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Πάρτε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές σα να μη πρόκειται να 

αναπνεύσετε ποτέ ξανά, σαν να είναι οι τελευταίες σας αναπνοές, σα να 

κλείνει ένας κύκλος για να ανοίξει ένας άλλος. Πα ίρνετε  βαθ ιέ ς 

ε ι σπνοέ ς,  γ ιατ ί  ετο ι μά ζεστε  να  κάνε τε  μια  βουτ ιά  σ ’  έ να 

άλλο  σύμπαν , όπως θα βουτούσατε στη βαθιά θάλασσα. Εισπνέετε 

αργά, χαλαρά, αλλά ρυθμικά.. και καθώς το κάνετε, συλλογίζεστε τη 

μεγάλη βουτιά. Συλλογίζεστε ότι ήρθε τώρα η ώρα, να βυθιστείτε στον 

ωκεανό της ενέργειας της ομαδικής καρδιάς. Βρίσκεστε επάνω σ’ έναν 

βατήρα, έτοιμοι να πάρετε φόρα , έτοιμοι και έτοιμες να πάρετε φόρα. 

Κάτω από τα πόδια σας και μπροστά σας εκτείνετε ένα αχανές πεδίο. Αυτό 

το  αχανέ ς πεδ ί ο  ε ίνα ι . .  της  ομαδι κής καρδι ά ς , γιατί εδώ δε 

μιλούμε για ανθρώπινες καρδιές αλλά μ ι λούμε  γ ια  τη  μεγάλη 

αλληλοπερ ι χώρηση  του  Πνεύματος  και στην αλληλοπεριχώρηση 

βιώνονται όλα από κοινού. Στην αλληλοπερ ιχώρηση  συμμε τέχουν 

ο ι  Ανώτερο ι  Εαυτο ί  σας,  συμμετέχε ι  ο  Θε ϊ κός σας  εαυτός  

κ ι  εσε ί ς  απλά  έχετε  τη  δυνατότητα να  ρ ί ξετ ε  μι α  ματ ιά .  

Στον βαθμό που το επιτρέπει η φυσική σας δομή, η φύση του 

ενσαρκωμένου εαυτού σας, να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτή η 

αλληλοπεριχώρηση. Επειδή ο γήινος νους είναι μικρός, το πεδίο της 

αλληλοπεριχώρησης στην ομαδική καρδιά φαίνεται αχανές. Δεν είναι 

πραγματικά αχανές. Είναι αυτή η ομαδική καρδιά, μεγάλη όσο ένας 

σπόρος. Αλλά στα μάτια του νου σας, φαίνεται αχανές αυτό το πεδίο. 

Παίρνετε βαθιές, χαλαρές, αργές, ρυθμικές αναπνοές και ετοιμάζεστε για 

μια μεγάλη βουτιά στα βαθιά. Βλέπετε τον ήλιο ψηλά να λάμπει, μ’ ένα 

χρυσαφένιο φως. Μερικοί άγγελοι σας γνεύουν, σας ενθαρρύνουν, είναι οι 

άγγελοι της ομαδικής καρδιάς. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν οι άγγελοι 

της ομαδικής καρδιάς και σας βοηθούν στην διαχείριση των ενεργειών της. 

Σας λένε : Άντε, τι περιμένεις; Πήδα.  

Με ένα, δυο, τρία πηδηματάκια στον βατήρα, πηδάτε στο κενό και 

βυθίζεστε στον ωκεανό τη ομαδικής καρδιάς. Αν νομίζατε ότι η ομαδική 

καρδιά, που αρχίζουμε να οικοδομούμε τώρα, είναι μικρή και περιορισμένη 

ήρθε η ώρα να καταλάβετε ότι κάνατε λάθος. Η ομαδ ική  καρδ ιά ,  

όπως  κα ι  η  αγάπη  σα ς ,  ε ί να ι  λ ίγο  π ι ο  μι κρή  απ ’  το  σύμπαν 

γ ια τ ί  πρέπε ι  να  χωράε ι  κάπου .  Εδώ σ’ αυτό το πεδίο δεν θα δείτε 

μαθητές, σπουδαστές, να τρέχουν πάνω κάτω για να πάρουν γνώσεις. Δεν 

θα δείτε σοφούς να διδάσκουν, ούτε καν αγγέλους να τρέχουν για να 

βοηθήσουν εδώ κι εκεί.  
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Μαίνετα ι  έ νας  πόλεμος  άυλος,  ουράνιος ,  ο  οπο ί ος  με  

τους  θορύβους του δονε ί  κα ι  την ομαδι κή  καρδιά  σας .  Ο 

δονήσεις που φτάνουν εδώ είναι ανίσχυρες να σας βλάψουν, δεν μπορούν 

να σας κάνουν τίποτε απολύτως . Φτάνουν όμως σαν ένας απόηχος, σαν τα 

απόνερα που φτάνουν στην ακρογιαλιά όταν περάσει ένα μεγάλο πλοίο. 

Και η  εποπτε ία ,  την  οπο ία  σας  παρακί νησα  να  ασκήσετε ,  θα 

σας  ωφελήσε ι  γ ια  να  μπορε ί τε  να  ξεχωρί ζε τε  αυτόν  τον 

απόηχο  κα ι  να  τον  απομονώνετε  στη  συνε ίδηση  σας.  Να 

μπορείτε να λειτουργείτε με διάκριση ώστε να μην του επιτρέπετε να σας 

παρασύρει, να σας παρασέρνει στον δικό του ρυθμό. Έχει ένα ρυθμό αυτός 

ο απόηχος. Τα απόνερα φτάνουν μ’ έναν εξωγενή, σε εισαγωγικά ή χωρίς, 

ρυθμό.  Δεν πρέπει να παρασύρεστε απ’ αυτόν τον ρυθμό.  

Κι εσείς έχετε κάνει ήδη την μεγάλη βουτιά, είστε βυθισμένοι στο 

σύμπαν της ομαδικής καρδιάς. Ένα σύμπαν, γεμάτο αστέρια. Δεν 

αποτελείται μόνο από εσάς, αλλά κι απ’ όλες τις πνευματικές οντότητες που 

σας στηρίζουν. Απ’ όλη την πνευματική σας οικογένεια, την οικογένεια του 

καθενός και της καθεμιάς σας ξεχωριστά, γιατί βέβαια δεν είστε ξεχωριστά 

από αυτούς, δεν υπάρχετε ξεχωριστά από αυτούς. Η εστίαση ωστόσο, κατά 

τη διάρκεια κάθε εργασίας, είναι στην ομαδική καρδιά στην οποία 

συμμετέχουν συνειδητά κι ενεργά ο άλφα, ο βήτα, ο γάμα, η δέλτα, η 

έψιλον. Εσείς είστε τα πρόσωπα, είστε οι ενσαρκωμένες οντότητες που 

διαχειρίζονται την ενέργεια της ομαδικής καρδιάς. Είστε οι προσωρινές 

μορφές που παίρνει η φλόγα, μέχρι να επιστρέψει και πάλι στη μεγάλη 

φωτιά για να πάρει μια άλλη μορφή. Οι μορφές που παίρνετε  επηρεάζουν 

το περιβάλλον, διαμορφώνουν το τοπίο.  

Δεν θέλω να σας περιορίσω, λέγοντας σας ότι, αρκετά μέχρι τώρα, 

κάνατε ότι έπρεπε, ας μπούμε στην εργασία, σ’ αυτή την καθεαυτή εργασία 

και θα μάθετε πράγματα κατά την πορεία... Θα ήταν ένα περιορισμός, αυτή 

τη στιγμή, για εσάς. Γι’  αυτό αποφασίστηκε, να γίνουν  αυτές οι μηνιαίες 

συναντήσεις ώστε να έχετε την ευκαιρία να διευρυνθείτε επαρκώς και να  

ανοίξετε τον βηματισμό σας.  

Ομαδική Καρδιά σημαίνει : Συγκρούομα ι   με  κάθε  τ ι  ψεύτ ι κο 

κα ι  μένω στην  αλήθε ια  μου.   

Ομαδική Καρδιά σημαίνει : Τηρώ τ ι ς  προδ ιαγραφές  της  ομάδας 

κα ι  την  κο ι νή καθοδήγηση,  με  συνέπε ι α .   

Ομαδική Καρδιά σημαίνει : Αντ ιλαμβάνομα ι  τη  σοβαρότητα 

αυτού  που  κάνω κα ι  την  ευθύνη  του  έργου  που 

αναλαμβάνω,  μπροστά  στους  δασκάλους  κα ι  στον  Ανώτερο 

Εαυτό  μου  κα ι  εργά ζομα ι  προσφέροντας  το  δυναμι κό  μου .  

Καταθέτω την  ενέργε ια  μου  κα ι  τον  εαυτό  μου ,  στον  στόχο 
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που  ορ ί ζουν  ο ι  δάσκαλο ι  κα ι  γ ια  την  ακρ ίβε ια ,  στον  στόχο 

που  ορ ί ζε ι  το  Σχέδ ι ο.  Ε ί μα ι  ε δώ γ ια  να  δουλέψω.  

Αν κάποι ος  δεν  μπορε ί  να  δεχθε ί  την  ευθύνη  του  να 

εργασθε ί ,  δ εν  ε ίνα ι  δ έσμι ος της  ομάδας .  Όμως 

αναλαμβάνε τε ,  μένοντας,  τη  δέσμευση  να εργασθε ί τε .  

Ακούγονται πολλά, έχετε ακούσει κι εσείς πολλά, για το πώς δεν 

χρειάζεται να κάνεις τίποτα αλλά το σύμπαν μπορεί να σου τα φέρει όλα 

στο πιάτο. Θα ήθελα να αντιπαρέλθω και να μην σχολιάσω αυτήν την 

καραμέλα, και να σας οδηγήσω να εστιαστείτε στην ανάγκη να πράξετε . 

Γιατί  βέβαια, δε  μπορε ί τε   να  βρ ί σκεστε  στη  Γη  κα ι  να  ε ί στε  

αμέ τοχο ι ,  περ ι μένοντας  ότ ι  το  σύμπαν  θα  κάνε ι  τη  δουλε ιά  

που  ήρθατε  να  κάνε τε  εσε ί ς.  Εσείς είστε τα χέρια και τα πόδια του 

σύμπαντος. Είστε τα χέρια του Θεού - και εσωτερικά μιλώντας. Ε ίστ ε  ο ι  

Εργάτε ς  του Φωτός,  εσε ί ς  κάνετ ε  την  αλλαγή ! !   

Σας  ζητούμε  να  μην  ε ίσ τε  δεμένο ι  με  το  αποτέλεσμα , να 

μην είσθε δέσμιοι του πόθου του αποτελέσματος, αλλά παρόλα αυτά να 

εργάζεστε με συνέπεια. Να κάνετε ότι καλύτερο μπορείτε κάθε στιγμή, με 

την εμπιστοσύνη.. τότε.. ότι το σύμπαν θα κάνει  και αυτό με τη σειρά του 

ότι καλύτερο. Καταλαβαίνετε όμως, ότι χρε ιάζετα ι  να  υπάρχε ι  

ι σορροπία . 

Οι ομάδες των διδασκάλων που εργάζονται, με ομάδες ανθρώπων έχουν 

μεγάλο πρόβλημα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλετε γιατί είσθε πολύ 

καταπονημένοι από τη γήινη πραγματικότητα, θέλετε γιατί κάποιοι είναι 

φυγόπονοι ή αν μη τι άλλο εκδηλώνουν τάσεις φυγοπονίας. Δεν είναι 

εύκολο να εργαστείτε, να μαζέψετε την ενέργεια σας και να εργαστείτε - 

και μάλιστα ομαδικά. Αν μπορούσατε όμως να δείτε  την εικόνα που 

βλέπουμε εμείς σε μια ομάδα δεμένη, εστιασμένη στον στόχο, θα 

συνειδητοποιούσατε πόσο εξαιρετικά σημαντική είναι αυτή η εργασία σας. 

Δεν μπορείτε να το δείτε ακόμα, θα έρθει η ώρα όμως που θα το 

αντιληφθείτε ξεκάθαρα και θα είστε τότε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον 

εαυτό σας.  

Δεν  σας  τάζουμε  λουλούδια  κα ι  όμορφα  μπι χλ ι μπ ίδ ι α ,  

μόνο  αυξημένη  συνε ι δητότητα  κι αυτό θα πρέπει να είναι υπέρ 

αρκετό για έναν Εργάτη του Φωτός, δε νομίζετε;   

Τόση ώρα σας έχω βυθισμένους, στον ωκεανό της ομαδικής καρδιάς. Για 

να δούμε τι περιλαμβάνει, αυτός ο ωκεανός, τι είναι; Δεν είναι μια καρδιά 

σαν τη φυσική. Η φυσική καρδιά τι ρόλο παίζει;  Είναι μια αντλία, στέλνει 

ενέργεια σε όλα τα σημεία του σώματος. Τα τροφοδοτεί με ενέργεια και 

είναι τόσο βασικός ο ρόλος της που δεν μπορεί να υπάρξει ζωή αν δε 

λειτουργεί η καρδιά. Σταματά η ροή και σε συνέχεια αυτού επέρχεται 

παγίωση και θάνατος. Αντίστοιχα , ανάλογα με αυτό, τ ι  ε ί να ι  η 



                                                                        Ομάδα Εκπαίδευσης Κλήσης –  9/11/16 

                                                                                    Απομαγνητοφώνηση επικοινωνίας  

 

Άννα Αποστολίδου Σελίδα 4 

 

ομαδι κή  καρδιά ;  Ε ί να ι  έ να  κέντρο,  ένα  συλλογι κό  κέντρο ,  

που  συντηρε ί  τη  ροή  της  ενέργε ι ας  κα ι  την  κατευθύνε ι  σε  

όλα  τα  σημε ία  του  συλλογ ικού  σώματος  της  ομάδας.  Η ομάδα 

σας, αυτή τη στιγμή, αρχίζει να διαμορφώνει τη συλλογική – την ομαδική 

καρδιά. Αργότερα, θα συνειδητοποιήσετε  ότι διαθέτει  κι ένα σώμα. Αυτό 

το σώμα, θα μπορούσατε κάλλιστα, να το ονομάσετε εγρηγορός.  Είναι 

ένα σώμα που αποτελείται από τις ποιότητες σας, όχι όμως μόνο από τις 

δικές σας ποιότητες. Καθώς το έργο που γίνεται κατευθύνεται από εμάς και 

όπως σας είπα συμμετέχουν, σ’ αυτή την ομαδική καρδιά, οι πρόγονοί σας, 

συμμετέχουν άγγελοι, συμμετέχουν πνευματικές οντότητες που υπηρετούν 

το Σχέδιο. Έτσι το σώμα, το συλλογικό σώμα της ομάδας, θα απαρτίζεται 

από όλες αυτές τις ενέργειες και θα είναι η ομαδική καρδιά, που θα κινεί τις 

ενέργειες για να παράγουν έργο. Τ ι  έργο θα  ε ί να ι  αυτό;  Το  κύρ ιο 

έργο,  της ομάδας  που συστήνετα ι ,  ε ίνα ι  η  Κλήση του 

Συλλογι κού  Χρ ιστού .    

Ελάτε τώρα στον κέντρο, εστιαστείτε στο κέντρο του κύκλου, στον οποίο 

στέκομαι ως ένας άξονας χρυσός ενώνοντας τον ουρανό και τη γη. Αυτός ο 

άξονας, είναι και ο κεντρικός άξονας του συλλογικού σώματος της ομάδας. 

Μπορείτε, να οραματισθείτε το περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής ένα 

αδρό περίγραμμα και πάνω στον άξονα να εντοπίσετε τα ενεργειακά 

κέντρα, τα κύρια ενεργειακά κέντρα του συλλογικού σώματος της ομάδας. 

Τα επτά κέντρα είναι υπεραρκετά. Μπορείτε να εντοπίσετε τα δευτερεύοντα 

ενεργειακά κέντρα, στα πέλματα, στα χέρια , αυτού του συλλογικού 

σώματος, στα όργανα ,στα αυτιά.  

Το συλλογικό σώμα που βλέπετε,  απαρτίζεται από ενεργειακές ροές, 

τίποτε άλλο. Σ’ αυτό το πεδίο υπάρχει μόνο ροή της ενέργειας, άρα 

βλέπετε στροβίλους, μικρούς και μεγάλους, σε διάφορα χρώματα και 

αποχρώσεις να κινούνται διαρκώς και η ενέργεια που στροβιλίζεται και 

ανταλλάσσεται, καθώς κινείται, σχηματίζει το αδρό περίγραμμα ενός 

ανθρώπου. Η εργασία που κάνω είναι πάνω σ’ αυτόν τον άξονα κι αυτά 

είναι  τα ενεργειακά κέντρα του συλλογικού σώματος της ομάδας, που 

είπαμε ότι θα μπορούσατε να το αποκαλέσετε εγρηγορός .  Αλλά εάν το 

κάνετε, θα πρέπει να έχετε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα στο νου σας, περί 

του τι ακριβώς είναι αυτό το ιδιαίτερο εγρηγορός και τι περιλαμβάνει.  

Άξονας  αυτού  του  σώματος  Ε ί μα ι  Εγώ,  ο  Ιησούς.  Δεν 

μπορείτε να παρεκκλίνετε. Κινήστε πάνω σ’ αυτόν τον άξονα, τα κέντρα 

βρίσκονται πάνω σ’ αυτόν τον άξονα που Είμαι.. Είναι σημαντικό. 

Ελάτε τώρα, κοντά μου, ελάτε και ευθυγραμμιστείτε με τον άξονα που 

είμαι μέσα στον ωκεανό της ομαδικής καρδιάς, η οποία αποδεικνύεται πολύ 

μεγαλύτερη από το ίδιο το συλλογικό σώμα της ομάδας το αγκαλιάζει, το 

περικλείει. Ευθυγραμμίζεστε – ταυτίζεστε με τον άξονα στο κέντρο του 

κύκλου. Εγώ Είμαι ο άξονας και για σας ο άξονας, αντιπροσωπεύει τον δικό 
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σας Χριστικό Εαυτό. Τα  πάντα  γ ί νοντα ι  υπό  την  εποπτε ί α  του 

Αγ ίου  Πνεύματος ,  κάθε τι που κάνουμε εδώ.  Η αξιολόγηση του 

έργου, της εργασίας που γίνεται, θα λάβει χώρα στο τέλος. Έχοντας 

ευθυγραμμιστεί, με τον άξονα που Είμαι, αφήστε τα πόδια και τα χέρια σας 

χαλαρά, χωρίς να τα δένετε, χωρίς να τα κλείνετε. Αφήστε τις παλάμες 

ανοιχτές, επιτρέποντας την ενέργεια να ρέει ελεύθερα, να χύνετε 

ελεύθερα.  Λύνεται κάθε ένταση στα χέρια και στα πόδια και εστιάζεστε 

στον κεντρικό άξονα, όπου βρίσκονται τα κύρια ενεργειακά κέντρα. 

Σε κάθε ενεργειακό κέντρο, από τα επτά, διαβάζετε το σύμπλεγμα ΧΡ .  

ΧΡ .  Ένα Ρ πάνω σε ένα Χ, με χρυσά γράμματα. Είναι χαραγμένο το 

σύμπλεγμα, σε κάθε ένα από τα κύρια ενεργειακά σας κέντρα.  Πάρτε 

χρόνο, για να το δείτε αυτό..  

Το ΧΡ  αρχίζει να στροβιλίζεται γύρω από τον κάθετο άξονα του, σε κάθε 

κέντρο. Οραματιστείτε το σύμπλεγμα ΧΡ,  να στροβιλίζεται γύρω από τον 

κάθετο άξονα του δεξιόστροφα σε κάθε κέντρο. Αν το παρατηρήσετε από 

άλλες οπτικές γωνίες, θα δείτε καθώς στροβιλίζεται, να σχηματίζει ένα Φ... 

κάτι που μοιάζει με ένα Φ και διπλή δίνη. Και το Φ ακόμα, μοιάζει 

περισσότερο με ένα τοροειδές γύρω από κάθετο άξονα.  

Στην συνέχεια, όλα τα κέντρα σας παραλαμβάνουν την ενέργεια που 

δημιουργείται από το στροβιλισμό αυτού του ιερού συμπλέγματος, 

γραμμάτων. Καθώς παραλαμβάνουν τα δευτερεύοντα και τα ακόμα 

μικρότερα κέντρα ενέργεια από το σύμπλεγμα ΧΡ,  που στροβιλίζεται σε 

κάθε από τα κύρια ενεργειακά κέντρα.. Μπορείτε να δείτε, το συλλογικό 

σώμα της ομάδας να χρυσίζει. Χρυσές ροές, κινούνται προς όλα τα  

μικρότερα κέντρα. Στο τέλος, ένα φωτοστέφανο δημιουργείτε γύρω από 

την κεφαλή. Γύρω από το 7ο κέντρο, όπου στροβιλίζεται το σύμπλεγμα 

ΧΡ .  Ένα φωτοστέφανο, που θυμίζει τον ηλιακό δίσκο.  

Από  αυτή  τη  στ ι γμή  κα ι  με τά,  καθένας  κα ι  καθεμιά  που  

συμμετέχε ι  σ ’  αυτή  την  ομάδα ,  έ χε ι  κερδ ίσε ι  μ ια  πρόσβαση 

στη Χρ ιστ ι κή συνε ίδηση  που έχε ι  γε ιωθε ί  εδώ.   

Το αιθέριο χρυσαφένιο σώμα που δημιουργήθηκε από τις ενεργειακές 

ροές και τους στροβιλισμούς των κέντρων και τις ροές που εκπέμπονται 

από τον στροβιλισμό του ΧΡ σε κάθε κύριο κέντρο, μαζί με το 

φωτοστέφανο είναι το συλλογικό σώμα της ομάδας.     

Φορώντας αυτό το σώμα, όπως θα φορούσατε μια στολή ταυτιζόμενοι 

/ταυτιζόμενες με αυτό, συνδέεστε με το Χριστικό πεδίο και την ομαδική 

καρδιά. 

Τα χέρια είναι ελεύθερα, για να ρέει η ενέργεια, συνεχίζει να ρέει η 

ενέργεια. 
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Ας επιστρέψουμε στον ωκεανό της ομαδικής καρδιάς. Τώρα 

αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο ωκεανός , είναι το καρδιακό κέντρο του 

συλλογικού σώματος με το οποίο ταυτίζεστε. Στο κεντρικό σημείο του 

καρδιακού κέντρου, του ομαδικού καρδιακού κέντρου, βλέπετε φωτεινό – 

χρυσίζον το σύμπλεγμα ΧΡ . Γύρω από αυτό κινείστε.   

Αξιοποιούμε και τις ελάχιστες ευκαιρίες, τις ελάχιστες ευκολίες, που 

μπορεί να έχετε, στο να οραματίζεστε ή να σκέφτεστε ή να συλλαμβάνετε 

ιδέες.. προκειμένου να γειώσουμε την ενέργεια που φέρνουμε.. σε μια 

μορφή ικανή να βοηθήσει την εστίαση σας. Ο χρυσί ζον  συλλογ ικός 

εαυτός,  ε ί να ι  ό , τ ι  πρέπε ι ,  για  να  μπορε ί τε  να  μένε τε  

εστ ι ασμένο ι  όλο  κα ι  περ ισσότερο  σε  αυτό το  πεδ ίο .   

Ροές της ομαδικής καρδιάς. Ας έρθουμε στις ροές της ομαδικής καρδιάς, 

οι οποίες επίσης ξεκινούν από τον στροβιλισμό του συμπλέγματος ΧΡ . Σα 

σβούρα περιστρέφεται, γύρω από τον κάθετο άξονα. Ροές φωτεινές, 

χρυσίζουσες εκπέμπονται σε όλο το χώρο. Στο σημείο που είστε 

εμπλέκονται οι δυναμικές κάθε ατομικής καρδιάς, των μελών της ομάδας, 

αλλά υπερισχύει η δική μου ενέργεια. Και δεν θα επηρεάζεστε από τις 

ατομικές ροές, όταν μένετε εστιασμένοι στη δική μου ενέργεια και την 

κεντρική ροή του ΧΡ . Αυτή είναι μια δικλείδα ασφαλείας, ώστε να μην 

πέφτετε σε διαπροσωπικές συνδέσεις όταν δεν μπορείτε να σταθείτε αρκετά 

εστιασμένοι και συνειδητοί. Η εστίαση σας είναι, το ΧΡ  και ο στροβιλισμός 

του και όχι η ενεργειακές ροές, του κάθε μέλους ξεχωριστά.   

Πάρτε μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Ξεφύγετε λίγο απ’ 

όλο αυτό, αφήστε την φαντασία σας να παίξει, σκεφτείτε κάτι άλλο για 2 

λεπτά. Χαλαρώστε. Αφήστε το νου σας να πλανηθεί, σε καθημερινά 

θέματα, για 2 λεπτά. Χρειάζεται εκτόνωση. 

Και τώρα, για άλλη μια φορά, εστιαστείτε στον άξονα που Είμαι. 

Ταυτιστείτε με το συλλογικό – Χριστικό σώμα . Είστε εσείς αυτό το σώμα 

των ροών, όλες και όλοι μαζί. Το σύμπλεγμα ΧΡ, στροβιλίζεται σε κάθε 

κέντρο και εκπέμπει ροές που κατευθύνονται σε όλο το χώρο 

δημιουργώντας μια ανθρώπινη μορφή, αδρά. 

Το  συγκεκρ ιμένο  συλλογι κό  –  ομαδι κό  σώμα ,  επέχε ι  ρόλο 

θυσ ία ς  –  θυσιάσματος.  Είναι το σώμα ενός Αγίου που θυσιάζεται στην 

πυρά, προκειμένου να εξελιχθεί το ενοικών Πνεύμα. Ο Χριστικός σας 

εαυτός, είναι εδώ. Είστε ταυτισμένοι μαζί μου και με το συλλογικό 

ενεργειακό σώμα της ομάδας, στέκεστε στο κέντρο της ομαδικής καρδιάς. 

Θυσιάστε  αυτό  το  σώμα,  αυτό  το  εγρηγορός.  Θυσιά ζοντας 

το,  προχωράτε .  Σταθείτε στο καρδιακό κέντρο της ομαδικής καρδιάς, 

του ομαδικού σώματος, σταθείτε στην ομαδική καρδιά. Ταυτίζεται αυτή τη 

στιγμή με την δική σας καρδιά, είναι στο ύψος της δικής σας καρδιάς. 
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Συγκεντρωθείτε, Συγκεντρωθε ίτε   ! !   Σ τέκεστε  στην  ομαδι κή 

καρδιά .  Μην  καθεύδε τε  !   

Σ ’  αυτή την  καρδ ιά  υπάρχε ι  έ νας βωμός -  υπάρχε ι  έ να 

ι ε ρό,  εκε ί  σας  συναντώ.  Μπαίνετε στο ιερό και βγαίνω στην ωραία 

πύλη για να σας προϋπαντήσω. Σας παίρνω από το χέρι και σας φέρνω 

μέσα στο άβατον, γύρω από τον βωμό, γύρω από το θυσιαστήριο. Ο 

καθένας και η καθεμία, ξεχωριστά, στέκεστε μαζί μου γύρω από το 

θυσιαστήριο . Δηλώστε  την  πρόθεση  σα ς,  να  αποθέσε τε  το 

συλλογι κό  σώμα Χρ ιστού  πάνω σε  αυτό  το  θυσι αστήρ ιο.  

Κρατήστε το με τα χέρια σας και εναποθέστε το πάνω στο θυσιαστήριο. 

Είμαι μαζί σας. Εσωτερικά προσευχηθείτε μαζί μου : 

«Ουράνιε  Πατέρα ,  πο ιητή των  πάντων ,  Αγαθέ.  Παραδ ίδω 

στα  χέρ ια  σου  το  σώμα  μου.  Το δ ι αθέτω στη Θε ί α  σου 

βούληση.  Πράξε  σ ’   έμενα  κατά  το  θέλημα  σου . »   

Το ιερό Χριστικό σώμα, αιθέριο ανεβαίνει ψηλά και στη θέση του μένουν 

πλέον ένα ποτήρι κρασί – ένα δισκοπότηρο με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί. 

Μετουσ ιώστε .  Λάβετε ,  φάγετε .  Τούτο  μου  εστ ί  το  Σώμα 

κα ι  το  Αί μα,  το  υπέρ υμών θυσια ζόμενο .   

Πιείτε μια γουλιά από το κρασί του δισκοπότηρου, φάτε ένα κομμάτι από 

το ψωμί. Μοιραστείτε τα μεταξύ σας. 

Το  Άφατο σου  όνομα  Κύρ ι ε  ανάπεμψε κα ι  ε ντύπωσε  το 

βαθ ιά  στ ι ς  καρδ ίε ς  αυτών των  ανθρώπων,  γ ια  να  τους 

οδηγήσε ι ς  στη  Θε ία  Δόξα.  Λάβε τε ,  φάγετε ,  τούτο  μου  εστ ί  

το  Σώμα .  Π ίετε  ε ξ  αυτού  πάντε ς,  τούτο  μου εστ ί  το  Αί μα.  

Τρώγοντας  κα ι  π ί νοντας,  γ ί νεστε  Εγώ.  Τώρα επιτυγχάνεται η 

ένωση, μέσα σε πλήρη ιεροπρέπεια. 

Αν κοιτάξετε ψηλά, πάνω από το θυσιαστήριο, θα δείτε τον έναστρο 

ουρανό και τον γαλαξία της Ανδρομέδας. Αν κοιτάξετε κάτω από τα πόδια 

σας θα δείτε μακριά κάτω τη Γη, σε μεγάλη απόσταση από το ιερό αυτό. 

Ίπταστε, ανάμεσα στη γη και τον γαλαξία της Ανδρομέδας.  

Χαρίστε  στον  εαυτό  σας,  τ ην  ευκολ ία ,  να  με  βλέπε ι  κάθε  

μέρα σ ’  αυτό  το  ι ερό. .   

Και μέχρι την επόμενη συνάντηση,  

Κάθε  μέρα ,  μαζ ί  μου ,  κα ι  με  τα  λόγ ια  που  ε ι πώθηκαν ,  να 

θυσ ιάζετε  το  συλλογ ικό  Χρ ι στ ικό  σώμα στον Πατέρα 

δημι ουργό.  Δεν  ε ί στε  πλέον  εσε ί ς,  αλλά  Εγώ.   
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Μη το αρνηθείτε και μην αφήσετε να σας συνεπάρει η γοητεία της Γης 

και να σας φέρει στα δικά της μέτρα. Βρίσκεστε ψηλά, αυτή τη στιγμή.  

Ο Συλλογι κός  Χρ ιστ ι κός  Εαυτός,  βρ ίσκετα ι  εδώ κα ι  έ χε ι  

μο ιραστε ί  στον καθένα  κα ι  σ την  καθεμία  από  εσάς  ε ξ  ίσου  

αλλά δεν θα μπορέσετε ποτέ να τον βρείτε μόνο του. Θα  μπορε ί τε  να 

τον συναντάτε  πάντοτε  μέσα στην  Ομαδι κή Καρδιά  

ενωμένο ι .  Ο καθένας  κα ι  η  καθεμι ά  σας ,  κρατάτε  ένα 

κομμάτ ι  αυτού  του  σώματος  ανενεργό. .  Ένα  κομμάτ ι  που 

ενεργοποιε ί τα ι  όταν  συναντηθε ί  με  τα  άλλα,  στην  Ομαδ ική 

Καρδ ιά .    

 

Και έτσι Είναι   

Γέγονε! 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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