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Η Αλχημεία της Αφροδίτης 

Συνάντηση 2η – 20.05.2017 

«Η Φλόγα Είναι Θηλυκή» 

 

Άννα: Ξεκινάμε παίρνοντας χαλαρές αβίαστες αναπνοές. 

Η ενέργεια της Αφροδίτης, η Θεά Αφροδίτη είναι παρούσα, βρίσκεται στο 

κέντρο του μικρού και του μεγάλου μας κύκλου. 

Πάρτε δύο λεπτά για να την δείτε, για να την περιγράψετε στο μυαλό σας. 

………………………. 

 

Η Αφροδίτη που βλέπετε μπροστά σας είμαι εγώ, αυτή που ήρθε να σας 

συναντήσει περιγράψτε με στην σκέψη σας, πως με αντιλαμβάνεστε; 

Πρέπει να είναι σαφείς η περιγραφή. 

Κάτω από τα πόδια μου καίει η φλόγα της Εστίας και με ανάβει, με κάνει να 
φλέγομαι σύγκορμη, φλόγες ξεπηδούν από το κορμί μου, από τα χέρια τα 
πόδια τα μαλλιά, το κεφάλι το στήθος, απ’ όλο μου το σώμα. 

Να μία Αφροδίτη που ποτέ άλλοτε δεν είδατε, κανένας δεν σας έδειξε ποτέ 
και όμως κάπως έτσι με έχετε στον νου σας, μόνο που οι φλόγες δεν είναι 

ορατές. 

Μου αποδίδετε το πάθος του έρωτα και αυτό φλόγα είναι αόρατη. 

Τώρα όμως καθώς στέκομαι μπροστά σας, φλόγες ξεπηδούν παντού. 

Η φλεγόμενη Θεά αυτή είμαι, έτσι θα με μάθετε, έτσι θα με γνωρίσετε 
καλύτερα. 

Η Θεά της Αγάπης, του Έρωτα, του Πόθου, της Δημιουργίας, είμαι η Θεά 
της Φωτιάς. 

Γιατί άλλωστε συνδέεται με τον Άρη και τον Ήφαιστο; 

Θεόρατη στέκομαι μπροστά σας, θεόρατη για σας πύρινη στην ουσία μου, 
πέρασε ο καιρός που βλέπατε την Αφροδίτη ντυμένη με λουλουδάτα αέρινα 

φορέματα, με πλούσιο στήθος και ωραίο κώλο. 

Κάτι άλλο είμαι, γνωρίστε με. Τι σημαίνει γνωρίζω; Για σκεφθείτε! 

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην γνώση και στον έρωτα; 

Μπορεί το ερωτεύομαι να σημαίνει γνωρίζω -και τανάπαλιν; Και όμως σε 
κάποιες γραφές λέγετε, ο τάδε γνώρισε την γυναίκα του, η τάδε γνώρισε 

τον άνδρα της…  

Ελάτε να με γνωρίσετε λοιπόν!  Εγώ είμαι εδώ, στο κέντρο του κύκλου, 

φλεγόμενη και κρατώ πολλά μυστικά στην φλόγα μου για σας. 

Χαίρομαι μα τον Δία με την εργασία της Ολυμπιάδας και του Αλέξανδρου 
που παρακολουθείτε. 
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Φανταστείτε ότι ήρθε η ώρα παράλληλα μ' εκείνην την εργασία, να 
εμβαθύνετε στα Μυστήρια της Θεάς, που δεν είναι η Δήμητρα όπως λέγεται 

ακριβώς αλλά εγώ. 

«Εγώ είμαι η Θεά των Καβείριων Μυστηρίων. 

Όχι άδικα οι άνθρωποι επιθυμούν να συνθέτουν τις Θείες όψεις τους και να 
γιορτάζουν όλες τις όψεις μαζί και να βρίσκουν κοινά ανάμεσα στην μία και 
την άλλη. Αυτό λέγεται γεφύρωμα συνείδησης. 

Αλλά γνωρίζοντας καλύτερα μια Θεά, καλύτερα μπορείτε να συνθέσετε και 
να γεφυρώσετε. Γνωρίζοντας καλύτερα μια Θεά, βαθύτερα θα βάλετε τη 

βάση, τις κολόνες της γέφυράς σας. 

Φλέγομαι μπροστά σας και δεν είναι ακριβώς η φλόγα του πόθου, του 
γήινου πόθου· μια άλλη φλόγα είναι, της Ζωής. 

Η Φλεγόμενη, είμαι εγώ. 

Πώς ο Ήφαιστος θα έκανε δουλειά με το σίδηρο, χωρίς φωτιά;  

Πώς ο Άρης θα κινούσε τα στρατεύματα χωρίς φωτιά; 

Εγώ είμαι η Φλεγόμενη. 

Αναπνοές. 

Oι χιτώνες μου είναι μακριοί, αρκετά μεγάλοι για να σας καλύψουν· τους 
ρίχνω πάνω σας, καθώς στέκομαι.  

Σαν μία μεγάλη ομπρέλα σας καλύπτω, αραχνούφαντη· φλεγόμενη επίσης. 

Αφήστε τη φλόγα να σας συνεπάρει, αφήστε τον εαυτό σας να καεί, να 

πάρει φωτιά όπως εγώ, καθώς είστε τυλιγμένοι με τα πέπλα μου. 

Την ίδια φλόγα μοιραστείτε μαζί μου και σκύψτε στον εαυτό σας, 
αναζητώντας τα αποτέλεσμά τα της. Τι σας κάνει αυτή η φλόγα; 

Μαζί μου γίνεστε και εσείς φλεγόμενοι. Μαζί πυρώνουμε το σίδηρο της 
φύσης· σ’ εμάς βυθίζει τα δημιουργήματά του ο Ήφαιστος, για να τα 

σφυρηλατήσει δίνοντας τους μορφή. 

Μπορεί ο σίδηρος να σφυρηλατηθεί, αν δεν πυρωθεί πρώτα; Όχι! 

Εμείς λιώνουμε τον σίδηρο και ο Ήφαιστος σφυρηλατεί. 

Εμείς φλεγόμαστε και ο Άρης τη φλόγα μας ρέει στο αίμα των στρατιών 
του. 

Σηκώστε τα χέρια ψηλά και νιώστε τις φλόγες· σαν φλόγες κινούνται· 
φλόγες γύρω μου. 

Η Φλόγα είναι θηλυκή, να το θυμάστε αυτό. 

Σαν φλόγες κινούνται τα χέρια και το κεφάλι σαν φλόγα κινείται, το σώμα 
σαν φλόγα κινείται. Κουνηθείτε, αφήστε την ενέργεια να υψωθεί μέσα από 

τα μέλη σας.  

Μην σταματάτε! Γύρω μου φλέγεστε, μαζί μου φλέγεστε! 

Ο ήλιος και η σελήνη, τ' αστέρια στον ουρανό, τα φώτα του ουρανού σας 

κοιτούν· είστε κομμάτι τους. 

Μαζέψτε τις φλόγες, μαζέψτε τις φλόγες και σπρώξετε τες στην γη. 
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Μια άσκηση σαν αυτή θα κάνετε κάθε μέρα, γύρω από τα 
φουστάνια μου, ανεβάζοντας τη φλόγα στα ουράνια μαζί μου. 

Είναι η αρχή και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. 

Μαζέψτε όλη σας την ενέργεια, όλη την φλόγα εκπέμψτε την ψηλά, μαζί 

μου. 

Θα φλέγεστε μαζί μου. 

Στο όνομα μου θα φλέγεστε και στο τέλος θα μαζεύετε τη φλόγα και θα 

την στέλνετε στην γη. 

Θα γίνεστε δάδες αναμμένες για λίγα λεπτά κάθε μέρα, μαζί μου και 

για μένα και όταν μάθετε να το κάνετε αυτό, θα προχωρήσουμε. 

Έχω πολλά να σας μάθω, πολλά που δεν τα βάζει ο νους. Θα επισκεφθείτε 
και άλλα ιερά, μεγάλα και μικρά -από καιρό σας είχε προταθεί να το 

κάνετε- και καθώς το κάνετε, θα συνδέετε όλα τα ιερά μεταξύ τους με 
πύρινες ροές. 

Θα φτιάξετε έναν χάρτη· κάθε ιερό θα είναι ένας κόμβος, από τα 
δικά μου ιερά θα ξεκινά το πυρ και θα διαδίδεται παντού, σε όλους 
τους ιερούς τόπους των Θεών. 

Ένα πύρινο δικτύωμα θα δημιουργηθεί από τα αρχαία ιερά. Σ' αυτά θα 
στηρίξουμε και θα αγκυροβολήσουμε τις ενέργειες που θα έρθουν. 

Είναι ακόμα ιερά τα Ιερά! 

Συνεργαστείτε! Φτιάξτε το πλέγμα πάνω στο χάρτη, καλύψτε τα κενά 

σταδιακά εν καιρώ, επισκεφθείτε τα ιερά που έχετε αφήσει. 

Είναι σημαντική η φυσική σας παρουσία εκεί; Είναι. 

Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε εκ του μακρόθεν; Μπορείτε αλλά η εργασία 

ολοκληρώνεται όταν σταθείτε εκεί, όταν γίνει η σύνδεση και στο φυσικό 
πεδίο. Μπορείτε να δουλέψετε με όλα τα ιερά που έχετε ήδη επισκεφθεί  

και μπορείτε από μακριά να ενεργοποιήσετε εκείνα που δεν έχετε 
επισκεφθεί, με την προϋπόθεση να το κάνετε αργότερα. Είναι πολύ 
πρακτική δουλειά η δική μας. 

Και όταν θα στέκεστε στα αρχαία ιερά, με την δική μου φλόγα θα στέκεστε 
και θα ανεβάζετε το πυρ ψηλά, όπως το κάναμε εδώ και στην συνέχεια θα 

το σπρώχνετε στην γη, για να εγκατασταθεί εκεί. 

Την συνέχεια θα την αναλάβουμε εμείς. 

Εργαζόμενοι μαζί μου εργάζεστε με τον Δία. Η Χριστική ενέργεια που 

κατέβηκε πέρσι, με την δική μου χορδή κατέβηκε και μέσα από την θήλεια 
φύση, θα εκδηλωθεί στο εξής, κυρίως. 

Προϋπόθεση είναι η Ειρήνη με την θήλεια φύση. Είναι ισχυρό το σήμα, 
είναι ισχυρή η ροή. 

Ο Ζευς γνωρίζει τι θα συμβεί, γι' αυτό με κατέβασε. Στο όνομά του 

εργάζομαι και εσείς, φλόγες του Ενός, έχετε σκοπό να αλλοτριώσετε κάθε 
τι ακατάλληλο να το ξεπεράσετε, να εστιαστείτε. 

Φλέγομαι, σημαίνει δίνομαι ολοκληρωτικά, απόλυτα! Δεν μπορείτε να πείτε 
«μισοκαίγομαι, θα καώ λίγο και το άλλο θα το κρατήσω ολόκληρο για 
μένα». 
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Ολοκληρωτικά! 

Η πίστη σας σας οδήγησε εδώ, δεν το αντιπαρέρχομαι αυτό. Η πίστη σας, 

ότι κάτι καλό θα συμβεί, αν εργασθείτε μαζί μου και αυτό θα κάνουμε να 
συμβεί. 

Τα ιερά δημιουργούν έναν χάρτη συνειδητότητας. Αυτός ο χάρτης έχει 
συγκεκριμένες αντιστοιχίες στον έναστρο ουρανό, τα κύρια σημεία του και 
κάθε δευτερεύοντα. 

Περισσότερο όμως θα πρέπει να σας απασχολεί ο χάρτης συνειδητότητας 
που διαμορφώνεται στην Ελληνική επικράτεια. Δεν μπορείτε να 

παραβλέψετε βέβαια κάποια ιερά που βρίσκονται εκτός του σημερινού 
Ελληνικού χώρου κράτους. 

Για να μπορέσετε να αποκτήσετε την εικόνα, χρειάζεται να δημιουργήσετε 

αυτό το πλέγμα στο χάρτη. Και άλλοι σας έχουν παροτρύνει να το κάνετε. 

Ο Πλούτων σας μίλησε για τα εξάγραμμα, τα εξάγωνα για άλλο λόγο 

βέβαια. 

Ενεργοποιώντας συγκεκριμένες τριάδες ιερών ή άλλες συστοιχίες, 
ενεργοποιείτε συγκεκριμένες όψεις.  

Τα ιερά δεν απαιτείται να είναι του ιδίου Θεού. Αποτελούνται συνήθως από 
ιερά διαφορετικών Θεοτήτων, που δημιουργούν μια συγκεκριμένη όψη. 

Μέσα από κάθε τέτοιο χώρο δημιουργείται συγκεκριμένη 
πραγματικότητα. 

Οι αντιστοιχίες είναι πέρα από αυτές που έχετε συλλάβει μέχρι σήμερα και 
μπορούν να αναζητηθούν σε μια εις βάθος μελέτη των Μύθων των Θεών. 

Οι λαοί που πέρασαν, ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας, ερχόμενοι, φεύγοντας, 

στον Ελλαδικό χώρο άφησαν το δικό τους ενεργειακό αποτύπωμα και 
πολλές φορές πάνω σ' ένα ιερό οικοδομήθηκε ένα άλλο, χωρίς ν' αλλάξει 

την ουσία, του Πνευματικού Κέντρου του συγκεκριμένου Ιερού. 

Οι ενεργοποιήσεις που ζητήθηκε να κάνετε μέχρι σήμερα και που θα 
εξακολουθήσετε σ' ένα βαθμό να κάνετε, οδηγούν στην αφύπνιση όψεων. 

Αφύπνιση και ενεργοποίηση όψεων του συλλογικού ασυνείδητου, όψεων 
της συλλογικότητάς σας. 

Γιατί οι θεοί με συλλογικότητες δουλεύουν, όχι με άτομα ξεχωριστά 
αλλά με ομάδες και Μονάδες. 

Η Μονάδα σας δεν αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο όπως εσείς· 

δύσκολα αντιλαμβάνεται εσάς στη Γη η Μονάδα σας, το Ύψιστο Πνευματικό 
σας κέντρο. Είναι εστιασμένο στα Ανώτερα Πεδία. 

Στην πραγματικότητα οι Μονάδες ενεργοποιούνται, όταν το άτομο 
κατορθώσει να αναπτύξει την συλλογική συνείδηση. Τότε εκείνες οι 
Ανώτερες όψεις σας ενεργοποιούνται, τότε αντιλαμβάνονται την γήινη 

σύνθεση τους ξεκάθαρα. 

Αντιλαμβάνονται ότι ήρθε η ώρα να δράσουν και αυτό γιατί με την δική σας 

δράση την δική σας διεύρυνση στέλνετε ένα σήμα ωρίμανσης, ένα σήμα 
που μπορεί να ξεπεράσει τον φραγμό του χώρου και του χρόνου και να 
φθάσει σ' εκείνη την μακρινή πραγματικότητα της Μονάδας, που είναι 

απολύτως διαφορετική από την δική σας. 
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Δεν είναι πάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά, μπροστά ή πίσω σας αλλά σας 

περιβάλλει, μόνο που δεν το γνωρίζετε· σας περιβάλλει αλλά δεν 
ασχολείστε, σκεφθείτε την αναλογία. 

Αποτελείστε από εκατομμύρια άτομα, από εκατομμύρια κύτταρα. 

Μιλάμε στο σώμα σας. Ξέρετε ότι αποτελείστε από εκατομμύρια κύτταρα 
αλλά δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στο καθένα ξεχωριστά. Μιλάτε στο 

σώμα σας σαν μία ενιαία οντότητα. 

Τι θα γινόταν όμως αν παίρνατε παραπάνω από ένα κύτταρο; Ή από ένα 

όργανο; Πόσο θα άλλαζαν τα πράγματα; 

Τότε θα μπορούσατε να συνεργασθείτε μαζί του, θα είχατε έναν 
εντεταλμένο, θα είχατε έναν διερμηνέα, ανάμεσα στον υπόλοιπο εαυτό 

σας, στα κύτταρα του υπόλοιπου εαυτού σας. 

Και βέβαια θα τον χρησιμοποιούσατε, θα τον αξιοποιούσατε, γιατί ο ίδιος 

θα αντιλαμβανόταν την δική του θέση. 

Αυτό που κάνουμε  λοιπόν είναι να αφυπνίζουμε συνειδήσεις, στην 
συλλογική συνείδηση. 

Και όταν αυτές αφυπνιστούν, όντως τότε τις αποστέλλουμε να εργασθούν 
και να μεταφέρουν τα μηνύματα της Θεότητας σε όλους τους άλλους. 

Δεν έχει σημασία πόσοι θα είναι, λίγοι ή πολλοί, η δουλειά θα γίνει και τα 
ιερά εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. 

Είναι ένα πλέγμα συνειδητότητας που οι αντιστοιχίες τους πηγαίνουν βαθιά 
στο σύμπαν. 

Δυνητικά θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε αυτό το πλέγμα σε άπειρα μέρη 

του σύμπαντος, είναι τόσα τ' αστέρια του ουρανού και οι γαλαξίες, που θα 
βρίσκατε πάρα πολλές αντιστοιχίες κοιτάζοντας απλά τον ουρανό. Είναι  

σαν την άμμο της θαλάσσης. Ένας κόκκος θα βρισκόταν, για να σταθεί στη 
θέση ενός ιερού στον ουρανό. 

Δεν μπορείτε να φθάσετε εκεί, δεν είναι η προτεραιότητα για εσάς να το 

κάνετε και να βρείτε τις συνδέσεις στο στερέωμα. Κάποιες θα σας 
υποδειχθούν. Αλλά είναι μέρος της εργασίας σας η ενίσχυση των ιερών, η 

ενεργοποίηση τους και σ' αυτήν θα οδηγηθείτε φλεγόμενοι. 

Λίγο αργότερα θα σας παραλάβει ο Ζευς, για να σας τα πει με τον δικό του 
τρόπο. 

Δεν παύετε να είστε ιερείς και ιέρειες του Διός του Υψίστου. 

Αλλά πρέπει να είσθε φλεγόμενοι – φλεγόμενες· τότε θα υπηρετείτε 

ικανοποιητικά. Όχι ερχόμενες σε χαλαρό στιλάκι, για να δείτε τι θα 
ακούσετε και σήμερα. 

Η φλόγα που σας διαπέρασε λίγο νωρίτερα, πρέπει να σας διαπερνά 

διαρκώς, αν θέλετε να ιερουργείτε πραγματικά. 

Και όπως ανέβηκε η φλόγα πριν, έτσι θα πρέπει να συμβαίνει κάθε φορά 

μπροστά στον βωμό. 

Γιατί ο πραγματικός βωμός είστε εσείς! 
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Αν δεν φλέγεστε εσείς, καμμιά θυσία δεν μπορεί να αναφλεγεί και να 
φθάσει στον ουρανό. 

 

Κλείνοντας για άλλη μια φορά θα επαναλάβω: 

Η ΦΛΟΓΑ ΕΙΝΑΙ ΘΗΛΥΚΗ!!! 

 

Και έτσι είναι. 

 

Αφροδίτη 
 

 

 
 
[Απομαγνητοφώνηση: Χρυσάνθη Μαρίτσα] 
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