  Νου ατελεύτητε,  αγέραστε ,  
α ιών ιε ,  δέξου την προσφορά των πα ιδ ιών σου,  δέξου την 

ανατροφοδότηση που σου προσφέρουν,  το  ψωμί  κα ι  το 
κρασ ί ,  μέσα από την καρδ ιά  και  το άδυτο  της  καρδ ιάς.»   
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Καθώς κρατούμε τα δώρα τα αφήνουμε και το ανοδικό ρεύμα τα τραβά 
ψηλά μαζί με εμάς. Πάρτε βαθιές, χαλαρές αναπνοές.  

Πηγή της Ζωής.  

Αφήστε τον εαυτό σας να ανέβει ψηλά, πάνω στα ανοδικά ρεύματα της 

Θείας Σκέψης. Κρατήστε με από το χέρι καθώς ανεβαίνουμε μαζί αυτή τη 
φορά.  

Αγάπη!  

Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε στο ανοδικό ρεύμα. Αν κοιτάξετε γύρω θα 
δείτε κάτι; Θα δείτε άλλες ροές της Θείας Σκέψης. Φθάνουμε ψηλά, πολύ 

ψηλά , σε κάτι που μοιάζει με ακρογιαλιά. Ακρογιαλιά την ώρα της Δύσης. 
Δύει ο ήλιος.  

Αφήστε το βλέμμα σας να πλανηθεί στον ορίζοντα, καθώς τα πόδια σας 

πατούν στην άμμο. Καθώς τα αυτιά σας ακούν τον παφλασμό των 
κυμάτων, τον ρυθμό των κυμάτων που γλύφουν την ακρογιαλιά. Καθώς η 

θαλάσσια αύρα φέρνει στην μύτη σας μοναδικές μυρωδιές της φύσης και 
το αλάτι της θάλασσας. Ένα δροσερό αεράκι χαϊδεύει το δέρμα και τα 
μαλλιά σας. Τα μάτια σας κοιτάζουν τον Ήλιο που δύει.  

Γαλήνη! 

Η Λευκή αδελφότητα είναι εδώ. Κάποιοι φθάνουν μόλις τώρα.  

Γιατί ένας ήλιος που δύει αλήθεια, γιατί όχι η Ανατολή; Το στοιχείο είναι 
της Δύσης.  

Υπάρχει πολύ αγάπη στον αέρα αυτή την ώρα. Γυρίστε και κοιτάξτε με στα 
μάτια.  

Η μέρα τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Βυθίζεστε στο σκοτάδι μέχρι την 

επόμενη αυγή. Μα το σκοτάδι εδώ δεν είναι τόσο σκοτεινό αλλά είναι 
ολόλαμπρο. Πιο λαμπερό από τον μεσημεριάτικο ήλιο της Γης. Παντού 

επικρατεί διαύγεια. Τα πάντα είναι διαυγή. Το νοητικό πεδίο την ημέρα 
είναι ξεχωριστό. Δεν μπορείς να το πλησιάσεις εύκολα. Λάμπει πάρα πολύ. 
Όταν πέφτει ο ήλιος, η λάμψη ελαφρώς ελαττώνεται και μπορείτε άφοβα 

να το κοιτάξετε. Μπορείτε άφοβα να το επισκεφθείτε. Μπορείτε να αφήσετε 
τον νου σας να περιηγηθεί σε αυτό. 

Πάρετε μερικές βαθιές αναπνοές. «Τι κάνουμε εδώ;» ακούω μερικές να 
αναρωτιούνται.  «Να δεις που μας έφερε εδώ για να μας δείξει κάτι για τα 
πλατωνικά στερεά», προλαβαίνει κάποια άλλη. Θα δείτε. Απολαύστε τη 

γαλήνη και την ηρεμία του τόπου. Μείνετε σε αυτήν την ενέργεια. Πάρετε 
ένα-δύο λεπτά, απλώς για να μείνετε σε αυτή τη δόνηση. Ένα-δύο 

θεραπευτικά λεπτά. 

[Παύση] 

Μερικά σύννεφα τρέχουν στον ουρανό. Ο Ήλιος δύει και τώρα πια η 

λαμπρότητα, αν και παραμένει, είναι διαυγής και προσβάσιμη. Στον ουρανό 
πάνω από το κεφάλι σας εμφανίζονται τα αστέρια. Εμφανίζεται ένας 

σπειροειδής Γαλαξίας. Ήδη νιώθετε μεγάλη ελαφρότητα, νιώθετε αέρινοι.  

Κρατήστε μου το χέρι αδελφές και αδελφοί μου. Ανεβαίνω ψηλότερα και 
σας τραβώ στο κέντρο του σπειροειδούς γαλαξία. Μικρές εκρήξεις 

ακούγονται από ήλιους που εκρήγνυνται, ένα απαλό βουητό και το φως 
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αυξάνει και πυκνώνει. Τόσο φως δεν είδατε ποτέ άλλοτε. Εδώ σημειώνεται 
η ροή της Θείας Σκέψης. Το σημείο στο οποίο δημιουργούνται οι πρώτοι 

στροβιλισμοί στο Σύμπαν είναι η καρδιά του Γαλαξία. Παλμικές δονήσεις 
σας διαπερνούν, φως που πάλλεται, κύματα φωτός. Ο παλμός μοιάζει να 

έχει τον παλμό της καρδιάς σας. Νιώθετε τον παλμό στην καρδιά.  

Διεύρυνση! Εκρηκτική διεύρυνση. Ακολουθήστε τον παλμό στην καρδιά. Τα 
πρώτα κύματα φωτός/ύλης δημιουργούνται από την αρχική κίνηση του 

Θείου Νου – παλμοί. Ο Θείος Ειρμός, ο Ειρμός της Θείας Σκέψης 
χαρακτηρίζεται από ρυθμό.  

Ρυθμικός παλμός φωτός. 

Η επαφή, το σημείο εκκίνησης της ροής της Θείας Σκέψης, γίνεται 
αντιληπτό από τον πυρήνα παλλόμενου φωτός. Η ύλη είναι φως. Ο ειρμός 

γίνεται αντιληπτός από τα κύματα φωτός που εκπέμπονται ρυθμικά. 

Ανάδυση της συνείδησης. 

Καθώς το παλλόμενο φως, τα κύματα του φωτός, εκπέμπονται, 
δημιουργείται συνείδηση. Κάθε κύμα είναι ένα κύμα νόησης μέσα από την 
ύλη. Εκπέμπονται τα κύματα και αρχίζουν να στροβιλίζονται.  

Καθώς απομακρύνονται από τον πυρήνα πυκνού παλλόμενου φωτός, 
αρχίζουν να αναπτύσσονται ανάμεσα στα κύματα -στα επάρματα των 

κυμάτων, στις κορυφές τους-, αρχίζουν να αναπτύσσονται δυνάμεις έλξης 
και άπωσης. Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις συνείδησης. Αυτές είναι οι 

δυνάμεις, που στη συνέχεια θα δημιουργήσουν συσσωματώσεις στοιχείων 
και τα πρώτα μοτίβα της Θείας Σκέψης, της Ροής της Θείας Σκέψης. 

Από τον πυρήνα του πυκνού φωτός που πάλλεται η κίνηση είναι 

εξωστρεφής, σχεδόν σπειροειδής. Όχι ακριβώς κυκλική αλλά μάλλον 
σπειροειδής.  

Η τελεία, το σημείο δηλαδή και ο κύκλος: οι πρώτες γραμμές 
αναπτύσσονται ανάμεσα στις κορυφές και τις κοιλάδες των κυμάτων, στην 
μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

Συνεχίστε να νοιώθετε τον παλμό της πηγής του φωτός στην καρδιά. 
Ευθείες ροές ξεκινούν ανάμεσα από τα κύματα. Χτυπούνε πάνω στις 

κορυφές στα βουνά των κυμάτων και ανακατευθύνονται.  

Στην κατάλληλη γωνία, την κατάλληλη στιγμή, δημιουργείται το σχήμα του 
τριγώνου. Τυχαιότητα; Δημιουργείται τυχαία; Υπάρχει τυχαίο;  

Η ανακατεύθυνση συνεχίζεται κύμα με το κύμα.  

Μιλάμε για έναν σπειροειδή γαλαξία. Τα πάντα αναπτύσσονται μέσα, 

ανάμεσα από τα κύματα του Φωτός. Μορφές χρησιμοποιούνται για να 
συσπειρώσουν την ενέργεια. Οι ροές ανάμεσα στα κύματα 
διασταυρώνονται και δημιουργούν σχήματα και μορφές. Επόμενα κύματα 

έρχονται, προσπίπτουν επάνω τους και δημιουργούν αλληλοεπικαλύψεις.  

Το τρίγωνο ενώνεται με ένα άλλο τρίγωνο.  

Δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, τέταρτο κύμα. Παιχνίδισμα, καθρέφτισμα… 

Έχετε το τετράεδρο.  

Κάθε κυματισμός, κάθε νέος παλμός που δημιουργεί κυματισμούς ύλης,  

προσθέτει ένα νέο καθρέφτισμα στο αρχικό και έτσι τα καθρεφτίσματα 
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αυξάνονται, όλο και περισσότερο πληθαίνουν. Το αρχικό σημείο και ο 
κύκλος, με τον ρυθμό, τον παλμό, δημιουργούν Σύμπαντα. 

Κάθε καθρέφτισμα ξεκινά με τον ίδιο τρόπο: μέσα από τον παλμό, τον 
ρυθμικό παλμό. Αλλά το κύμα προσπίπτει σε προηγούμενα κύματα και 

προηγούμενες μορφές, προσθέτοντας σε αυτές, όχι αναιρώντας.  

Οι μορφές δημιουργούν συσπειρώσεις. Τα καθρεφτίσματα το ίδιο. Η ύλη 
διαμορφώνεται κάτω από την κίνηση της Θείας Σκέψης, που γίνεται μέσα 

από τους παλμούς του φωτός. Νιώστε τον παλμό στην καρδιά. Αυτή η 
πηγή του παλλόμενου φωτεινού πυρήνα βρίσκεται αυτή την ώρα στην 

καρδιά σας. Ο Γαλαξίας ξεδιπλώνεται γύρω σας. Αόρατες μεμβράνες 
φαίνεται να κατακλύζουν τον χώρο.  

Τα παλλόμενα φωτεινά κύματα φαίνεται να προσπίπτουν σε αόρατες 

μεμβράνες. Προσπίπτοντας σε αυτές, αντανακλώνται και επιστρέφουν προς 
τα πίσω. Επιστρέφοντας δημιουργούν νέα καθρεφτίσματα και 

αλληλοεπιδρούν με τις προηγούμενες μορφές. Για την ακρίβεια, με τις 
μορφές που δημιουργήθηκαν μετά από τα αρχικά κύματα τα οποία 
έφθασαν στις μεμβράνες και άρχισαν να επιστρέφουν προς τα πίσω.  

Πολύ φασαρία! Φως εδώ, φως εκεί, φωτεινοί στροβιλισμοί, συγκρούσεις, 
διασταυρώσεις, σχάσεις, καθρεφτίσματα. Τα κύματα, τα ενεργειακά κύματα 

που προσπίπτουν στις αόρατες μεμβράνες και επιστρέφουν προς το κέντρο, 
έχουν απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της εξωστρεφούς ενέργειας τους. 

Έχουν φθάσει σε μία οριστική μορφή και τώρα επιστρέφουν προς το 
Κέντρο.  

Κάθε σύμβολο από τον πυρήνα βγαίνοντας προς τα έξω αλληλοεπιδρά με 

τα υπόλοιπα. Τα σύμβολα που έχουν φθάσει μέχρι το τέλος της διαδικασίας 
και επιστρέφουν προς τα πίσω προσπίπτουν στα νέα σύμβολα. Στα νέα 

μοτίβα.  

Ο συνδυασμός παλαιών και νέων μοτίβων, αποτελεί ένα σενάριο 
Γαλαξιακού επιπέδου. Τα σενάρια δεν είναι άλλο από τον συνδυασμό 

παλαιών και νέων μοτίβων της Θείας Σκέψης. 

Κατακλύζεστε από ενέργειες. Το Κέντρο συνεχίζει να πάλλεται λάμποντας. 

Παρακολουθείτε την διαδικασία, ξανά και ξανά. Στο σημείο αυτό, στο 
Κέντρο του Γαλαξία, την ώρα που νιώθετε τον λαμπερό πυρήνα στην 
καρδιά να μεταδίδει σε εσάς τον ρυθμό του, ας προσευχηθούμε, λέγοντας 

τα εξής:  

«Ιερέ  Δημ ιουργέ της  ζωής,  Ακτ ίνα  του Ελέους κα ι  της  

Χαράς,  γέμ ισε την ανθρώπ ινη καρδ ιά  με  Αγάπη,  Κάλλος  και  
Αρμονία και  μην επ ιτρέψε ις  στο συρφετό  των ανώριμων 
μορφών να δ ιαλύσε ι  την Τάξη κα ι  το  Ρυθμό σου.   

Κατηύθυνε το  ρυθμό μέχρ ι  τα πέρατα του σύμπαντος και  
εφάρμοσε τον Εαυτό  Σου στα πάντα.   

Ως Ρυθμός,  Τάξη κα ι  Αρμον ία εκδηλώσου.   

Συμπαντ ικέ  Νου ,  ε ίσα ι  αυτό  που ήσουν κα ι  αυτό που θα 
ε ίσα ι  πάντα.   

Πατέρας  κα ι  Μητέρα,  Υ ιός  και  Κόρη,   

τα πάντα σε Ένα κα ι  το  Ένα στα Πάντα.   
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Και  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν»  

Πάρτε δύο λεπτά ακόμα, για να νοιώσετε την αλλαγή που συμβαίνει στον 

παλλόμενο κεντρικό φωτεινό πυρήνα, που ταυτίζεται με την καρδιά σας.  

Τοροειδές!  

Είσαστε ένα με το κινούμενο, παλλόμενο Φως. Τα κύματα εξακολουθούν 
να κατευθύνονται προς τα έξω, αλλά τώρα μπορείτε να αντιληφθείτε ότι 
δημιουργείται ένα τοροειδές γύρω από τον γαλαξία. Οι ενέργειες διαχέονται 

αρμονικά στις γραμμές του τοροειδούς, στις  δυναμικές γραμμές. Η ένταση 
παύει να είναι εστιασμένη στο κέντρο και μεταφέρεται παντού ισόρροπα, σε 

όλο το τοροειδές. Είναι πιθανό να νοιώθετε την ενέργεια απλωμένη στο 
σώμα σας και την αύρα σας που έχει ενεργοποιηθεί και πλατυνθεί.  

Τάξη και αρμονία! 

Η επαφή αυτή δεν έχει τέλος. Σας έφερα στο σημείο της αρχικής 
κίνησης της Θείας Σκέψης και εδώ μπορείτε να επανέρχεστε όποτε 

το επιθυμείτε, για να λειτουργείτε, να ιερουργείτε ενώπιον του 
Θείου Νου. Δεν υπάρχει ανώτερη ανατροφοδότηση από αυτήν. Να το 
θυμάστε και να το τιμάτε! Να τιμάτε αυτή την διαδικασία δεόντως. 

Ειρήνη.  

Εδώ μπορείτε να βιώσετε ειρήνη. 

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να παραμείνετε σε αυτή την ενέργεια για την 
συνέχεια της βραδιάς. Δεν θέλω να σας κατεβάσω εγώ. Θα συμβεί με 

φυσικό τρόπο.  

Η συγκίνησή μου αδελφές μου / αδελφοί μου είναι μεγάλη, για το γεγονός 
ότι καταφέραμε να βρεθούμε εδώ μαζί. Ήταν το σημαντικότερο δώρο που 

θα μπορούσα να σας κάνω ποτέ.  

Και έτσι είναι.  

Αμήν. 

 

……………….. 

 

Άννα: Δεν ήμουν σε θέση να βγω. Μού έδειχνε το εξής:  

Ότι με την δουλειά αυτή - πώς να το θέσω τώρα, θα το πω με δικά μου 
λόγια: Με αυτή την δουλειά δημιουργείται μία δική μας επανασύνδεση, 
συνειδητή επανασύνδεση, με τον Θείο Νου και άμεση επαφή. Από μόνο του 

αυτό μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες για κάτι καλύτερο, αλλά δεν είναι 
αρκετό. Ότι ο λόγος που δίνεται τώρα αυτή η σύνδεση -και όλο το θέμα με 

τις «Γλώσσες των Θεών» αλλά και ειδικά αυτή η σύνδεση-, είναι ότι 
υπάρχει ένα είδος… σαν ένας πόλεμος, σαν μία κατάσταση τεταμένη. 
Υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις εσωτερικά και εξωτερικά. 

Εάν κρατήσουμε αυτή την εμπειρία της μιας φοράς, μπορεί να 
δημιουργήσουμε προσδοκίες στον εαυτό μας αλλά δεν θα έχουμε 

αποτελέσματα. Εάν θέλουμε αποτελέσματα, χρειάζεται να γίνεται αυτή η 
σύνδεση κάθε βράδυ για 5 μήνες. Τα αποτελέσματα σχετίζονται με τη 
διάλυση… την εξωτερική εικόνα διάλυσης που επικρατεί. Μέσα από αυτή 
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την σύνδεση ενισχύονται οι ροές. Έχει να κάνει με αυτό που ειπώθηκε, ότι 
μέσω του Ενδιάμεσου Νου, γίνεται ανακατεύθυνση της ενέργειας και των 

μοτίβων. 

Στην πραγματικότητα, αυτό που κάναμε τώρα ήταν μία τέτοια εργασία. Με 

τη βοήθεια του Ιησού ανεβήκαμε πέρα από τον Ενδιάμεσο Νου, 
πλησιάσαμε εκείνο το σημείο, όπως είπε, της πρώτης ροής, της πρώτης 
κίνησης και μέσα από εκεί, εργασθήκαμε προσευχόμενοι για Τάξη και 

Αρμονία. Γύρω επικρατεί αποσύνθεση… δεν βρίσκω τα λόγια… υπάρχει 
χάος, υπάρχουν χαοτικές ενέργειες, πολύ έντονα χαοτικές, στο κοινωνικό 

πλαίσιο. Όχι μόνο για την Ελλάδα ίσως αλλά και για όλο τον πλανήτη αλλά 
το βίωμα τουλάχιστον της Ελλάδας είναι αυτό. Μία διάλυση.  

Και μέσα από αυτό τον τρόπο - είναι η απώλεια της αίσθησης της Αρχής, η 

απώλεια της Τάξης αλλά και εκείνου που κρατά τα ινία. Σαν να μην υπάρχει 
κάποιος που να κρατά τα ινία και αυτό συνδέεται με την πατρική μορφή, με 

μία έννοια.  

Με την τακτική για ένα πεντάμηνο καθημερινή επανάληψη, θα βοηθήσουμε 
το συλλογικό, φέρνοντας εντυπώματα τάξης και αρμονίας. Βοηθώντας να 

αποκατασταθεί δηλαδή αυτή η αταξία. Ουφ, το είπα! 

Αυτό που θα έλεγα, θα ήταν ο καθένας να γράψει τις προσευχές όπως 

ειπώθηκαν  και εκείνη την ώρα να επαναλάβει τα λόγια. 

Τι κάνουμε : Πηγαίνουμε στην καρδιά, κάνουμε την αφιέρωση, κάνουμε με 

τον Ιησού την προσευχή που είπε προς τον Θεϊκό Νου, ανεβαίνουμε στα 
ανοδικά ρεύματα (θυμόσαστε, το κάναμε 21 μέρες αυτό, στο αγγελικό), 
τώρα είναι ακόμα ποιο πέρα ή τέλος πάντων εκεί στις ρίζες, στις απαρχές 

του αγγελικού. Εκεί βρισκόμαστε σε μια ακρογιαλιά. Ο παλμός μου θύμισε 
λίγο το ρυθμό των κυμάτων όπως έβγαιναν. Δύει ο ήλιος, παραμένει η 

λάμψη, είναι όλα λαμπερά διαυγή, διάφανα κάπως. Και στον σπειροειδή 
Γαλαξία μας τραβάει ο Ιησούς και βρισκόμαστε στο κέντρο του Γαλαξία, 
στο παλλόμενο φως στην καρδιά. Και από εκεί που είναι το κέντρο, ο 

πυρήνας του λαμπερού φωτός που πάλλεται, δημιουργεί κύματα, όλες 
αυτές οι αλληλοεπιδράσεις, και στο κέντρο κάνουμε την τελευταία 

προσευχή.  Μετά την προσευχή δημιουργείται το τοροειδές.  

 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά]  
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