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«Εν Κρυπτώ» 
 

 

[Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων] 

 

Ανασάνετε! Ανασάνετε βαθιά. Μη χαίρεστε, μη λυπάστε, μην οδύρεστε, μη 

θρηνείτε, μη στέκεστε φοβισμένοι, μη θυμώνετε, μη πικραίνεστε, μην 

απελπίζεστε. Αισιοδοξείτε! Όλα τα «μη» κάποια στιγμή παίρνουν τέλος. Ο 
προορισμός του ανθρώπου είναι να νικά! Νικητής να βγαίνει πάντα. Ποτέ δεν θα 

πάψετε να αγαπάτε και να νοιάζεστε για τον συνάνθρωπο, ποτέ. Αυτά που κάνετε, 
παιδικά καμώματα είναι. Βγάζετε από ζήλια ο ένας τα μάτια του άλλου, χτυπιέστε, 

σκοτώνεστε στη Γη… καμώματα του νου. Εσείς που είστε εδώ αυτήν την ώρα και 
μόνο, αντέχετε να κρατήσετε στην πλάτη σας όλη τη Γη. Μπορείτε! Αλλά δεν 
θέλετε. «Δεν υπάρχει λόγος», θα πείτε. «Κανένας λόγος. Είμαστε εδώ για να 

μάθουμε. Να διδάξουμε, να διδαχτούμε, να βοηθήσουμε, να προχωρήσουμε αλλά 
σε όλα υπάρχει ένα μέτρο -πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, αδελφέ. Τίποτε απ’ όλα 

αυτά δεν θα γινόταν, αν εσείς εκεί πάνω δεν το θέλατε. Πόσο μπορεί ένας 
άνθρωπος να τα βάλει με τις καταστάσεις που συμβαίνουν στον κόσμο, αν οι θεοί 
οι ίδιοι δεν αρκούν για να τις αλλάξουν ή δεν το θέλουν. Ποιοι είμαστε εμείς;» 

Η σιωπή θα παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Θα δουλεύετε εν 
κρυπτώ. Όχι βέβαια γιατί το επιθυμείτε τόσο αυτή τη στιγμή, άλλωστε δεν 

καταλαβαίνετε καλά-καλά τι σημαίνει αυτό. Θα δείτε όμως, έρχονται άλλα, πολλά. 
Μπορείτε να κρατάτε το τιμόνι. Κρατήστε το τιμόνι. Ο καθένας και η καθεμιά από 
εσάς τους τρεις, είναι αλήθεια, μπορείτε να κρατήσετε το τιμόνι. Δεν είμαι εδώ 

τυχαία. Δεν είμαι εδώ επίσης για να σας φέρω κακά μαντάτα σήμερα -κάθε άλλο. 

Υπάρχει μία στροφή στην ενέργεια, γίνεται μία μεγάλη στροφή και αυτό θα 

οδηγήσει πολλούς να αποσυρθούν από την εξωτερική δράση. Όχι από τη ζωή, από 
την εξωτερικευμένη δράση. Και είναι πιο κατάλληλο στις εποχές που έρχονται, να 
ενεργείτε κρυφά, εν κρυπτώ, όχι φανερά, όχι με τρόπο που όλοι γύρω να σας 

βλέπουν και να σας ακούν αλλά με τρόπο που η ψυχή τους να βλέπει και να 
ακούει. Αυτό σημαίνει, ότι επεξεργάζεστε νέα σενάρια, που δεν περιλαμβάνουν 

εσάς ως άτομα κύρους και κοινής αποδοχής, στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει 
αυτή αλλά μάλλον ως εργάτες του φωτός, της ζωής, που θα μένετε καλά 
κρυμμένοι, χωρίς μεγαλόστομες εκφράσεις και θα εργάζεστε εν κρυπτώ. Κρυφά 

από ποιον, θα ρωτήσετε. Απ’ όλους και από κανέναν. Ο λόγος που χρησιμοποιώ 
τόσο συχνά σήμερα αυτή την έκφραση, είναι για να καταλάβετε ότι η ενέργεια 

ενίοτε ζητά, από εκείνους που την υπηρετούν, εκείνους που εργάζονται με αυτήν 
και για αυτήν, να κατεβάζουν τους τόνους, να αποσύρονται ελαφρώς στο 
παρασκήνιο και να επιτρέπουν σε άλλους να κρατήσουν τα ηνία στο φως -φανερά 

δηλαδή-, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να πάψουν ποτέ να εργάζονται. Αυτός ο τρόπος 
εργασίας μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα. Μιλάμε τώρα για την εσωτερική εργασία.  
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Η ψυχοθεραπευτική εργασία σου Β., θα συνεχίσει να γίνεται. Όχι γιατί εσύ το 

θέλησες αλλά γιατί το θέλουμε εμείς. Αναφέρομαι στην εσωτερική εργασία, αυτή 
που σε ένα μεγάλο βαθμό έπαψε ομαδικά να υπάρχει. Έχουν μειωθεί σε μεγάλο 

βαθμό οι ομαδικές εργασίες. Αντίθετα, εκείνοι που πραγματικά τώρα βρίσκουν τη 
δύναμη να κρατήσουν την εστίασή τους σταθερή, να μείνουν στον άξονά τους και 

να δουλέψουν με τις ενέργειες, κάνοντάς το εν κρυπτώ ουσιαστικά, είναι 
πραγματικά δυνατοί και καθοδηγούν τις εξελίξεις.  

Θα ρωτήσει κάποιος «Μα θεωρούσαμε Δία ότι ο ιός θα αρχίσει πια να υποχωρεί, η 

πανδημία θα αρχίσει να υποχωρεί, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι σταδιακά· 
οπότε πάλι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τέτοιες δράσεις. Να βγαίνουμε στα 

δάση, στα βουνά, να προσευχόμαστε, να ωρυόμαστε, να κερδίζουμε το χρόνο για 
όλα όσα, στο παρελθόν, είχαμε χάσει». Το σύμπαν δεν ζητά αυτό από εσάς. 
Μπορείτε να εργάζεστε καθημερινά, ο καθένας και η καθεμία στο δικό σας χώρο, 

έχοντας ένα υπέρογκο, ένα τεράστιο οπλοστάσιο. Έχοντας στη διάθεσή σας πάρα 
πολλές τεχνικές, έχοντας μάθει πάρα πολλά -ένα σκασμό θα έλεγα- κόλπα. 

Διαλογισμούς, πρακτικές, πρακτικές επικοινωνίας με την άλλη πλευρά… Τώρα, 
από δω και πέρα -και για μερικά χρόνια συνεπάγεται- η εργασία θα γίνεται κυρίως 
εν κρυπτώ. Αυτό χρειάζεται, προκειμένου να οικοδομηθούν νέες βάσεις. Δεν 

μπορείτε, από τη μία στιγμή στην άλλη, κάτι να γκρεμίζετε και κάτι να βρίσκετε 
στημένο εξ αρχής. Χρειάζεται να στηθεί σταδιακά εκ νέου. Πολλά θα προκύψουν, 

πολλά θα έρθουν στην επιφάνεια. Το κίνημα της Νέας Εποχής κατάφερε να 
αλλάξει καθοριστικά τη σκέψη πάρα-πάρα πολλών ανθρώπων στη Γη.  

Έχετε δει τον άνεμο να φυσά πάνω από ένα σιτοβολώνα; Έχετε παρακολουθήσει 

πώς αλλάζει ο χρωματισμός, κοιτάζοντάς τον από ψηλά την ώρα που ένας άνεμος 
φυσά τα στάχυα και τα κάνει να γέρνουν ελαφρώς σε μία κατεύθυνση; Ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα! Δεν είναι αυτό ακριβώς που στην πλειοψηφία σας 
ονειρευόσασταν, όμως είναι εδώ! Είναι απτό, χειροπιαστό. Και αν κοιτάξετε γύρω 
σας, πολλά θα δείτε, που θα σας το θυμίζουν αυτό διαρκώς. Αν κοιτάξετε γύρω 

σας, θα δείτε πως οι άνθρωποι άρχισαν πια να αναγνωρίζουν την ανάγκη της 
ισορροπίας, την ανάγκη να βάλουν το φως τους και το σκοτάδι τους να 

αγκαλιαστούν σφιχτά, μέσα σε απόλυτη αγάπη. Όχι, δεν το κάνουν παντού, σε 
όλη τη Γη, όμως δεν είστε μέσα στο νου και στις καρδιές των ανθρώπων, για να 
καταλάβετε πώς η ενέργεια λειτουργεί μέσα από αυτούς και τους ωθεί σιγά-σιγά 

σε μια τέτοια οπτική, η οποία για κάθε κοινωνική συστάδα, κοινωνική κυψέλη, 
είναι ανάλογη με την πραγματικότητά της. Η αλλαγή δεν γίνεται παντού στον ίδιο 

βαθμό ούτε την αντιλαμβάνονται στον ίδιο βαθμό αλλά υπάρχει. Έγινε ένα πολύ 
σημαντικό άνοιγμα όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι απαραίτητο πια, να δοθεί στον 
αιώνα που ξεκίνησε η ευκαιρία, να αφομοιώσει όσα γειώθηκαν και να τα 

αποδώσει. Να αρχίσει να τα εκδηλώνει.  

Υπάρχει ο καιρός της δράσης, που είναι απόλυτα απαραίτητη η έγκαιρη σπορά και 

υπάρχει και ο καιρός της παύσης, στην οποία ο σπορέας περιμένει τη γη να δώσει 
τα πρώτα βλαστάρια, μέχρι που τελικά να πάρει στα χέρια του νέο καρπό. 

Χρειάζεται μια μικρή αναμονή. Δεν μπορείς να ανασκαλεύεις το έδαφος που έχεις 
ήδη φυτέψει. Άφησέ το, χρειάζεται ησυχία. Χρειάζεται να πέσει η βροχή, να το 
ζεστάνει ο ήλιος, να το δροσίσει ο αέρας και την κατάλληλη στιγμή το βλαστάρι 

θα ξεπεταχτεί. Αν εκεί πας να ρίξεις και άλλο σπόρο, κι άλλο κι άλλο, τα 
αποτελέσματα θα είναι οικτρά. Αν συνεχίσεις να το σκαλίζεις το χώμα, θα 

καταστρέψεις κάθε τι που ξεκινά. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η σιωπή. Γι’ αυτό την 
πανδημία θα πρέπει να τη δείτε και ως ευλογία. Δεν ήταν ευχάριστες και εύκολες 
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οι αλλαγές των συνθηκών που επέβαλε αλλά τα οφέλη στο τέλος θα είναι πολλά. 

Δεν χρειάζεται βέβαια μια πανδημία κάθε τόσο, για να μπορείτε να αφομοιώνετε 
όλα όσα έχουν έρθει, όχι! Απλώς, στο πλαίσιο μιας άλλης συνδημιουργίας, 

ωφελείται και η εργασία στην οποία αναφέρθηκα. Κι εσείς, που έχετε βαλθεί να 
καταπλήξετε και προχωράτε με ταχείς ρυθμούς διαρκώς, μείνετε λίγο πίσω. Πάρτε 

μια δόση αέρα παραπάνω, μια παραπάνω αναπνοή και, όπως ο καλός σπορέας και 
αγρότης αφού σπείρει, ρίξει το σπόρο, τον φυτέψει, δεν ανασκαλεύει πια τη γη 
αλλά εμπιστεύεται και στέλνει τις ευχές του, έτσι κι εσείς, θα πρέπει να 

εμπιστευτείτε και να αφήσετε τη φύση να κάνει το έργο της εξωτερικά.  

Εσωτερικά θα συνεχίσετε να εργάζεστε, χωρίς δεσμεύσεις. Είστε και οι τρεις καλό 

υλικό και μπορώ να κάνω πολλά μαζί σας -και θα κάνω πολλά μαζί σας- αλλά 
ήρθε η ώρα πλέον να με κοιτάτε διαρκώς στα μάτια και θα βάλουμε έναν κανόνα: 
κάθε φορά στη συνάντησή μας, θα μιλάτε και οι τρεις για μένα και από εμένα, ε; 

Θα καταγράφονται και των τριών οι επικοινωνίες και θα δίνεται ένα έναυσμα στο 
ενεργειακό δυναμικό που σας έχει δοθεί να τηρήσετε, να διατηρείτε, θα δίνεται 

ένα έναυσμα που θα το κινεί και θα το οδηγεί σε δράση. Αναγνωρίζω ότι δεν είναι 
αρκετά σαφές αυτό που σας περιγράφω αλλά πάλι είναι αυτό που χρειάζεται να 
είναι. Θα ζητήσω λοιπόν τώρα από την Άννα να δώσει χρόνο στον Βασίλη, για να 

μεταφέρει το μήνυμά μου. Και όταν ολοκληρώσει ο Βασίλης την επικοινωνία του, 
το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρει, θα δώσει το λόγο στην Εύα, για να κάνει 

επίσης μια ανώτερη επικοινωνία διά ζώσης, ώστε να κλείσει το τρίγωνο. Στη 
συνέχεια θα πω δυο λόγια ακόμα και θα έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση. 

 

Επικοινωνία μέσω του Βασίλη Φράγκου: 

Δεν είναι τυχαίο, το ότι σου δείξαμε εμπιστοσύνη και ζητήσαμε να εργάζεσαι μέχρι 

τώρα, ευδοκίμως. Η συμπαράστασή μας και ιδιαίτερα η δική μου, του Διός του 
Υψίστου, θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη αναφορικά με το έργο σου.  

Οι σημερινές οδηγίες οι οποίες δόθηκαν, θα σε βοηθήσουν, όπως αναφέραμε στο 

παράδειγμα με τον καλό γεωργό, που αφού σπείρει αφήνει τη φύση να κάνει του 
δουλειά της, να αντλήσεις έμπνευση από αυτό και να εφαρμόσεις αυτή τη στάση 

και ο καρπός θα είναι πολύς και γλυκύς.  

Με την αγάπη μας και την υποστήριξή μας, ο Ζευς Ουράνιος, ο Ζευς Ύψιστος και 
όλο το ενεργειακό δυναμικό το οποίο συγκροτεί το Πνεύμα.  

Με τις ευχαριστίες τις δικές μου προσωπικά. 

Άννα: Αυτό αφορούσε το μήνυμα κάποιον προσωπικά ή κάθε έναν και κάθε μία 

από εμάς.  

Βασίλης: Αφορούσε και εμένα προσωπικά, και όσον αφορά το θέμα της σιωπής και 
της απόσυρσης μερικώς στο παρασκήνιο, για να δοθεί η ευκαιρία στο σπόρο, ο 

οποίος έχει σπαρεί, για να φροντίσει την προσωπική του πορεία, αναφέρεται σε 
όλους μας.  

Άννα: Ευχαριστούμε 

Βασίλης: Ευχαριστώ κι εγώ όλους και προπαντός τον πατέρα Δία, που μου 

εμπιστεύτηκε όλα αυτά. 

Εύα, ο λόγος πλέον ανήκει σε σένα, εγώ ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. 
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Ευαγγελία: Εγώ μάλλον θα τα γράψω… τώρα δεν μου βγαίνει κάτι. 

Άννα: Όχι, όχι! Εδώ, τώρα. Συνδέσου, Εύα, για να το πει ο Δίας, σημαίνει ότι κάτι 
θα σου δοθεί να πεις. 

[Παύση 5΄] 

 

Ανώτερη επικοινωνία μέσω της Ευαγγελίας Κυρίμη: 

Αυτό που λαμβάνω είναι ότι:  

Αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Δεν θέλω να σας καθοδηγήσω την 

φαντασία, δεν θα τολμούσα, θα σας δίνω μόνο τις βασικές αρχές. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν θα κάνετε πράγματα αλλά είσαστε πια κυρίαρχοι των επιλογών 

σας, των σκέψεων και των πράξεών σας. Έτσι, μέσα από την εσωτερική σιωπή, 
ησυχάζετε μέσα σας. Όλα αυτά σας τα είπα για να ησυχάσει η φιλοδοξία σας και 
με τον τρόπο που σας τα είπα, αυτό σημαίνει ότι θα σας καταστήσει πιο ικανούς… 

αυτή η εσωτερική σιωπή, θα σας καταστήσει πιο ικανούς, πιο δημιουργικούς, πιο 
αυθεντικούς στην έκφρασή σας. Μέσα από την εσωτερική φώτιση που θα επέλθει 

μες στους επόμενους μήνες στις καρδιές σας, θα γίνετε εσείς οι κυρίαρχοι νόες και 
θα λειτουργείτε πλέον ως Δίας στις ζωές των ανθρώπων. Αυτά πήρα ως μήνυμα. 

Άννα: Ευχαριστούμε. 

 

Συνέχεια επικοινωνίας μέσω της Άννας Αποστολίδου: 

Και τώρα ας πούμε λίγα λόγια ακόμα, πριν κλείσουμε για σήμερα. 

Η Εύα μίλησε καθαρά. Θα ήθελα να εμπιστεύεται περισσότερο αυτό που λαμβάνει 
και να το εκφράζει άμεσα, έτσι ώστε το κέντρο του λαιμού περισσότερο ακόμα να 

ενεργοποιηθεί. Δίνοντας την ευκαιρία αυτή στο κέντρο του λαιμού της, το κέντρο 
της γήινης δημιουργίας, θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο της σκέψη της. Εκεί, 

στο κέντρο του λαιμού, υπάρχει μία αδράνεια και η ενέργεια την ωθεί να μιλήσει, 
την ωθεί σε έκφραση, κάτι που θα πρέπει να αποδεχτεί και να υλοποιήσει. 
Χρειάζεται να αποδεχτεί την πρόκληση/πρόσκληση και να ελευθερώσει το κέντρο 

του λαιμού. Τα οφέλη θα είναι πολλά και σε πολλά επίπεδα -σίγουρα σε 
περισσότερα του ενός επίπεδα. 

Βασίλη, χρειάζεται να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στο «εμείς» και το «εσείς». Σου 
φέρνω την απαραίτητη ενέργεια, και εσύ τη βάζεις σε λόγο. Δεν τη βάζεις μόνο 
εσύ σε λόγο, σε αυτό σε καθοδηγώ. Μην απευθύνεσαι μόνο στον εαυτό σου. 

Μιλώντας, θυμήσου ότι έχεις μπροστά μία ομάδα και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, την 
ανθρωπότητα.  

Η ενέργεια που παίρνετε, έρχεται με σκοπό να σας μεταφέρει ένα βασικό μήνυμα. 
Καθώς εσείς την επικοινωνείτε, τη μεταφράζετε, χρησιμοποιείτε τους όρους που 
σας είναι οικείοι. Η ενέργεια όμως μπορεί να διατυπωθεί με διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εσείς είστε εστιασμένοι. Αλλιώς θα τη 
μεταφράζατε αν αφορούσε ένα άτομο, αλλιώς αν αφορούσε μια μικρή ομάδα, 

αλλιώς αν βλέπετε μπροστά σας την ανθρωπότητα. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι που 
δίνουμε, μπορείτε να το βάλετε αυτόματα σε αυτά τα τρία επίπεδα. Είστε όμως ο 

καθοριστικός παράγοντας, για τη διάχυση της ενέργειας στα επίπεδα και 
χρειάζεται να είναι διαρκώς ανοιχτή η βεντάλια του νου, να είναι διαρκώς ανοιχτά 
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τα μάτια του νου, για να εντοπίζουν σε ποιο επίπεδο χρειάζεται να απευθυνθεί η 

ενέργεια, το μήνυμα.  

Καλά θα κάνετε να είστε έτοιμοι/έτοιμες, την επόμενη φορά, για ακόμα 

μεγαλύτερες σε διάρκεια επικοινωνίες, οι οποίες δεν έρχονται γιατί απλώς 
αποφάσισα πρόχειρα τώρα να σας εμπλέξω όλους σ’ αυτό αλλά γιατί δημιουργείται 

μια πολύ βασική δομή, ένα τρίγωνο απ’ το οποίο θα κινείται η ενέργεια, που θα 
μας δώσει την ευκαιρία να επεκταθούμε και σε άλλα πεδία και να γειώσουμε 
καλύτερα συγκεκριμένες ακτίνες ενέργειας, που μπορούν να διοχετευτούν μέσα 

από τρίγωνα. 

 

Στο σημείο αυτό σας χαιρετώ. 

 

Ζευς Προστάτης 
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