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Αναρωτιέμαι αν μπορώ να συνεχίσω μαζί σας ή πρέπει να ψάξω άλλους εργάτες. 

Μήπως έχετε κουραστεί αρκετά ήδη, από όλα αυτά; Πόσο βρίσκετε μέσα στην 

καρδιά σας το κουράγιο, τη θέληση, την ενόχληση, τη χαρά, την προσδοκία; Για 
σκεφτείτε. Πόσο πολύ θέλετε να το κάνετε αυτό; Το  θέλετε αρκετά ώστε να 

επενδύετε -μια φορά την εβδομάδα- ψυχική και νοητική ενέργεια στη δουλειά 
μας; Το θέλετε αρκετά ώστε να παραμείνετε συνδεδεμένοι καρδιά με καρδιά με 

τον Ύψιστο Ζευ και τους Θεούς; Δεν ακούγονται τόσο δύσκολα αυτά που 
αναφέρω κι’ όμως θέλουν δύναμη ψυχική, θέλουν κουράγιο, όταν κάποιος 
νοιώθει κουρασμένος από την ίδια τη ζωή.  

Το γεγονός ότι συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα έχει να κάνει με την Άννα, 
έχει να κάνει μ’ εσάς κι’ εμένα τον ίδιο.  Γιατί δεν θέλω να εγκαταλείψω μια 

σύνδεση που άρχισε περίπου μια δεκαετία πριν. Στην πραγματικότητα τόσο παλιά 
ξεκίνησε. Δεν θέλω να λύσω και τους τελευταίους δεσμούς. Γιατί είναι μια 
πολύτιμη σύνδεση και κρατά ακόμα πολύ δυναμικό για έκφραση. Είναι πολλά  που 

μπορεί να γίνουν από εσάς και από μένα, από όλους μας. Θα ήθελα όμως σε κάθε 
περίπτωση, να αποφασίσετε εσείς, εάν θέλετε αυτός ο κύκλος να συνεχιστεί, με τη 

νέα χρονιά, η οποία εμένα δεν μου λέει τίποτα ως νέα χρονιά, σε εσάς όμως λέει 
πολλά. Για εσάς είναι αυτό το ορόσημο της έναρξης ενός νέου έτους, μιας νέας 
περιστροφής γύρω από τον ήλιο, κατά τη διάρκεια της περιστροφής σας γύρω από 

το κέντρο του Γαλαξία ταυτόχρονα.  

Και θέλω μέχρι να τελειώσει η συνάντηση, στο τέλος της συνάντησης, να 

δηλώσετε τι περιμένετε και τι θέλετε. Θέλετε να συνεχιστεί αυτός ο κύκλος ή όχι; 
Κι αν ναι, τι ζητάτε; Και θα το κάνουμε συχνά αυτόν... Δεν είστε πολλοί… δύο 
είστε, τρείς. Δεν είστε αρκετοί για μαζική εργασία. Είστε αρκετοί όμως για να 

γειώσετε πράγματα που δεν θα μπορούσαν να έλθουν αλλιώς. 

Επεξεργάζομαι τα συμβάντα που έρχονται στη ζωή των ανθρώπων. Επεξεργάζομαι 

τον αντίκτυπο που έχουν επάνω σας. Κάτι ακόμα που θέλω να δείτε για τον εαυτό 
σας, μέχρι το τέλος αυτής της συνάντησης, είναι το πώς επηρέασε η εξωτερική 
διάσπαση της κοινωνικής συνοχής λόγω της πανδημίας… πώς επηρέασε την 

εσωτερική σας εργασία. Θα ήθελα πολύ, να το σκεφτείτε για τον εαυτό σας και να 
το διατυπώσετε. Σας έκανε καλό ή μείωσε το ρυθμό σας; Το βαθμό της 

εσωτερικής σας απόδοσης, αν θέλετε; Την ταχύτητα του βαδίσματός σας και της 
προόδου σας; 

Ζητώ ακόμα να δείτε το εξής:  Έρχομαι σε κάθε άνθρωπο τα βράδια. Ένας ο 

Άγιος Βασίλης που πάει σε όλα τα σπίτια την παραμονή των Χριστουγέννων για να 
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μοιράσει δώρα και ένας εγώ που κάθε βράδυ, επισκέπτομαι όλους και έναν - έναν 

ξεχωριστά. Και θέτω ερωτήματα. Πότε γίνονται αντιληπτά αυτά, πότε όχι. «Μα 
όλους; Ακόμα και τους “άπιστους”, σε εισαγωγικά, ακόμα κι’ κείνους που δεν 

πιστεύουν στην ύπαρξή σου;»  Ναι. Τους επισκέπτομαι όλους λοιπόν και θέτω το 
εξής ερώτημα: «Πόσο ευχαριστημένος είσαι από την ημέρα που πέρασε: Τι 

επιδιώκεις; Τι κυνηγάς; Τι ζητάς; Τι είναι αυτό που θέλεις πραγματικά; Ποιο είναι 
το βαθύτερό σου Θέλημα;» 

Οι άνθρωποι βλέπουν εφιάλτες συχνά. Τρομάζουν. Προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

τα όνειρά τους με διάφορους τρόπους, πότε επιτυχημένα και πότε όχι. Δεν 
σκέπτονται όμως ότι αυτά τα όνειρα, μπορεί να έρχονται ως απάντηση, ως 

αντίδρασή τους, σε ένα ερώτημα που τους έχει τεθεί σε ασυνείδητο επίπεδο. 
Κάνετε λάθος εάν νομίζετε, ότι όλα σας τα όνειρα σχετίζονται με τυχαίες 
ενεργοποιήσεις του ασυνείδητου. Κάποια προμηνύουν το μέλλον, κάποια είναι  

αποτέλεσμα μιας ενεργοποίησης του ασυνείδητου που έρχεται ως αποτέλεσμα με 
τη σειρά της, κάποιου ερεθίσματος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας ή 

της προηγούμενης περιόδου.  

Βάζω λοιπόν τώρα στο τραπέζι αυτό και το αφήνω εκεί. Το αφήνω εκεί για να το 
δείτε. Να το εξετάσετε και να το σχολιάσετε. Το ‘χουμε ρίξει στη συζήτηση 

σήμερα. Θέλω να μου απαντήσετε σε δύο -τρία πράγματα… Έρχομαι και ρωτώ. 
Γιατί έρχομαι εγώ; Γιατί είμαι ο Νους. Εγώ είμαι ο Ζεύς. Έρχομαι και ρωτώ. Δεν 

είναι μόνο ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας που θέτει ερωτήματα στην 
ανθρωπότητα. Και συχνά οι άνθρωποι όταν δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν την 
αλλαγή, όταν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καν το ερώτημα που τους έχει 

τεθεί, βιώνουν μια εξαιρετικά δυσάρεστη αντίδραση του ασυνείδητου, επώδυνη· 
βλέπουν εφιάλτες. 

Θα είχαν πολλά να προστεθούν στην ίδια την ψυχανάλυση, αν ο 
ψυχαναλυτής κρατούσε στην άκρη του νου του ότι, ανάμεσα στα πολλά 
ερεθίσματα που θα μπορούσε να δεχτεί ένας άνθρωπος, ώστε να 

κινητοποιηθεί ο μηχανισμός του ασυνείδητου και του ονείρου, είναι 
εσωτερικά ερωτήματα. Δεν είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση, δεν είναι 

δύσκολο να εντοπίσει κάποιος τα ερωτήματα, αν αποκλείσει τα άλλα ενδεχόμενα. 
Πολύ συχνά, τα ερωτήματα αυτά δεν τίθενται μόνο μια φορά. Και ήδη έχουν 
ενσταλαχτεί στο νου του ανθρώπου, που τα σκέπτεται συνειδητά. Και τότε είναι 

πιο εύκολο να πει κάποιος, «Ναι, εφόσον σε απασχολούσε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, ε, είναι φυσικό να έχεις μια ανάλογη αντίδραση το βράδυ». 

Ο Θείος Νους, δεν έρχεται να ρωτήσει για πράγματα τετριμμένα. Έρχεται να 
κινητοποιήσει· να ρωτήσει, για να κινητοποιήσει δεσμεύσεις, λύσεις, να 
κινητοποιήσει διεργασίες που είναι σημαντικές για τον ίδιο, όσο είναι σημαντικές 

και για το άτομο. Πώς πιστεύετε ότι λειτουργεί το Θείο Σχέδιο; Δεν είναι ένας 
ακριβώς καλο-ρυθμισμένος μηχανισμός, που στις δώδεκα το βράδυ στέλνει σε 

όλους τους αποδέκτες ένα ερώτημα και περιμένει να λάβει την απάντηση, ώστε 
στις έξι το πρωί να έχει ετοιμάσει τη δράση της ημέρας. Είναι πολύ γραμμικός 

αυτός ο τρόπος, για να το αντιληφθεί κάποιος το θέμα. Όλα γίνονται  στο πλαίσιο 
της συγχρονικότητας και δεν συνδέονται απαραίτητα με τους γήινους χρόνους.  

Υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία -διαρκής. Πρόκειται για ένα θεόρατο… από κάθε 

άποψη και με κάθε έννοια θεόρατο δίκτυο, στο οποίο κινείται πληροφορία 
διαρκώς. Απλώς, η υποσυνείδητη / ασυνείδητη αντίδραση σημειώνεται κυρίως 

κατά τη διάρκεια του ύπνου, που κυρίως συμβαίνει το βράδυ. Δεν σημαίνει αυτό 

http://www.elijah.gr/


Ο Κύκλος των Θεών                                                                  Συνάντηση 13η - 30.12.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου – www.elijah.gr                             3 

ότι στο αντίθετο ημισφαίριο που έχουν ημέρα δεν τίθενται ερωτήματα. Αλλά όταν 

κλείσουν τα μάτια, κλείσουν οι οφθαλμοί οι εξωτερικοί και πέσει η νύχτα και έρθει 
ο ύπνος, αρχίζουν να ανεβαίνουν οι αντιδράσεις. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο 

δίκτυο πληροφορίας, κάτι παρόμοιο με το internet, με το διαδίκτυο που 
χρησιμοποιείτε αλλά πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων και, βέβαια, δυναμικότητας. 

Για να μπορέσετε να αντιληφθείτε το εύρος αυτού του δικτύου, με αρκετές από τις 
λεπτομερείς του διαδρομές, που δεν αφορούν μόνο το ανθρώπινο βασίλειο αλλά 
και τα υπο-ανθρώπινα βασίλεια και τα υπερ-ανθρώπινα, θα χρειαστεί να σταθείτε 

πολύ ψηλότερα. Και πάλι δηλαδή να σταθείτε στο επίπεδο του Πληρώματος. Το 
Πλήρωμα στην ολότητά του επικοινωνεί μέσω αυτού του δικτύου. Του 

νοητικού δικτύου. Η μέρα και η νύχτα, συμβουλεύονται η μια την άλλη. Η 
μια φέρνει τη συγχώνευση, φέρνει την αφομοίωση, η άλλη φέρνει τη 
δράση, τη συνειδητή επίγνωση και δράση. Και οι εναλλαγές είναι διαρκείς. 

Άλλωστε τα πάντα περιστρέφονται. Έτσι δεν είναι; Μπορείτε να φανταστείτε τις 
ουράνιες σφαίρες, τους πλανήτες γύρω από τα αστέρια, τα αστέρια να 

περιστρέφονται γύρω από το κέντρο του Γαλαξία; Μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. 
Δράση - αφομοίωση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα τεράστιο δίκτυο, να μοιράζονται.  

Αλλά ας γυρίσουμε πάλι, στο μικρό άνθρωπο, που δέχεται ένα ερώτημα μέσα στη 

νύχτα. Δεν ξέρει συνειδητά τι έχει ερωτηθεί. Δεν υπάρχουν αναστολές στον ύπνο, 
συνειδητές τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν φραγμοί της λογικής. Και έρχεται το 

ερώτημα. Kάνει διάνα. Δεν μπορεί να αποτύχει να αγγίξει τη χορδή, τη ζητούμενη 
χορδή, γιατί δεν μπορεί ο λογικός νους να φέρει προσκόμματα. Αν και πολλές 
φορές είναι τόσο βαθιά εγκατεστημένα τα προβλήματα, που ακόμα και τότε 

δυσκολεύεται το ερώτημα να φτάσει -δεν αποτυγχάνει όμως. Είναι ο άνθρωπος 
στην πιο ευάλωτη στιγμή, όσον αφορά την αλήθεια του. Αντιδρά με  

τρόπο που δεν θα αντιδρούσε ποτέ ίσως σε εγρήγορση. Παίρνει 
αποφάσεις ασυνείδητα, που δεν θα ήθελε ποτέ να πάρει συνειδητά.  

Ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, δοκιμάζεται, λόγω αυτού του 

γεγονότος. Λόγω του ότι, η πρόοδος που έχει συντελέσει το άτομο, δεν το 
έχει οδηγήσει ακόμα στο επίπεδο του να καθαρίσει πλήρως το πεδίο των 

προθέσεων, να καθαρίσει το υποσυνείδητό του αρκετά, ώστε οι 
συνειδητές του αποφάσεις να συνάδουν με αυτό που έχει βαθιά μέσα του. 
Και έτσι, ενώ νομίζει το άτομο ότι έχει κάνει μια μεγάλη πρόοδο - και μπορεί να 

έχει κάνει όντος,  απλώς δεν έχει φτάσει σ’ αυτό το ορόσημο - την άλλη στιγμή 
πέφτει σε τεράστια σφάλματα, τα οποία χρεώνεται ενεργειακά. Χωρίς να είναι 

συνειδητό στην απόφασή του αυτή; Ναι. Γιατί δεν πρέπει να είναι άλλο το 
συνειδητό και άλλο το ασυνείδητο. Χρειάζεται να έχει επιτευχθεί η κάθαρση που 
θα οδηγήσει στη σύνθεση και ένωση των πεδίων αυτών. Δεν θα πάψουν ποτέ να 

είναι συνειδητό και ασυνείδητο. Πάντα θα υπάρχει το ασυνείδητο. Όταν όμως 
έχουν καθαρθεί τα πεδία και έχουν δουλευτεί οι προθέσεις, έρχεται 

κάποια ομογενοποίηση και λάμπει το θέλημα, από μέσα προς τα έξω. Δεν 
είναι άλλο το εσωτερικό θέλημα και άλλο το εξωτερικό. Δεν είναι άλλο το 

θέλημα του συνειδητού νου, άλλο του υποσυνείδητου και άλλο του 
ασυνείδητου. Ευθυγράμμιση. Γης, Σελήνης, Ηλίου. Ευθυγράμμιση. Μέχρι να 
επιτευχθεί η ευθυγράμμιση αυτή, το άτομο, κάθε φορά που δέχεται μια ερώτηση, 

που δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο λογικός του νους, κινδυνεύει να απαντήσει με 
τρόπο που δεν θα ήθελε συνειδητά. Ποιoς κερδίζει εκεί; Γιατί θεωρούμε ότι η 

συνειδητή απάντηση είναι καλύτερη από την ασυνείδητη; Ίσως είναι πολύ καλό 
να απαντήσει ασυνείδητα τελικά; Όχι γιατί η πρόοδος περιλαμβάνει την αυξημένη 
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συνείδηση, τη συνειδητότητα. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για άτομα που βαδίζουν 

στο πνευματικό μονοπάτι της επιστροφής και παλεύουν να προχωρήσουν με 
μεγάλη ζέση ενίοτε. Ενώ ο νους, ο συνειδητός νους είναι εστιασμένος, όσο το 

δυνατόν περισσότερο γίνεται στο Φως, στο Σκοπό, -μη έχοντας κάνει την 
απαραίτητη κάθαρση-, ασυνείδητα, δεν μπορούν να ελέγξουν το μηχανισμό. 

Υπάρχει ένας βάλτος. Και η απάντηση έρχεται από εκεί.  

Όσες προσπάθειες και να κάνετε, δεν θα αλλάξει ο τρόπος της ερώτησης. Δεν θα 
πάψουμε εμείς να σας ρωτάμε και μέρα και νύχτα. Το δίκτυο λειτουργεί 

διαρκώς. Δεν υπολογίζει. Δεν αναρωτιέται «Α, είναι τώρα ημέρα, μπορώ 
να πάω να ρωτήσω την Άννα ή τον τάδε ή τον δείνα γι’ αυτό το θέμα;» 

Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η δική σας διαχείριση των πεδίων. Και 
όσο εσείς αναρωτιέστε «Μα, πώς συνέβη  αυτό, εγώ ποτέ δεν έδωσα την άδειά 
μου να συμβεί. Εγώ όλο ζητώ το καλό, το φως, την υγεία. Για δες κι εκεί μέσα τι 

συμβαίνει. Τα ζητάς συνειδητά; Είσαι βέβαιος όμως ότι τα ίδια απαντάς και 
ασυνείδητα; Η πληροφορία κυκλοφορεί διαρκώς στο δίκτυο. Εσείς όμως που 

βρίσκεστε στον κόσμο της πόλωσης, της πολικότητας, αλλιώς  αντιλαμβάνεστε και 
αποφασίζετε τη μέρα κι αλλιώς τη νύχτα. Ο μόνος τρόπος για να 
διασφαλίσετε, ότι μια θα είναι η απάντηση και θα είναι η βέλτιστη για 

εσάς, είναι η δουλειά με τις προθέσεις, η κάθαρση, ο εξαγνισμός και η 
εξισορρόπηση.  

Έρχεται λοιπόν ο Κρύων, ο Ζευς, ο Άλιστερ Κρόουλυ και ένα σωρό άλλοι 
Δάσκαλοι· σας μιλούν για το Θέλημα, για τον Θείο Νου. Έρχεται ο Σαιν Ζερμαίν 
και σας μιλά για την «Αβλάβεια» και επιμένει να την επικαλείστε. Κι εσείς ξεχνάτε. 

Τι κάνει η «Αβλάβεια»; Τι κάνει η πρόθεσή σας για «Αβλάβεια»; Να, από κάτι 
τέτοιες κακοτοπιές σας προφυλάσσει.  

Τα ερωτήματα που θέτω δεν είναι κοινά. Δεν είναι κοινότοπα. Αφορούν τη 
συλλογικότητα. Επειδή όμως εσείς είστε οι τερματικοί σταθμοί, οι δέκτες, τα 
αντιλαμβάνεστε ως προς τον εαυτό σας. Πολύ σπάνια θα αντιληφθεί κάποιος 

ένα ερώτημα, πόσο μάλλον στην πληρότητά του. Τα αντιλαμβάνεστε 
λοιπόν μόνο στο βαθμό  που αφορούν εσάς τους ίδιους. Και τα παίρνετε 

προσωπικά. Την ίδια ώρα που εγώ απλώς, κάνω τη δουλειά μου, εργαζόμενος 
για να διατηρήσω τον Θείο Ειρμό σε ροή. Και την πληροφορία επίσης σε ροή και 
σύνδεση με τα πάντα. 

Κοινότοπα ερωτήματα θα ήταν για παράδειγμα «Τι σου αρέσει να τρως, πώς σου 
αρέσει το σεξ, τι ωράριο θέλεις να έχεις στη δουλειά σου, ποιους αγαπάς;» 

Ερωτήματα που αφορούν τη συλλογικότητα θα ήταν: «Πώς αποφασίζουμε να 
διάγουμε το βίο μας, στις συγκεκριμένες συνθήκες που έρχονται; Πώς θέλουμε να 
περνάμε τη ζωή μας πάνω στη γη; Τι είναι δίκαιο; Τι είναι άδικο; Τι σημαίνει 

εξισορρόπηση; Πόσο καλά ρέει η ενέργεια στο σύστημα; Η Εκδήλωση τι 
συμπεριλαμβάνει και τι άλλο μπορεί να περιλάβει;» Μεγάλο ερώτημα το τελευταίο, 

πολύ σπουδαίο, το οποίο εσείς το συγκεκριμενοποιείτε και το μεταφράζετε με τα 
δικά σας δεδομένα. Και το μεγάλο, γίνεται μικρό. Γίνεται συγκεκριμένο. 

Για πολλούς πάνω στη Γη οι χρονογραμμές τελειώνουν, ολοκληρώνονται. Θα 
πρέπει να αποσυρθούν. Έχει ξεκινήσει προ πολλού η απόσυρση και εντείνεται και 
θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Και αυτοί απαλλάσσονται από την 

ανάγκη αυτής της εργασίας. Γιατί εκεί που θα μεταβούν, συνειδητό και ασυνείδητο 
δεν διαφοροποιούνται. Εσείς όμως που μένετε εδώ, συνεχίζετε να εργάζεστε. Να 

ξεχωρίζετε τα δυο και να τα ενώνετε και πάλι. 

http://www.elijah.gr/
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Έχοντας πει αυτά, θα ήθελα τώρα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που έθεσα. 

Αφήστε το χέρι σας να γράψει ελεύθερα. Και στείλτε τις απαντήσεις στην Άννα.  

Πριν από τον επόμενο χρόνο, θα έχετε λάβει από εμένα ένα δώρο. Ένα 

μηχανισμό σκέψης. Θα εγκατασταθεί, ένας μηχανισμός μεταβολής της 
νοητικής ουσίας. Αυτός ο μηχανισμός θα σας βοηθά, θα σας δώσει την ευκαιρία, 

να επεξεργάζεστε με ένα άλλο τρόπο τις πληροφορίες που θα έχετε. Μέσα από ένα 
άλλο πλαίσιο.  

Η συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει μόνον εφόσον απαντήσετε και 

οι τρείς, θετικά στο αντίστοιχο ερώτημα.  

Σας ευλογώ και σας καλωσορίζω στη νέα ροή.  

 

Ζευς. 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Ευαγγελία Κυρίμη] 
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