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[Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων] 

Η αντιστροφή του πεδίου της Γης άρχισε και θα πάρει χιλιάδες χρόνια για να 

ολοκληρωθεί. Μη θαρρείτε ότι θα γίνει μέσα σε μια μέρα. Ποτέ δεν σταματά στην 
πραγματικότητα το πεδίο της, οι πόλοι της, να αντιστρέφονται. Ποτέ δεν σταματά 

πραγματικά αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν περίοδοι που παρατηρείται μια 
στασιμότητα αλλά το μεγαλύτερο διάστημα οι πόλοι κινούνται -χωρίς να 

αντιστρέφονται οπωσδήποτε. Αναδιευθετείται το ενεργειακό δυναμικό της Γης. 
Ανασυντάσσεται.  

Και κάθε φορά που προβλέπεται μείωση ή αύξηση του φορτίου, γιατί συμβαίνει κι 
αυτό ανάλογα με τις περιόδους της κίνησης, ιδιαίτερες ψυχές κατεβαίνουν και 
άλλες μεθίστανται και μεταβαίνουν σε άλλα πεδία. Είναι γεγονός ότι, κάθε φορά 

που ενεργοποιείται τόσο το βαρυτικό πεδίο της Γης όσο και η διαδικασία 
μετακίνησης των πόλων, όσο δηλαδή οι πόλοι μένουν σε κινητικότητα, ιδιαίτερες 

ψυχές κατεβαίνουν. Σε άλλη περίπτωση, η Άννα θα περιέγραφε κάποιους 
κινδύνους, θα σας έλεγε ότι πρέπει να προσέχετε, ότι δεν είστε οι μόνοι που 
εργάζεστε εδώ αλλά είναι κι άλλες οντότητες με άλλους σκοπούς… Αλλά βλέπετε, 

ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω, ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η περιοχή ευθύνης 
σας είναι η Γη. Και δεν μπορεί κανένας να έρθει έξω από τη Γη και να παίξει έναν 

τόσο σημαντικό ρόλο στη Γη, ώστε να ανατρέψει τα πάντα. Ακόμα, θυμηθείτε, και 
στις ιστορίες που έχετε ακούσει για τους Πλειάδιους! Ειπώθηκε ότι έκαναν κάποια 
παρέμβαση στο γενετικό σας υλικό για να εξελιχθείτε. Με άλλα λόγια, κανένας δεν 

μπορεί να κάνει κάτι για εσάς, δεν μπορεί να σφετεριστεί τη δική σας θέση, 
αφήνοντάς σας έξω από το παιχνίδι. Κανένας επίσης δεν μπορεί να κάνει τη δική 

σας δουλειά. Χρειάζεται να την κάνετε εσείς, όλοι εσείς που είστε παιδιά της Γης. 
Είστε συνδεδεμένοι με το ενεργειακό δυναμικό της Γης.  

Θα χρησιμοποιήσω μία ασυνήθιστη έκφραση: είστε κυρίαρχοι και ιδιοκτήτες της 

Γης. Πραγματικά, όπως λένε πολλοί, η Γη δεν σας ανήκει, γιατί ανήκει στα παιδιά 
σας. καταλαβαίνετε όμως ότι εδώ μιλάμε για το ανθρώπινο γένος, καθώς και για 

όλα τα πλάσματα που ζουν στη Γη. Θα έλεγα χωρίς άλλο ότι η Γη σας ανήκει. 
Ανήκει τόσο σε σας όσο και στους μικρότερους αδελφούς σας, που ζουν σε αυτήν. 
Σας ανήκει, γιατί πολύ απλά δεν έχετε πού αλλού να πάτε. Δεν  υπάρχει plan B 

για τη Γη. Με αυτήν ζείτε. Είσαστε μέρος της. Ανήκετε στο συλλογικό της, 
εργάζεστε με τη συλλογική της διάνοια, είστε μέρος της συλλογικής της διάνοιας 

και ως εκ τούτου, όχι μόνο σας ανήκει,  ούτε απλώς είναι το σπίτι σας αλλά είστε 
η Γη. Κι αν θέλετε την αλήθεια, αν θέλετε να δείτε καθαρά την αλήθεια, δεν 
μπορείτε να αποφύγετε τη διαπίστωση, ότι είσαστε μία σφαίρα ανάμεσα σε πολλές 

άλλες. Είστε αυτό. Ο μόνος τρόπος για να αποσχιστείτε από τη Γη, είναι να 
αποσυντεθείτε. Πολύ ισχυρές και σκληρές δηλώσεις για το ξεκίνημα της ημέρας, 

ε; 
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Συνεπώς, οτιδήποτε κάνετε στη Γη, δεν το κάνετε για τη Γη, το κάνετε γι’ αυτό 

που είστε μαζί με τη Γη. Δεν το κάνετε για τα παιδιά της ανθρωπότητας, τα παιδιά 
του μέλλοντος, το κάνετε γι’ αυτό που είστε ως συλλογική οντότητα Γη. Είστε 

Γαία. Κι όταν ερχόμαστε για να μιλήσουμε, απευθυνόμαστε πρώτα στο Πλανητικό 
Πνεύμα. Από κει, μέσω αυτού, γίνεται η είσοδος κάθε ενέργειας. Το Πλανητικό 

Πνεύμα της Γαίας, που αναγνωρίζει αυτό που Είναι στον εαυτό του. μία μ εγάλη 
συλλογική οντότητα, με ενιαία συνείδηση. Σας πήρε πολύ καιρό να αρχίσετε να 
αντιλαμβάνεστε όλα τα του Πληρώματος, που άρχισαν να περιγράφονται εδώ και 

λίγα χρόνια. Και ακόμα διαφεύγει της προσοχής σας ότι συναποτελείτε τη Γη και 
το γεγονός ότι κινείστε επάνω της ή έχετε τη δυνατότητα να πετάξετε με τα μέσα 

που έχετε εφεύρει, δεν σημαίνει ότι είστε κάτι έξω από τη Γη. Είστε υπόλογοι στο 
Πλανητικό Πνεύμα της Γαίας. Έχοντας κάνει αυτό το ξεκίνημα σήμερα, έχουμε 
πολλά να πούμε ως συνέχεια. Θα περάσω απ’ όλους σας, θα περάσω και από τους 

τρεις, δίνοντας μήνυμα και στους τρεις, για να εκφράσετε την ενέργεια 
πρισματικά.  

Θα ήθελα να δείτε τον εαυτό σας, ως πλευρά μιας τετράπλευρης πυραμίδας. Η 
βάση είναι η Γη. Πρόκειται για ένα τετράεδρο, που πατάει στη Γη και οι τρεις 
πλευρές του, οι όρθιες ας πούμε πλευρές του, είστε εσείς. Η ενέργεια κατεβαίνει 

από την κορυφή. Στην κορυφή του τετράεδρου ενώνονται οι κεφαλές σας. 
ενώνονται τα τσάκρα της κεφαλής σας. σχηματίζεται ένα ενιαίο σχεδόν ομαδικό 

έβδομο κέντρο και ήδη νιώθετε την ενεργοποίηση εκεί και τη ροή που περιμένει 
να ελευθερωθεί, να προχωρήσει. Αν ήσασταν επίπεδα, οι κάτω άκρες της 
τριγωνικής όψης σας θα ήταν τα πέλματά σας. πρέπει να ενστερνιστείτε κατ’ 

αρχάς την αλήθεια που σας παρουσίασα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε και 
συνειδητή πρόσβαση στο Πλανητικό Πνεύμα. Και είναι μεγάλο. Χρειάζεται δηλαδή 

να αποδεχτείτε την πραγματικότητα, ότι είστε μέρος του συλλογικού της Γαίας, ότι 
είστε Γαία. Μ’ αυτήν την αποδοχή, εστιαστείτε στο κέντρο της κεφαλής.  

Θα επιχειρήσω να ενώσω τα σώματά σας με έναν βασικό σχηματισμό. Ο 

σχηματισμός βρίσκεται στα έγκατα της Γης, πρόκειται για ενέργεια του πυρήνα, 
πυρηνική ενέργεια και νοημοσύνη. Η νοημοσύνη, όπως ήδη αντιλαμβάνεστε, 

υπάρχει παντού. Γνωρίζετε ότι τα πάντα διαθέτουν έστω μία στοιχειώδη μορφή 
νοημοσύνης. Θα ήθελα, βάσει αυτής της παραδοχής, να σκεφτείτε, τι υποδηλώνει 
η πυρηνική σχάση. Πέρα από τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει, τι μπορεί 

να υποδηλώνει για τη νοημοσύνη, τη νοήμονα ενέργεια του συγκεκριμένου 
πυρήνα; 

Θα έπρεπε κάποιος να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να 
προχωρήσει σε αντιστοιχίσεις. Το βέβαιο είναι ωστόσο, ότι απελευθερώνεται 
ενέργεια. Τεράστια ενέργεια, σε σχέση με τη μικρή ποσότητα υλικού που 

απαιτείται. Όλη αυτή η ενέργεια βρίσκεται κρυμμένη, βρίσκεται δεσμευμένη στην 
ύλη, ως νοημοσύνη, ως νους. Ήδη γνωρίζετε επίσης, ότι τελικά δεν έχει τελειωμό 

η ανάλυση της ύλης. Όσο πιο βαθιά πάτε, τόσο μικρότερες μονάδες 
αντιλαμβάνεστε. Ακόμα και αυτά τα κβάντα, μπορούν ενίοτε να διαχωριστούν, να 

αναλυθούν. Ξέρετε ότι η ύλη είναι συμπυκνωμένη ενέργεια, συμπυκνωμένο 
Πνεύμα… είναι δεσμευμένη νόηση. Συμπυκνωμένη νόηση. Ακόμα και όταν 
πρόκειται για μία τόσο υποτυπώδη νοημοσύνη, όσο αυτή που βρίσκεται στα μόρια, 

στα άτομα των στοιχείων, στους πυρήνες τους, στα κβάντα που τους απαρτίζουν. 
«Χωρίς άλλο», σχολιάζει η Άννα, «αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, περισσότερη 

νοημοσύνη βρίσκεται στο ουράνιο παρά σε έναν άνθρωπο.»  Θα το λέγατε ποτέ 
αυτό; Τα πάντα έχουν να κάνουν, με το βαθμό ακτινοβολίας. Αυτό όμως είναι ένα 
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θέμα που δεν θα μας απασχολήσει σήμερα.  

Είσαστε Γη. Όχι χώμα, είσαστε η Γη, η Γαία· είστε μονάδες της Γαίας. Ενεργείτε εξ 
αυτής και για αυτήν. Και ήδη, όπως σας έδειξα, πρόκειται για συμπυκνωμένη 

νοημοσύνη. Κι αυτό κάνει ξεκάθαρο, πόση νοημοσύνη μπορεί να κρύβει ένας 
πλανήτης, όπως η Γη. Και όλη αυτή η νοημοσύνη, είναι συλλογική. Δημιουργεί τη 

συλλογικότητα του Πλανητικού Πνεύματος. Κι εσείς βρίσκεστε εδώ, σήμερα, σε 
μια γωνιά της Αθήνας, του Άργους, της Ελλάδας κι ακολουθείτε την προσωπική 
σας πορεία προς το φως.  

Πάρτε μερικές βαθιές, αβίαστες αναπνοές και αφήστε τον εαυτό σας, να νιώσει 
μέρος της συλλογικότητας της Γαίας, της συλλογικής διάνοιας της Γαίας.   

Η Γαία είναι μία οντότητα μεγάλου βεληνεκούς. Είναι μία οντότητα που 
αντιλαμβάνεται το δικό της σκοπό ύπαρξης. Περιφέρεται και περιστρέφεται γύρω 
από τον ήλιο, όπως κι άλλοι πλανήτες, δημιουργώντας ιδιαίτερα πεδία. Δεν 

περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο λόγω των υφιστάμενων πεδίων αλλά επειδή τα 
συνδημιουργεί. Είναι ένα πύκνωμα ύλης, πύκνωμα ενέργειας, που χορεύει μαζί με 

άλλα, συνδημιουργώντας τι; Θα μπορούσατε να πείτε «την τάξη του κόσμου». 
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο σκοπός ύπαρξης ενός πλανήτη; Μη δείτε τη Γαία τώρα, 
που φιλοξενεί τόσες μορφές ζωής -που έχει γεννήσει, για την ακρίβεια τόσες 

μορφές ζωής-, δείτε έναν άλλον πλανήτη. Ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός ενός 
πλανήτη σε ένα ηλιακό σύστημα; Τι κάνει ένας πλανήτης σε ένα ηλιακό σύστημα; 

Περιφέρεται γύρω από το άστρο του. Βρίσκεται σε μία δυαδική σχέση με το άστρο 
του και επίσης σε μικρότερου βαθμού σχέση με τους άλλους πλανήτες που τυχόν 
υπάρχουν. Εξ ορισμού, οι ενέργειες, η φύση ενός πλανήτη, είναι θηλυκή. Είναι 

θηλυκή σε σχέση με το άστρο του. Και ήδη αναγνωρίζοντας αυτό το δίπολο, 
μπορείτε να κάνετε πολλούς ακόμα συνειρμούς.  

Έτσι ξαφνικά, εκεί που νιώσατε απόλυτα συνδεδεμένοι με τη Γη, μπαίνει τώρα στο 
παιχνίδι το αστέρι και ο σκοπός της Γαίας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό, ώστε 
να δίνω χρόνο σήμερα για να το συζητήσουμε; Είναι σημαντικό γιατί έτσι μπορείτε 

να αντιληφθείτε το σκοπό της Γαίας, που είναι συλλογικός σκοπός. Όταν οι 
άνθρωποι μπορέσουν να αναγνωρίσουν το συλλογικό σκοπό του πλανήτη, πολύ 

καλύτερα θα μπορέσουν να λειτουργήσουν προς την επίτευξή του και θα 
μπορέσουν ακόμα πολύ καλύτερα να βρουν τη δική τους θέση. Τη θέση όχι μόνο 
της δικής τους νοημοσύνης αλλά και της δικής τους φυσικής υπόστασης πάνω 

στον πλανήτη, μέσα στο ηλιακό σύστημα.  

Η τροχιά της Γης και κάθε πλανήτη, υποδηλώνει ένα ενεργειακό επίπεδο. Ανάλογα 

συμβαίνει με τα άτομα, τα ηλεκτρόνια των οποίων κινούνται σε ενεργειακές 
στιβάδες. Δεν είναι ξεκάθαρη η κίνησή τους αλλά τείνουν να κινούνται σε 
συγκεκριμένα ενεργειακά επίπεδα. Κρατώντας στο νου σας την εικόνα του 

πλανητικού συστήματος, μπορείτε λοιπόν με ασφάλεια να υποθέσετε ότι η 
ενέργεια της Γαίας δεν χαρακτηρίζει μόνο το συγκεκριμένο πύκνωμα του πλανήτη 

στο χώρο αλλά όλη την τροχιά. Ο πλανήτης είναι εκδήλωση όλης της τροχιακής 
ενέργειας καθώς επίσης και της νοημοσύνης που την χαρακτηρίζει. Όταν μιλάμε 

λοιπόν για το πλανητικό Πνεύμα, δεν αναφερόμαστε μόνο στον πλανήτη Γη αλλά 
και σε όλη την τροχιά του.  

Μπορεί να φανεί απίστευτο, όπως συχνά συμβαίνει και παράδοξο. Είναι η τροχιά 

που καθορίζει τον πλανήτη; Ο πλανήτης, θα έλεγε κάποιος, κινείται και χαράζει 
την τροχιά. Χμ, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή. Γιατί πραγματικά, για να 
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εκδηλωθεί η τροχιά με την κίνηση ενός πλανήτη, συμβάλλουν πάρα πολλοί 

παράγοντες. Δυνάμεις όχι μόνο του Ηλίου και της Γης και του δορυφόρου της 
αλλά και των άλλων πλανητών. Είναι μία σχέση. Η τροχιά ενός πλανήτη είναι 

αποτέλεσμα μίας σχέσης. Όπως αποτέλεσμα σχέσεων βρίσκεται που; Στον λόγο, 
στη λογική, στο νου. Αφήνουμε αυτή την εικόνα εδώ, μιλώντας για τη Γαία που 

είστε, τον συλλογικό της νου, το Πλανητικό Πνεύμα που ρέει σε όλη την τροχιά 
και αποτελεί μία οντότητα μεγάλου βεληνεκούς -Αρχαγγελική. 

Ανάλογα συμβαίνει με όλους τους πλανήτες αλλά η δική σας εστίαση φυσικά 

πρέπει να είναι σε αυτό που Είστε. Είναι αναπόδραστο και πολύ όμορφο και πολύ 
μεγάλο. Είναι εκπληκτικό. Εάν αφήσετε τον εαυτό σας να αφομοιώσει αυτή την 

πληροφορία, να την εμπεδώσει και βυθιστείτε στη σχέση αυτή που περιγράψαμε, 
θα νιώσετε ακόμα και την ταυτότητά σας να αλλάζει. Θα διαπιστώσετε, ότι είστε 
κάτι διαφορετικό. Κάτι που κάποιοι σας περιέγραφαν με άλλα λόγια και 

κρατούσατε στο νου σας, σας άρεσε η ιδέα και το τοποθετούσατε πολύ πιο μακριά 
από τη Γη, την ώρα που είστε αυτό, στη Γη. Εδώ είναι η θεϊκή σας όψη και έχει 

απίστευτη ομορφιά. Το κάλλος και η ισορροπία, η μαγεία, η ισχύς, είναι 
απίστευτη. Αν κρατήσετε στο νου σας αυτή την εικόνα και επιτρέψετε στον εαυτό 
σας να νιώσει πραγματικά τι συμβαίνει, θα αλλάξετε πάρα πολύ.  

Με έναν θαυμαστό τρόπο, αυτή είναι η επιτομή της γείωσης. Ωστόσο, 
συμπεριλαμβάνει την υψηλότερη στόχευση, τα υψηλότερα ιδανικά, τις 

υψηλότερες δυνατές επιτεύξεις. Όταν μπορέσετε να συνδεθείτε με αυτή τη 
διάνοια του Πλανητικού Πνεύματος και της Αρχαγγελικής ενέργειας, θα μπορέσετε 
να πείτε με απόλυτη -απόλυτη- βεβαιότητα «Εγώ Είμαι ο Θεός στη Γη». 

Αφήστε τα πάντα να φύγουν από πάνω σας και ελάτε τώρα, να συνεχίσουμε με 
την επικοινωνία που καθιερώνουμε να γίνεται πλέον και από τους τρεις σας.  

 

Β.Φ.: Αισθάνομαι σαν να βυθίστηκα, σαν να βαπτίστηκα στα νερά μιας θάλασσας 
ή μιας μεγάλης λίμνης. Αισθάνθηκα σαν να είμαι ένα με όλα τα πλάσματα τα οποία 

υπήρχαν σ’ αυτήν, ακόμα και με τα μόρια του νερού και τα άτομα του νερού. 
Αισθάνθηκα ότι το Πνεύμα, η διάνοιά μου, γίνεται ένα με τη συλλογική διάνοια 

όλων αυτών των οντοτήτων που προανέφερα και μπόρεσα να συνειδητοποιήσω, 
ότι μέσα από τη διαδικασία είναι δυνατόν όχι μόνο για μένα αλλά και για όλους να 
ακολουθήσουν την πορεία τους προς το φως και να φτάσουν στις υψηλότερες 

επιτεύξεις. Αισθάνομαι μια πολύ βαθιά ευγνωμοσύνη -είμαι ευγνωμοσύνη- 
απέναντι στον πατέρα Δία, ύψιστο και προστάτη, για την εμπειρία την οποία με 

αξίωσε απόψε και για να πω την αμαρτία μου, αυτά που είπε απόψε μου φανήκανε 
σαν να μου ήταν γνωστά από την αρχή, δηλαδή κάπου με αόριστο τρόπο τα είχα 
σκεφτεί ότι μπορεί να είναι έτσι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάλι ευχαριστώ 

πολύ και είμαι ευγνωμοσύνη.  

 

Επικοινωνία μέσω του Βασίλη Φράγκου: 

Δώσε συνέχεια σ’ αυτά τα οποία έχεις αρχίσει, ενσωματώνοντας όλα τα καινούρια 

δεδομένα, όλες τις καινούριες πληροφορίες τις οποίες προσλαμβάνεις και τις 
οποίες τον τελευταίο καιρό σας δίνω και μ’ αυτόν τον τρόπο θα ανέβει το 
συλλογικό επίπεδο της ενέργειας και του συλλογικού πνεύματος, της ομάδας σας 

και της ανθρωπότητας στη Γη. 

http://www.elijah.gr/
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Β.Φ.: θέλω να προσθέσω ότι αισθάνομαι μία βαθιά χαρά μέσα μου για το ότι 
υπήρξε αυτή η βαθιά επικοινωνία μεταξύ μας και επαναλαμβάνω άλλη μία φορά 

ότι είμαι ευγνωμοσύνη. Και με τα λόγια αυτά παραδίδω τη σκυτάλη στην Εύα. 

 

Επικοινωνία μέσω της Ευαγγελίας Κυρίμη: 

Λειτουργείτε όπως επάνω έτσι και κάτω. Όπως κάτω, έτσι και πάνω. Λειτουργείτε 
ως καθρέφτης. Η γη του ουρανού και ο ουρανός της γης. Εσείς είστε τα μάτια που 

κοιτάνε μέσα από το χώμα της γης. Εσείς είστε αυτοί που κοιτάνε αυτά τα μάτια, 
ως εξωτερικοί παρατηρητές του φαινομένου αυτού. Τα μάτια συνήθως κοιτούν 

στον ουρανό. Τα δικά σας μάτια πού κοιτούν αλήθεια; Έτσι έχετε μάθει να 
ονειρεύεστε εδώ στη Γη. Να ονειρεύεστε ό,τι δεν υλοποιείτε. Να ονειρεύεστε πριν 
την υλοποίηση. Κάποιες φορές να ονειρεύεστε την ίδια την υλοποίηση. Αλλά για 

ποια υλοποίηση μιλάμε άραγε; Την υλοποίηση του γήινου ή του θεϊκού 
θελήματος; Αυτό είναι στο χέρι σας κάθε φορά. Ως εν ουρανώ και επί της Γης. 

Όλα είναι σαν ένα όνειρο αλλά είναι το όνειρο που κάποια στιγμή γίνεται 
πραγματικότητα και είναι αυτή η δική σας πραγματικότητα και είναι η 
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που φτιάχνετε εσείς οι ίδιοι, μέσα από τη δική 

σας θεϊκή ουσία· την ουσία του εαυτού. Και όλα αυτά γίνονται ακριβώς την ώρα, 
που τα μάτια σας κοιτούν μέσα από τη Γη. Την ώρα που εσείς έχετε γίνει ένα με 

τη μάνα Γη. Και τότε ακριβώς, είναι αυτή η ώρα που η Γη και ο ουρανός γίνονται 
ένα. Γίνονται ένα μέσα στην ψυχή σας, μέσα στην καρδιά σας. γιατί εσείς είστε 
ουσιαστικά ο ουρανός επί της Γης. Και έτσι είναι. 

 

Άννα: Και έτσι είναι. 

…………. 

 

Με τις ευλογίες μου 

Ζευς Ύψιστος 
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