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Ο Κύκλος των Θεών 
 

Συνάντηση 2η - 14.10.2021 
 

«Η Κατανόηση της Σιγής» 
 

 

Άννα: Ας πάρουμε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές.  

………………………. 

 

Αγωνιώ να ξαναρχίσετε να συμμετέχετε στις συναντήσεις μου. Να συμμετέχετε και 
πάλι όπως παλιά, με ζέση και αγάπη για τον Δία τον νεφεληγερέτη. Δεν είναι η 
Άννα που σας καλεί, σας καλώ εγώ. Εγώ βρίσκομαι μπροστά της. Πίσω μου 

βρίσκεται αυτή. Παίρνω το λόγο και μιλώ, σαν να ‘μαι ο πρώτος τη τάξη, γιατί μου 
δίνετε αυτό το δικαίωμα. Οι πεποιθήσεις σας μου δίνουν αυτό το δικαίωμα. Αλλά 

οι άνθρωποι είναι μικροί και έχουνε μνήμη κοντή. Εύκολα ξεχνούν τον ύψιστο Δία 
και εύκολα χάνουν τις προτεραιότητές του. Εγώ μιλώ για δύο, για τρεις, για έναν, 
γιατί είμαι εδώ. Ό,τι και να κάνετε, εγώ είμαι εδώ. Ανησυχώ γιατί δεν πάει καλά η 

Γη, έτσι όπως τη βλέπω από ψηλά. «Πήγαινε ποτέ καλά;» με ρωτά η Άννα. 
Καλύτερα από τώρα, ναι. Υπήρχε μία περίοδος ιδιαίτερης άνθησης και κατά 

διαστήματα αυξάνονται οι δονήσεις και οι προοπτικές φαίνονται πλούσιες, μέχρι 
να πέσει και πάλι το δυναμικό και να γυρίσει ο καθένας στα δικά του πράγματα, 
να αντλήσει ενέργεια από τα πράγματα της Γης και να επανέλθει. Βέβαια, αυτό 

που μπορεί να συμβαίνει σε μια μικρή ομάδα ή κοινωνία δεν είναι πάντοτε 
παγκόσμιο, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλη τη γη. Υπάρχουν όμως περίοδοι σαν 

αυτή που μπορείς να πεις ότι, ναι, συμβαίνει σε όλη τη γη.  

Έχουν χαμηλώσει οι προσδοκίες των ανθρώπων, έχουν πέσει πολύ. Αυτό είναι 
καλό και κακό ταυτόχρονα. έχοντας μειωθεί οι προσδοκίες τους, είναι σε καλύτερη 

επαφή με τη γήινη πραγματικότητα, δεν παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, μένουν 
καλά γειωμένοι αλλά ταυτόχρονα, αυτοπεριορίζονται σε μικρά κουτιά σκέψης και 

μετά πρέπει να συμβεί κάτι πάλι που θα τους εμπνεύσει και θα τους αφήσει να 
φύγουν από την τελειότητα της κατασκευασμένης πραγματικότητάς τους, που 
μέσα στα άπειρα προβλήματά της, μέσα στην ανεπάρκειά της, στην τραγικότητά 

της, είναι τέλεια κατασκευασμένη… είναι ένα τέλειο κατασκεύασμα.  

Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στη γείωση και την αποδοχή και 

την επαφή με τη γήινη πραγματικότητα και την πνευματική αλήθεια και έφεση. 
Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να βρω αυτή τη χρυσή 
τομή, γιατί δεν είμαι στη γη όπως εσείς. Ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει και είναι 

μοναδικό κατόρθωμα, πιστέψτε με. Κανένας άνθρωπος δεν το έχει καταφέρει 
απόλυτα μέχρι τώρα. Όλοι έχουν τα κρυμμένα τους μυστικά. Κανείς δεν το έχει 

καταφέρει απόλυτα μέχρι τώρα. Και αυτό δεν σημαίνει παρά ότι έχετε ένα 
τεράστιο πεδίο μπροστά σας, για να το επιτύχετε εσείς. Αρχίζω να σχηματίζω το 

λόγο μου, που θα έρθει να σας συνταράξει όλους και όλες. Γιατί θα έρθει η ώρα 
που δεν θα στέκομαι μπροστά σας  ως Δίας, ως Ηλίας, ως Άλιστερ ή ως Σαιν 
Ζερμαίν αλλά θα με δείτε να έρχομαι με όλη τη χάρη της ύπαρξής μου, με όλα 



Ο Κύκλος των Θεών                                                                  Συνάντηση 2η - 14.10.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου  - www.elijah.gr                              2 

μου τα πρόσωπα σε ένα. Αυτό θα συμβεί και θα το ζήσετε. Μέχρι τότε, απλώς 

σχηματίζω τον λόγο μου. Τον διαμορφώνω. Αφήστε τον εαυτό σας να καθίσει 
απαλά στη θέση του, στο φυσικό κάθισμα και πάρτε μερικές βαθιές ανάσες, σαν 

να μην υπάρχει άλλος αέρας α αναπνεύσετε, σαν να ρουφάτε όλον τον αέρα, 
κάθε στιγμή.  

Έρχομαι ως ανταπόκριση στα αιτήματά σας. όταν οι άνθρωποι δεν περιμένουν 
τίποτα, τίποτα δεν θα έρθει. Αλλά όταν αρχίσουν να προσδοκούν και να 
προσδοκούν με χαρά, τότε α πάντα είναι ανοιχτά. Και είναι ανοιχτά, γιατί ανοίγει 

το δικό σας δυναμικό. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας από το να αρχίσει να μιλάει 
σε κάθε συνάντηση γι’ αυτό το πολύτιμο υλικό που φέρνετε μέσα σας, για το 

DNA. Και ξέρετε κάτι; Με έχει κουράσει όλο αυτό! Βαρέθηκα να σας μιλώ κι εγώ 
για το DNA, για τα γονίδια, τις έλικες… έχει καταντήσει όλο αυτό μια καραμέλα. 
Έχει καταντήσει τσίχλα. Κάνεις φούσκες, την τεντώνεις, αλλά παραμένει αυτό που 

ήταν. Γιατί σημασία δεν έχει το πόσο θα τεντώσεις την τσιχλόφουσκα, πόσο 
μεγάλη τσιχλόφουσκα θα κάνεις, πόσο μακριά θα πάει η τσίχλα τεντώνοντάς την. 

Σημασία έχει πού βρίσκεσαι εσύ, την ώρα που το κάνεις αυτό. Πού βρίσκεται η 
συνειδητότητά σου. Τι λες, τι σκέφτεσαι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκείνη την ώρα 
αλλά μέσα σου μιλάς, η σκέψη του τρέχει. Πού είναι η σκέψη σου λοιπόν, την 

ώρα που μασάμε ξανά και ξανά την τσιχλόφουσκα. Και επινοήθηκε αυτό το 
παραμύθι, γιατί παραμύθι είναι, για να σας φέρω κοντά κι εγώ όπως και άλλοι στο 

βαθύτερο δυναμικό σας. «Ωπ, μη μιλάς καθόλου Δία, μας πιάσανε», λέει η Άννα 
μέσα της. «Τι πράγματα είναι αυτά; Έτσι καταρρίπτεις τα πάντα; Έτσι τα 
γκρεμίζεις; Πώς είναι δυνατόν όλα όσα λέμε για το NDA να είναι ψέματα. Εγώ 

γιατί είμαι εδώ και τα μεταφέρω, σε αυτήν την περίπτωση;»  Είπα ότι είναι 
παραμύθι, δεν είπα ότι είναι ψέμα.  

Θα ‘θελα να με δείτε και πάλι σαν εκείνο το στόμα, που λέγαμε την προηγούμενη 
φορά.  Το στόμα με το πούρο… παφ-πουφ, το στόμα που μιλά και πότε πότε 
καπνίζει ένα πούρο, τραβά ρουφηξιές. Φαίνεται και ο καπνός… Άλλωστε, δεν 

υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, ε; Τα λόγια είναι αγνά, είναι αγαθά. Και πάλι λοιπόν 
ανάμεσά σας το στόμα που μιλά. Στη συνέχεια, θα κάνουμε το DNA απαγορευμένη 

λέξη. Απαγορεύω στην Άννα από εδώ και πέρα να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, 
αυτό το ακρωνύμιο, για να περιγράψει οτιδήποτε. Ούτε επίσης τις λέξεις «έλικες 
του DNA». «Μα, Δία», μου λέει, «ξεκίνησες να μιλάς για τις στιβάδες του 

κυττάρου, του ζυγωτού. Δεν είναι αυτές απαγορευμένες λέξεις;»  Χμ, θα το 
σκεφτώ. Τις αφήνουμε ως έχουν για την ώρα. Δεν θα ξαναμιλήσουμε όμως εδώ 

για DNA και έλικες του DNA. Και αυτό, επειδή θέλω να σας βγάλω ακόμα και από 
αυτόν τον προσδιορισμό. Χρειάζεται να ανανεωθείτε, χρειάζεστε βαθιά ανανέωση, 
όλοι/όλες. Και το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να αφήσουμε έξω 

ορισμένες ολύ επαναλαμβανόμενες εκφράσεις, που έχουν αποκτήσει ένα ιδιαίτερο 
νόημα μέσα σας αλλά που τελικά δεν καταλαβαίνετε. Χρησιμοποιείτε αυτές τις 

λέξεις σαν άγκυρα, πάνω στην οποία δένετε διάφορα σκαριά, διάφορες 
σκεπτομορφές, ασαφείς συνήθως. Και στην ουσία, αυτό που κάνετε είναι να 

μιμείστε… όχι ακριβώς να μιμήστε αλλά να επαναλαμβάνετε τα λόγια των 
επιστημόνων, χωρίς να τα κατανοείτε πλήρως. Και αυτό, όπως είχαμε πει και 
παλαιότερα μερικές φορές, είναι καλό γιατί με αυτόν τον τρόπο δένετε… γειώνετε 

και δένετε τις νέες ιδέες με τη γήινη πραγματικότητα, βοηθάτε στην αφομοίωση 
της επιστημονικής γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όταν αυτά τα στοιχεία 

γίνονται βαρίδια, πρέπει να τα αποδεσμεύετε.  

Ας δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσετε εσείς να κατανοήσετε πράγματα χωρίς 
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αναφορές στο DNA σας και πώς εγώ θα μπορούσα να σας τα μεταφέρω. 

Φανταστείτε, ξαφνικά θα φαινόταν όλα πολύ βαρετά, γιατί αν μια διδασκαλία δεν 
έχει τους όρους «DNA», «στιβάδες», «έλικες», αν δεν έχει επιστημονικούς όρους, 

παύει να είναι ενδιαφέρουσα, χάνεται το δόλωμα. Εκείνο το δόλωμα που σας 
κάνει να νιώθετε ότι έχετε βαθιά επιστημονική κατάρτιση, χωρίς να έχετε 

πραγματικά, βέβαια. Δεν είμαι κυνικός μαζί σας αλλά λέω τα σύκα-σύκα και τη 
σκάφη-σκάφη. Είναι μια πολύ ωραία πρόκληση για όλους μας και για εσάς και για 
εμάς, να πάψουμε να χρησιμοποιούμε λοιπόν παρωχημένες πλέον εκφράσεις.  

Άλλες παρωχημένες εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες, 
σχεδόν αιώνες, έχουν ήδη ξεπεραστεί, αν και πάντα βρίσκουν τον τρόπο να 

παρεισφρέουν στις συζητήσεις σας. Η λέξη «θυμαπάτη» ή «πλάνη», οι 
δομές/φορείς στις οποίες διαιρείται η ενεργειακή σας ύπαρξη. Για να δούμε πώς 
μπορούμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά; 

Αρχίζω λοιπόν σ’ αυτή τη σειρά συναντήσεων, να σας μιλώ για όλα και για τίποτα. 
Περισσότερο δε, να αφαιρώ λέξεις-κλειδιά. Παρακαλώ τον Β. να προσέξει 

ιδιαίτερα την αναπτυσσόμενη ψυχική δυναμική, όταν αφαιρούνται αυτές οι 
άγκυρες. Να παρατηρήσει δηλαδή, τις αλλαγές της ψυχικής δομής όταν συμβαίνει 
μία τέτοια αλλαγή και μάλιστα όχι στην καθημερινή ομιλία ενός ατόμου αλλά στην 

εσωτερική διδασκαλία που δέχεται. Θα αρχίσω να σας μιλώ λοιπόν, και βγάλτε 
νόημα. Αν καταφέρετε να βγάλετε νόημα από αυτό,  θα είστε δυνατοί παίκτες! 

 

Στα προηγούμενα χρόνια η Άννα γέλασε δυνατά. Η Μαρία σήκωσε το κεφάλι 
ψηλά και είπε: «Κατέβα στη γη εσύ, που φρονείς ότι τα πάντα τελείωσαν για τους 

ανθρώπους. Δέξου και γίνε άνθρωπος, για να δεις τι μπορείς να καταφέρεις 
καλύτερα. Γιατί, αν είμαστε εμείς λίγοι για να καταπιαστούμε με κάτι ιερό, πρέπει 

να δοκιμάσεις κι εσύ τις δικές σου δυνάμεις.»  

Και η πρόκληση πέτυχε. Εκείνη κατέβηκε και στάθηκε ανάμεσά σας και μετέφερε 
τα λόγια του Πνεύματος, που είναι δικά της λόγια, γιατί εσείς ακούτε αυτά που 

θέλετε.  

Όταν τελείωσαν όλα, η Άννα έφυγε. Κι εσείς μείνατε εδώ, να κυβερνάτε τη ζωή 

σας σε σιωπή. Όχι γιατί σας άρεσαν αυτά που ακούσατε, αλλά γιατί είδατε αυτά 
που μπορούσαν να συμβούν και δεν συνέβησαν ποτέ, γιατί κανείς δεν ήθελε.  

Και όταν αποχωρήσετε εσείς, πίσω θα μείνουν άλλοι, που θα φωνάζουν δυνατά: 

«Γιατί ήρθες και έφυγες και δεν είπες τίποτα;»  Και θα απευθύνουν τα λόγια τους 
σε όλους και όλα, γιατί τίποτα δεν θα μιλά πια για τον Θεό. Μόνο οι θεοί θα 

βλέπουν από ψηλά και θα γελούν, γιατί εκείνοι που φώναζαν δεν άξιζαν την 
προσοχή τους.  

Η σελήνη θα ανάψει και θα σβήσει πολλές φορές στον ουρανό και η Άννα θα γελά 

πάντα ψηλά και πάντα θα φωνάζουν οι άνθρωποι στη γη και πάντα εσείς και τα 
αδέλφια σας θα ακούτε τη σιγή.  

Όταν η σιγή ακουστεί, όταν η φωνή της σιγής λάμψει στα αυτιά και την καρδιά 
σας, θα έχετε θυμηθεί, πως τίποτα ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ξανά, γιατί το 

τώρα είναι ποτέ.  

Τότε θα έχετε ξεφύγει από την Άβυσσο. Τότε θα πείτε ένα μεγάλο «Δόξα». Γιατί 
θα αντιληφθείτε πως, ό,τι κατανοείτε μένει κενό και υπάρχει γύρω σας μόνο αυτό 
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που μένει να κατανοηθεί.  

«Η κατανόηση της σιγής» θα είναι ο τίτλος αυτής της συνάντησής μας.  

Τα παιδιά του Δία ήταν οκτώ. Όλα τα υπόλοιπα ήταν παιδιά θεαινών και θεών. 

Όταν τα οκτώ γεννήθηκαν, έμεινε ένα που δεν ήρθε ποτέ. Αυτό περιμένει να 
γεννηθεί. Και η ζωή στη γη θα ξεκινήσει από αυτό ξανά. Όταν ο κύκλος τελειώσει, 

ένα παιδί του Δία θα ξεκινήσει και πάλι τη ζωή στη γη.  

Έρχεστε και φεύγετε κατά μυριάδες. Χαμένοι στις σκέψεις αυτού που είστε ή δεν 
είστε, ξεχνάτε ότι έρχεστε και φεύγετε κατά μυριάδες. Κατά μυριάδες προσπαθείτε 

να κατανοήσετε, κατά μυριάδες σκέφτεστε, κατά μυριάδες συζητείτε. Ένας 
στρατός… μιλιούνια, σε αταξία.  

Αν δεν υπήρχε η θρησκεία, τίποτα δεν θα σας ένωνε -τίποτα. Αυτό που τώρα 
αντιμάχεστε, αυτό που υποτιμάτε και θεωρείτε παρωχημένο είναι που, αν και 
διαιρεί τις μυριάδες ανθρώπων, σε ένα άλλο επίπεδο τις ενώνει. Ή η θρησκεία και 

κάθε ιδεολογία ή το χρήμα -που είναι επίσης μια μορφή ιδεολογίας. Το συμφέρον. 
Μυριάδες σκέφτονται τι συμφέρει περισσότερο. Μυριάδες προσπαθούν να 

εξοικονομήσουν δυο δεκάρες. Μυριάδες προσπαθούν να κλέψουν, να 
διεκδικήσουν περισσότερα. Μυριάδες… 

Αυτή είναι η γη. Γιατί ακόμη και τα παιδιά του φωτός, σ’ αυτές τις μυριάδες 

μπερδεύονται και χάνονται. Αντί να λάμψουν το φως τους συντονισμένα, 
διασκορπίζονται· άλλοι από δω, άλλοι από κει. Και το κέρδος, τελικά, μετρά.  

Ο Όλυμπος ψήλωσε; κόντυνε; Τι σημασία έχει τάχα; Εγώ είμαι εδώ, σε μια νέα 
πρόκληση. Σας βάζω μια νέα πρόκληση. Μια πρόκληση διεύρυνσης. Μια πρόκληση 
για δυνατούς λύτες.  

Όταν τα αστέρια χαμηλώσουν το φως τους, όταν γίνουν λιγότερο φωτεινά στον 
ουρανό, η Άννα θα γυρίσει. Κάθε Άννα συμβατή με την πραγματικότητα, θα 

γυρίσει.  

Ποιος θα μείνει; Εσείς; Εγώ; Τι άλλο υπάρχει να μείνει; 

Ξεκολλήστε από τα τέλεια κατασκευάσματα του νου σας. Αφήστε την ψυχή σας να 

διαβάσει, να ακούσει, να κατανοήσει τα λόγια μου.  

Δεν υπάρχει άλλος από εμένα ή άλλη. 

Εγώ Είμαι. 

Εγώ.  

Και έχοντας πει όλα αυτά τα ψεύτικα/αληθινά, μπορώ να κλείσω.  

Κανένας δεν με είδε και με άκουσε περισσότερο από την Άννα, γιατί η Άννα είμαι 
και γελώ.  
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