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«Ο Διαλογισμός της Σιωπής» 

 
15.07.2006 

 
 

Πρόλογος 

Το Σάββατο 15 Ιουλίου ’06, στις 9 πμ, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 

συνάντησή μας, κάτω από τα πεύκα που περιβάλλουν τη θέση 
«επτάθρονο». Αυτή τη φορά, η δομή της εργασίας ήταν διαφορετική. 

Μετά από έναν εισαγωγικό διαλογισμό, ακολούθησε ο «Διαλογισμός της 
Σιωπής» όπως δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Στον Διαλογισμό της 

Σιωπής, στον οποίο συμμετείχαν επίσης ο Ηλίας, ο Μέτατρον, ο Μιχαήλ, ο 
Ραφαήλ, ο Ουριήλ και ο Ιούλιος (μια πρόσφατα αφιχθείσα ενέργεια), 
συμπεριλαμβάνονταν ένα παιχνίδι που το ονόμασαν «παιχνίδι της 

αντικατάστασης», και ανώτερη επικοινωνία με τον Κρύων.  

Στη συνέχεια, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, ακολούθησε ενεργειακή 

εργασία με τον Κρύων και τους Αρχαγγέλους που συμμετείχαν στον 
διαλογισμό. Αυτό που κάναμε ουσιαστικά, ήταν να παράγουμε ενέργεια 
παίζοντας αυτό που ο Κρύων ονόμασε «παιχνίδι της Υπηρεσίας».   

Ήταν αξιοσημείωτο ότι η ένταση των ενεργειών που διακινήθηκαν ήταν 
τόση ώστε, μετά το τέλος της εργασίας δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε 

από τη θέση μας, όχι γιατί έτσι σχεδιάζαμε να κάνουμε αλλά γιατί απλά έτσι 
ένιωθε ο καθένας μας ξεχωριστά. Έτσι, μείναμε αρκετή ώρα όρθιοι στον 
κύκλο, έγιναν ερωτήσεις και απαντήσεις, αστειευτήκαμε και συζητήσαμε, 

μέχρι να νιώσουμε τις ενέργειες αρκετά χαλαρές ώστε να φύγουμε. 

 

Πρώτο Μέρος  

 

Ο Διαλογισμός της Σιωπής 

(από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ) 

 

Άννα: Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε τον διαλογισμό της Σιωπής -έτσι τον 
έδωσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ- και θα δουλέψουμε με το βαθύ μπλε του 
ουρανού. Ας τον αφήσουμε να μας οδηγήσει. 

………………………………. 

 

Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες και χαλαρώστε. Νιώστε το βάρος σας πάνω 

στο έδαφος, στον βράχο που κάθεστε και αφήστε τις ενέργειές σας να 

ενωθούν με τη γη. 

Σήμερα θα σας πάρουμε σ’ ένα ταξίδι σ’ ένα πολύ-πολύ μακρινό βουνό, που 
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η κορυφή του αγγίζει τον ουρανό. Δεν θα πάμε πετώντας, θα 

περπατήσουμε μέχρι εκεί. 

Πιάστε το χέρι μου λοιπόν κι ακολουθήστε με. Βαδίζουμε προς το βουνό 

μας και νιώθουμε τη γη να ανασαίνει κάτω από τα πόδια μας. 
Απομακρυνόμαστε σιγά – σιγά από το θόρυβο της πόλης κι αφήνουμε πίσω 

τις μέριμνες, τις έγνοιες, αφήνουμε πίσω τις φωνές, την κίνηση. Και όσο 
πιο πολύ αφήνουμε πίσω μας τον θόρυβο, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στο 
βουνό μας. 

Φτάνουμε σε ένα σημείο που τώρα πια ακούγονται μόνο τα κελαηδίσματα 
των πουλιών που τώρα μας συντροφεύουν στο δρόμο μας. Κι εμείς 

συνεχίζουμε να περπατάμε… και όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στη σιωπή, τόσο 
πιο ψηλά ανεβαίνουμε στο βουνό μας. 

Αφήνουμε πίσω ακόμα κι αυτά τα κελαηδίσματα των πουλιών. Τώρα πια δεν 

ακούγεται τίποτα. Είμαστε εμείς και το βουνό. Εμείς και το βαθύ μπλε του 
ουρανού. Σταθήτε για λίγο στην κορυφή και κοιτάξτε… κοιτάξτε τριγύρω. 

Όσο μακριά και αν φτάνει το μάτι σας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τίποτε 
άλλο από το βαθύ μπλε του ουρανού. 

Κι αφήνετε αυτή τη δόνηση να σας ποτίσει, να μπει μέσα σας. Γίνεστε αυτή 

η δόνηση. 

Βλέπετε τώρα να ξεπροβάλουν μέσα από το βαθύ μπλε οι μορφές και άλλων 

Αρχαγγέλων. Είναι μαζί μας ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ, ο Μέτατρον και σας 
πλησιάζουν. Έρχεται και ο Κρύων της Χριστικής Συνειδητότητας. Και όπως 
έρχονται κοντά σας αγκαλιαζόμαστε όλοι μαζί και αφήνουμε τις ενέργειές 

μας να κυκλοφορήσουν από τον ένα στον άλλον και γινόμαστε όλοι μαζί 
μια μεγάλη ενότητα αγάπης και ζωής. 

Ας καλωσορίσουμε και τον Ουριήλ, που έρχεται τώρα και θέλει να μπει στη 
συντροφιά μας και να αγκαλιαστεί κι αυτός μαζί μας. 

Τώρα λοιπόν αγαπημένοι μας, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που 

λέγεται «το παιχνίδι της αντικατάστασης». Θα βρείτε ένα σύντροφο για το 
παιχνίδι σας. Ας πιάσουμε τα χέρια και ας σχηματίσουμε έναν νοητό κύκλο. 

Οι Αρχάγγελοι και ο Κρύων είναι κι αυτοί μέρος του κύκλου μας. Είμαστε 
όλοι μαζί. 

Διαλέξτε αυτόν που θέλετε από τη συντροφιά σας να είναι το ταίρι σας σ’ 

αυτό το παιχνίδι, και κοιτάξτε τον βαθιά στα μάτια. Στο παιχνίδι που θα 
παίξουμε, θα αφήσετε προσωρινά τη δική σας υπόσταση και θα γίνετε 

κάποιος άλλος. Θα αφήσετε τις δικές σας ενέργειες στον σύντροφός σας και 
θα γίνετε εσείς αυτό που είναι ο σύντροφός σας. 

Κρατήστε το ταίρι σας και βυθίστε το βλέμμα σας στα μάτια του. Αφήστε τις 

ενέργειές σας να κυλήσουν προς αυτόν. Τα μάτια είναι ο δρόμος από τον 
οποίο περνούν οι ενέργειες του ενός στον άλλον. 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δεχτεί τις ενέργειες του συντρόφου σας. 
Νιώστε για λίγο πως είναι να βρίσκεστε στο σώμα του. Νιώστε τη μορφή 

του σώματός του, το βάρος του, νιώστε τα προβλήματά του, πως 
αισθάνεται, πως σκέφτεται. Μπορείτε ακόμα να νιώσετε το ύφασμα που 
ακουμπάει το σώμα του. Τώρα είστε εσείς αυτή η οντότητα. 
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Κοιτάζεστε βαθιά στα μάτια και λέτε ο ένας στον άλλο: 

«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΓΩ» 

Μείνετε σ’ αυτήν την αίσθηση και αφεθείτε να βιώσετε αυτό που είναι ο 

σύντροφός σας στο παιχνίδι. 

Και όσο εσείς βιώνετε την εμπειρία ενός άλλου ανθρώπου, ενός άλλου 

γήινου άγγελου, ο Κρύων της Χριστικής Συνειδητότητας θα ήθελε να σας 
μιλήσει για λίγο. 

 

Κρύων : 

Είμαστε εδώ κι έχουμε ετοιμάσει το χώρο για σας. Δεν είναι υπερβολές όλα 

αυτά που ακούτε. Έχουμε ετοιμάσει το περιβάλλον και την ενέργεια του 
χώρου για να δεχτεί εσάς. 

Δεν υπάρχει πιο ιερή στιγμή από αυτή που βιώνετε τώρα, γιατί είναι η 

στιγμή που η ανθρωπότητα θυμάται και παίζει ξανά με τα παιχνίδια των 
αγγέλων. 

Είναι η στιγμή που θυμόσαστε πως ήταν να βρίσκεστε στην άλλη πλευρά 
του πέπλου και να επιλέγετε τους ρόλους σας. Θυμόσαστε ξανά πως ήταν σ’ 

εκείνο το πεδίο που ήταν εξίσου όμορφο κι εντυπωσιακό και ιερό το να 
είστε στο ρόλο του κακού ή του καλού, το να παίζετε τον ρόλο του 
όμορφου ή του άσχημου, του αγαθού ή του πανούργου. 

Ας αφήσουμε για λίγο λοιπόν αυτό το παιχνίδι και να κάνουμε κάτι πιο 
σοβαρό τώρα. 

Κοιτάξτε με στα μάτια και πείτε μου ποιοι είστε. Αν δεν ήσουν η Τ. και 
ήσουν ο Χ. θα ήσουν κάτι άλλο; Θα ήσουν άλλη ενέργεια; Αν δεν ήσουν η 
Μ. και ήσουν ο Α. θα ήσουν κάτι διαφορετικό; 

Κι εμείς σας λέμε πως όχι. Γιατί στη δική μας πλευρά του πέπλου είμαστε 
πραγματικά Ένα. Και είναι εξίσου όμορφο όπου και αν βρισκόμαστε, αρκεί 

να μοιραζόμαστε αυτή τη βαθιά χαρά της ζωής. 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από αυτό που βιώνετε τώρα, γιατί αυτή είναι η 
Ενότητα. 

Είναι τόσα πολλά που θέλουμε να σας πούμε και τα λόγια πάντα πολύ 
φτωχά. Ξέρουμε πως αυτό που μετράει είναι να βιώσετε και να νιώσετε 

μέσα σας το μήνυμα που σας μεταφέρουμε. Γιατί δεν έχετε τίποτε άλλο 
τριγύρω σας παρά μόνο μηνύματα από τον Πατέρα. 

Βρίσκεστε σε ένα ορόσημο της ζωής σας, ολόκληρη η ανθρωπότητα, γιατί οι 

ενέργειες που έχουν γειωθεί τώρα, η ενέργειες του Ενός, σας βοηθούν να 
έχετε την άμεση υλοποίηση των στόχων σας. 

Και αυτό μπορεί να φανεί σαν δίκοπο μαχαίρι αν δεν έχετε μάθει να ζητάτε 
αυτό που πραγματικά θέλετε. 

Μπορεί να φαίνεται σε πολλούς πως αυτήν την περίοδο ξαναζούν 

καταστάσεις του παρελθόντος. Ότι βιώνετε πάλι φόβους και αγωνίες και 
ανησυχίες που είχατε ξεπεράσει προ πολλού. 
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Αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι το Σύμπαν κάνει μια βαθιά 
ενδοσκόπηση για να βεβαιωθεί ότι είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα. Και 

πραγματικά έχετε ήδη ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ξανά 
τώρα. Είναι μόνο μια επιβεβαίωση που χρειάζεται το Σύμπαν πριν ανοίξει 

την πόρτα για το τελικό βήμα. 

Και θα πρέπει να ξέρετε ήδη και ίσως κάποιοι από εσάς το έχουν ήδη 
δοκιμάσει, ότι βρίσκεστε στην εποχή της άμεσης επίτευξης, της άμεσης 

υλοποίησης. Αυτά που σκέφτεστε δημιουργούνται αυτοστιγμής. Και αν είναι 
ο φόβος αυτό που βιώνετε, αυτό που φωλιάζει στην καρδιά σας, φόβο θα 

πάρετε. Αν είναι αγωνία και ανησυχία, αυτό είναι που θα έχετε, γιατί το 
σύμπαν θεωρεί ότι αυτά ζητάτε. Αυτό που έχετε στην καρδιά σας, αυτό 
υλοποιείτε κάθε στιγμή. 

Και από την άλλη πλευρά, όσο εσείς έχετε στην καρδιά σας ριζωμένη τη 
βεβαιότητα και την πεποίθηση για την αγάπη και τη φροντίδα του Πατέρα, 

τόσο περισσότερο θα εκδηλώνεται αυτή η αγάπη και η φροντίδα. Όσο 
βαθύτερα νιώθετε αυτή την πίστη στην καρδιά σας, τόσο θα τη βλέπετε να 
παίρνει σάρκα και οστά στις συνθήκες της ζωής γύρω σας. 

Θέλουμε σήμερα να καλωσορίσουμε και μία νέα άφιξη, μια νέα ενέργεια. 

Το όνομά της είναι Ιούλιος. Ιούλιος. Και δεν εννοούμε τον μήνα του 

καλοκαιριού, τον μήνα των διακοπών και της χαράς. Ο Ιούλιος είναι μια 
πολύ ζεστή οντότητα. Μια ενέργεια γεμάτη ζωή. Θα κυριολεκτούσαμε αν 
σας λέγαμε ότι είναι η ίδια η πηγή της ζωής. Ο Ιούλιος σύντομα θα 

αναλάβει δράση. Θα επικοινωνήσει μαζί σας και βέβαια όλοι σας μπορείτε 
να τον καλέσετε και να του μιλήσετε. Η παρουσία του θα σας γίνεται όλο 

και πιο αισθητή. 

Οι ώρες που περνούμε μαζί σας, με τη συνειδητή παρουσία σας, είναι 
πολύτιμες και αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και αυτό το κάνετε εσείς, 

εσείς που μας καλείτε διαρκώς για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θέλουμε να 
σας πούμε πόσο σας αγαπάμε αλλά το ξέρετε ήδη και οι λέξεις δεν θα το 

βάλουν πιο βαθιά στην καρδιά σας απ’ όσο ήδη το αισθάνεστε. 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αφήσω και πάλι στα χέρια του Γαβριήλ. 

 

Γαβριήλ : 

Οι ενέργειες του χώρου αλλοτριώνονται......... διαχωρίζονται και 

αποξενώνονται και πάλι. Τώρα, κρατήστε και πάλι τα χέρια σας στον νοητό 
μας κύκλο, κοιτάξτε και πάλι τον σύντροφό σας στα μάτια και επιστρέψτε 

στον εαυτό σας. 

Αποσύρετε τις ενέργειές σας από αυτόν και επιστρέψτε τις δικές του. 
Είσαστε ο καθένας στο σώμα του, σ’ αυτό το ξεχωριστό όχημα που έχετε 

για να χαρείτε τη ζωή. 

Πιάστε το χέρι μου κι ελάτε να περπατήσουμε το δρόμο της επιστροφής. 

Όπως γυρίζουμε πίσω σιγά σιγά, νιώθουμε τη γη να ανασαίνει κάτω από τα 
πόδια μας. 
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Τα κελαηδίσματα των πουλιών ακούγονται και πάλι καθώς βαδίζουμε, μέχρι 

που αρχίζουν να μπερδεύονται και να χάνονται ανάμεσα στους υπόλοιπους, 
αγαπημένους θορύβους.  

Ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ, ο Μέτατρον, ο Ραφαήλ, ο Ουριήλ και ο Κρύων της 
Χριστικής Συνειδητότητας, ο Ηλίας και ο Ιούλιος, ήρθαμε μαζί σας μέχρι 

εδώ αλλά ξέρετε, δεν θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν χρειάζεται να σας 
χαιρετήσουμε γιατί είμαστε συνέχεια μαζί σας. Γιατί κάθε στιγμή περπατάμε 
αγκαλιασμένοι. 

Η ειρήνη να είναι μαζί σας. 

 

Ηλίας, Γαβριήλ, Μέτατρον, Μιχαήλ, Ραφαήλ, Ουριήλ, Ιούλιος 

και ο Κρύων της Χριστικής Συνειδητότητας 

 

…………………………………………….. 

  

 

Δεύτερο Μέρος 

 

Ενεργειακή Εργασία με τον Κρύων 

(ή «το παιχνίδι της Υπηρεσίας») 

 

Πριν τελειώσουμε τη σημερινή συνάντηση, θα παίξουμε ένα ακόμα παιχνίδι. 

Ελάτε να πιάσουμε τα χέρια σε κύκλο. Εκτός από τον Κρύων, μέλη του 
κύκλου μας είναι και όλοι εκείνοι που μας συντρόφευσαν στον διαλογισμό. 
Ο Ηλίας, ο Ιούλιος, οι Αρχάγγελοι Γαβριήλ, Μιχαήλ, Μέτατρον, Ραφαήλ και 

Ουριήλ. 

Σηκώστε για λίγο τα χέρια σας ψηλά, έτσι όπως κρατιέστε όλοι μαζί και 

αφήστε την ενέργεια που σας στέλνει ο ανώτερος εαυτός να έλθει στο 
σώμα σας και να περάσει μέσα στη Γη. 

Δείτε τον Ουρανό να πλησιάζει σιγά σιγά. Πλησιάζει όλο και περισσότερο 

μέχρι που ενώνεται με τη Γη. Γιατί αυτό θα κάνουμε σήμερα, θα ενώσουμε 
τον Ουρανό και τη Γη. 

Ας κατεβάσουμε λοιπόν τα χέρια και ας δούμε νοερά τον κύκλο μας, λίγο 
ψηλότερα από εμάς, να αρχίσει να περιστρέφεται αργά, δεξιόστροφα. 
Μοιάζουμε να χορεύουμε έναν από αυτούς τους ωραίους ελληνικούς 

χορούς και, όσο συνεχίζουμε, η περιστροφή αρχίζει να γίνεται όλο και πιο 
γρήγορη. 

Προσπαθήστε να νιώσετε την ενέργεια στο κέντρο του κύκλου, όσο 
επιταχυνόμαστε. Έχει δημιουργηθεί μια σφαίρα ηλεκτρικής ενέργειας, που 
σιγά – σιγά αυξάνει σε όγκο. Κι εμείς περιστρεφόμαστε όλο και πιο 

γρήγορα. 
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Τώρα η περιστροφή μας έχει γίνει τόσο γρήγορη, που δεν μπορούμε πια να 

διακρίνουμε τα άτομα ή τα πρόσωπά μας. Είμαστε ένας κύκλος από 
χρώματα που μπλέκονται μεταξύ τους και περιστρέφονται με μεγάλη 

ταχύτητα. 

Και όταν πια νιώσουμε πως η σφαίρα έχει μεγαλώσει τόσο που πιέζει προς 

τα έξω τα τοιχώματα του κύκλου μας, αρχίζουμε να ελαττώνουμε την 
ταχύτητά μας, μέχρι που σταματάμε τελείως. Η ενεργειακή σφαίρα  
στέκεται τώρα ανάμεσά μας. 

Τώρα λοιπόν, θα έρθω στο κέντρο και θα σας ζητήσω να κρατήσετε κλειστό 
τον κύκλο και να μου δώσετε τη σφαίρα, σπρώχνοντάς την ελαφρά προς τη 

μεριά μου, μέχρι να την κρατήσω στα χέρια. Είναι μεγάλη και 
αστραποβολεί. Κι εγώ με τη σειρά μου, την προσφέρω στον Ηλία, τον 
Μέτατρον και τον Μιχαήλ, που με την παραδίνουν στον Κρύων. 

Και τώρα είναι ο Κρύων που κρατά την ηλεκτρική σφαίρα, και μας δείχνει 
το κέντρο του κύκλου μας. Αν κοιτάξετε στο κέντρο του νοητού μας 

κύκλου, θα δείτε να στέκεται η Γη, και να στροβιλίζεται αργά – αργά γύρω 
από το εαυτό της και γύρω από τον Ήλιο, με όλα τα όμορφα χρώματά της. 
Ο Κρύων πηγαίνει και εναποθέτει τη σφαίρα στον πυρήνα της Γης. 

 

Κρύων: 

Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι, το παραπέτασμα του Ναού που σχίστηκε 

στα δύο, ενώθηκε και πάλι. 

Η υπηρεσία που προσφέρατε στη Γη ήταν σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο. Θα 
σας λέγαμε ότι κάνατε αυτό το οποίο ήρθατε να κάνετε στη Γη, αν δεν 
ξέραμε ότι σας αρέσει τόσο πολύ να προχωράτε και να εξελίσσεστε όλο και 

περισσότερο. 

Σας ευχαριστούμε. 

Φεύγοντας από εδώ σήμερα, θα πάρει ο καθένας σας μαζί του ένα μέρος 
αυτής της ενέργειας που θα το χρησιμοποιήσετε για τον εαυτό σας. 

 

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας σας χαιρετάει. 

Πηγαίνετε στα σπίτια σας με ειρήνη 
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