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Εγώ Eίμαι ο κόμης του Σεν Ζερμαίν και εκπρόσωπος της Τρίτης Ακτίνας. 

Η έκπληξη, γιατί δεν το είχαμε προαναγγείλει, είναι ότι σήμερα βρίσκομαι 
εδώ για να σας μιλήσω. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ο Ραφαήλ και ο 
Σάνταλφον.  

Σήμερα επίσης, είναι η πρώτη φορά που η Άννα δεν έχει καμμιά ιδέα για το 
τι πρόκειται να ειπωθεί. Μέχρι τώρα, ζητούσε να έχει εκ των προτέρων μια 

γενική περίληψη για το πώς θα διαμορφώνονταν κάθε φορά η επικοινωνία… 
Βλέπετε, από τη μια φοβόταν πως ίσως ερχόταν μια στιγμή που δεν θα 
μπορούσε να συνδεθεί μαζί μας και από την άλλη ότι, αν συνέβαινε αυτό, θα 

ντρεπόταν να παραδεχτεί την αλήθεια… Ούτε και ήθελε να επινοήσει κάτι 
εκείνη την ώρα με το μυαλό της, γιατί έτσι θα σας εξαπατούσε. 

Εμείς το τιμούσαμε αυτό και πάντοτε είχε από πριν τις πληροφορίες που 
ήθελε, μέχρι που αποφάσισε ότι αυτό στερούσε κι εσάς και την ίδια από μια 
ακόμα πιο όμορφη εμπειρία. Έτσι, η νέα συμφωνία είναι να προχωρήσει 

περισσότερο και να εμπιστευτεί.  

Κάτι άλλο που προσπαθούμε εδώ και καιρό να της πούμε –και κάνει ότι δεν 

ακούει- είναι πως, δεν είναι τα ωραία λόγια που κάνουν τη διαφορά αλλά η 
ενέργεια που βρίσκεται πίσω από αυτά. Βλέπετε, η Άννα έχει διαρκώς την 

ανησυχία ότι δεν μιλά αρκετά όμορφα, ότι δεν χρησιμοποιεί τις πιο 
κατάλληλες εκφράσεις για να μεταφέρει σε λόγια τα μηνύματά μας. 

Θα ήταν καλό όμως να γνωρίζετε όλοι, πως ο τρόπος που λειτουργεί η 

επικοινωνία είναι πολύ διαφορετικός απ’ ότι πιστεύουν οι περισσότεροι. Η 
ποιότητα  και η διεισδυτικότητα του μηνύματος δεν σχετίζεται με την 

ωραιότητα των εκφράσεων.    

Βλέπετε, ο λόγος, ο ήχος, είναι φορέας ενέργειας. Είναι αλήθεια ότι, με την 
πάροδο του χρόνου, έχετε ξεχάσει πια την αρχική σημασία των λέξεων και 

τις χρησιμοποιείτε συνήθως, σύμφωνα με αυτό που νομίζετε ότι είναι κοινά 
αποδεκτό. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείτε τις λέξεις σύμφωνα με το 

επιφανειακό τους νόημα και όχι ανάλογα με τη δυνατότητά τους να 
«χωρέσουν» την ενέργεια που θέλετε να μεταφέρετε.   

Από την άλλη πλευρά, ο καθένας από εσάς διαθέτει το προσωπικό του 

συνειδησιακό ή αντιληπτικό πεδίο, στο οποίο πρέπει να διεισδύσει ένα 
μήνυμα για να μπορέσει πραγματικά να σας αγγίξει. Αυτό που έχει 

πραγματικά σημασία, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ήχος διεισδύει στο 
αντιληπτικό σας πεδίο και σας μεταφέρει την ενέργεια του πομπού.  

Είναι λοιπόν πιο σημαντική από τις λέξεις η ενέργεια που βρίσκεται πίσω από 

αυτές και τις υποστηρίζει, όπως επίσης η ενέργεια είναι αυτή που επιλέγει 
τις λέξεις και όχι το αντίθετο. Και μια τελευταία επισήμανση: η ενέργεια 

που μεταφέρει ο αληθινός λόγος δεν απευθύνεται στα αυτιά  σας 
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ούτε στον νου σας, αλλά  απευθύνεται στην καρδιά σας.  

Είναι ώρα όμως να προχωρήσουμε την επικοινωνία μας. Σήμερα είναι και 
πάλι όλοι εδώ. Ο Κρύων, η Αρχαγγελική συντροφιά σας, ο Μιχαήλ, ο 

Γαβριήλ, ο Ραφαήλ, ο Σάνταλφον, ο Ουριήλ και ο Ζακχιήλ. Είναι εδώ ο Κουτ 
Χούμι, αν και νομίζω ότι δεν σχεδιάζει να σας μιλήσει ακόμα, ο Ηλίας, ο 

Ιούλιος και ο Αθαναήλ.  

Σας παραδίδω λοιπόν στην ενέργεια του Ραφαήλ ο οποίος ανέλαβε τον 
σημερινό διαλογισμό.  

 

Ραφαήλ:  

Αγαπημένοι μας, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν την αγάπη που 

υπάρχει ανάμεσά μας. Είμαστε εδώ και σας κοιτάμε στα μάτια, θέλοντας να 
σας αγγίξουμε και να παίξουμε μαζί σας. Και το κάνουμε με τον τρόπο μας. 

Δεν υπάρχουν εμπόδια για το Πνεύμα. Δεν υπάρχουν τείχη, δεν υπάρχουν 
φραγμοί. Και η σιωπή είναι ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε τα μηνύματά 

μας στην καρδιά σας.   

Είναι μια πολύ γλυκιά  στιγμή αυτή, όπως κάθε στιγμή που έρχεστε στην 

ενέργεια του Τώρα και περνάτε στην άλλη πλευρά του πέπλου για να 
εργαστούμε μαζί.  

Πάρτε λοιπόν τρεις βαθιές ανάσες, αφήστε τον εαυτό σας να χαλαρώσει και 

τις ενέργειές μας να κυκλοφορήσουν ελεύθερα ανάμεσά σας.   

Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. θα πούμε δυο λόγια για τον 

διαλογισμό.  

Για σκεφτείτε λοιπόν για λίγο, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει όταν διαλογίζεστε; 
Μήπως απλά χαλαρώνετε και έρχεστε σε μια κατάσταση ευφορίας; Σας 

παίρνουμε με τα φτερά μας σε ένα μακρινό φανταστικό ταξίδι; Ή μήπως ζείτε 
για λίγα λεπτά ένα ωραίο παραμύθι για να ικανοποιήσετε το εσωτερικό παιδί;  

Εμείς θα σας λέγαμε κάτι άλλο. Ο διαλογισμός έχει σαν σκοπό να σας 
βοηθήσει να χαλαρώσετε και να συντονιστείτε με τις ενέργειες που 
συμμετέχουν στην ενεργειακή εργασία σας. Δεν είναι μια ωραία ιστορία  που 

ακούτε παθητικά και σας παρασύρει σε άλλα πεδία. Είναι μια πραγματικότητα 
που συνδημιουργείτε με το Πνεύμα. Είναι μια ενεργειακή εργασία που 

κάνουμε όλοι μαζί, εμείς κι εσείς. 

Εμείς, από τη δική μας πλευρά του πέπλου, οργανώνουμε και 
προετοιμάζουμε ενεργειακά τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο σε 

συνεργασία με τον ανώτερο εαυτό σας. Και κατόπιν εσείς βιώνετε και 
πραγματώνετε αυτά που ετοιμάσαμε, στο εξωτερικό γήινο πεδίο.  

Για μας δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στον διαλογισμό και την 
πρακτική εργασία... Είναι μια εργασία εξίσου πρακτική με οτιδήποτε άλλο 
κάνετε στην καθημερινή σας ζωή, ιδιαίτερα τώρα, στη νέα ενέργεια, όπου οι 

διαστάσεις έχουν έρθει τόσο κοντά η μία στην άλλη.  

Και βέβαια μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι οι καθημερινές σας ασχολίες είναι 

κάτι καθαρά γήινο και χωριστό από το Πνεύμα. Όμως, η ζωή είναι αυτό 
που κάνει. Οι ενέργειες του Πρωταρχικού Δημιουργού είναι εδώ και 
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εργάζονται μαζί σας. Το Πνεύμα εκφράζεται σ’ αυτά, που εσείς πραγματώνετε 

στην Γη.    

Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Σάνταλφον που έχει να σας πει 

κάτι πολύ ενδιαφέρον.  

 

Σάνταλφον:  

Εγώ είμαι ο Σάνταλφον, 

Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να προχωρήσουμε στο επόμενο 

βήμα, αυτό της αφομοίωσης των νέων ενεργειών. Η πύλη που 
ενεργοποιήθηκε σ’ αυτό το σημείο [σημ: αναφέρεται στην Πύλη της 

Πνύκας], είναι κατά κύριο λόγο μια πύλη εισόδου, ένα κύκλωμα που έχει 
δημιουργηθεί μεταξύ των κέντρων των Δελφών, της Πνύκας και του 
Ήλιου.   

Εμείς, βρισκόμαστε εδώ, για να ανοίγουμε και να κλείνουμε την πύλη, 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε στιγμής. Είμαστε αυτό που θα λέγατε «οι 

φύλακες της πύλης», ή αλλιώς οι ρυθμιστές της ενεργειακής ροής.   

Μέχρι τώρα έχουν εισέλθει ενέργειες συνδεδεμένες με τον Ηλία  (ο Ιούλιος) 

και με τον Μέτατρον (ο Αθαναήλ). Είναι μόνο ένα μικρό μέρος των 
ενεργειών που πρόκειται να εισέλθουν το ερχόμενο διάστημα στο πεδίο σας, 
για να υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση της Γης.   

Ο Μέτατρον, που μαζί με τον Κρύων εργάζεται για την γείωση της Χριστικής 
ενέργειας στη Γη, ενισχύεται τώρα με την ενέργεια του Αθαναήλ, που θα 

υποστηρίξει τη σύνδεση με το εξωτερικό γήινο πεδίο. 

Από την άλλη μεριά, ο Ιούλιος είναι η ίδια η πηγή της Ζωής, όπως 
εκφράζεται από την συνδυασμένη δράση των δημιουργικών ενεργειών που 

φέρνει ο Ηλίας με  ενέργειες  του γήινου πεδίου.   

Θα θέλαμε να σας πούμε κάτι ακόμα πάνω σ’ αυτό. Δεν χρειάζεται να 

γεμίζετε τον νου σας κάθε φορά με την παραμικρή λεπτομέρεια για να 
κάνετε την πρακτική εσωτερική εργασία. Ο Δημιουργός  που εκφράζεται 
μέσα από σας γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο μέσα στη Θεία Σοφία Του. Και 

αυτή τη Θεία Σοφία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σαν βάση της κάθε 
δημιουργίας σας.  

Και πάλι σας λέμε, δεν χρειάζεται να απασχολείτε τον νου σας με 
λεπτομέρειες. Η Θεία Σοφία είναι αυτή που στηρίζει και εκδηλώνει την 
Αρμονική Σύνθεση. Η Θεία Σοφία είναι ο τρόπος του Πατέρα, είναι ο 

τρόπος του Σύμπαντος. Είναι αυτή που έχει ήδη φροντίσει να έχετε όλα όσα 
χρειάζεστε κάθε στιγμή. Η Θεία Σοφία είναι αυτή που έχει ήδη 

φροντίσει για σας. 

Τι έχετε να ζητήσετε παραπάνω; Και τι άλλο μένει παρά να ανοίξετε την 
αγκαλιά σας και να δεχτείτε τα δώρα της; Αληθινά, όλα όσα χρειάζεται να 

κάνετε είναι να ανοίξετε την αγκαλιά σας για να δεχτείτε και να νιώσετε την 
αγάπη του Πατέρα και κατόπιν με τη σειρά σας κι εσείς να Τον αγαπήσετε. 

Γιατί η Αγάπη είναι η γλώσσα του Θεού. Γιατί, αν θέλετε να 
επικοινωνήσετε με τον Πρωταρχικό Δημιουργό η Αγάπη είναι η 
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γραμμή επικοινωνίας. Γιατί αν θέλετε να συν-δημιουργήσετε με τον 

Πατέρα, η Αγάπη είναι η βάση της συν-δημιουργίας.  

Τι νομίζετε ότι κάνετε στ’ αλήθεια όταν αγαπάτε τον Πατέρα, άμεσα ή μέσα 

από τις απειράριθμες μορφές του; Δίνετε κάτι δικό σας; Μπορείτε να δώσετε 
χωρίς να παίρνετε ή να πάρετε χωρίς να δώσετε; Μπορεί ο Πατέρας να 

λειτουργεί ανταποδοτικά μέσα σε όλα όσα Είναι ο ίδιος;  Μα, εσείς 
είστε η έκφραση του Πατέρα! 

Αυτό που συμβαίνει, είναι απλά ότι κλείνει ο κύκλος της Αγάπης και 

αποκαθίσταται η ροή της ενέργειας. Γιατί το να αγαπάτε τον Πατέρα, όχι σαν 
κάτι απρόσωπο και ασαφές αλλά σαν μια πραγματική Παρουσία,  βρίσκει την 

ακριβή αναλογία του σ’ αυτό που σας υπενθυμίζουμε τόσο συχνά, δηλαδή το 
να αγαπάτε τον εαυτό σας.  

Και δεν χρειάζεται να γεμίζετε και να αποσπάτε τον νου σας με τεχνικές 

λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε την αλήθεια μακριά από την 
Αλήθεια της Θείας Αγάπης. Δεν χρειάζεται να ανήκετε σε μια συγκεκριμένη 

θρησκεία ή τάγμα για να  εργαστείτε με τη Θεία Σοφία και βιώσετε, να 
πραγματώσετε τη Θεία Αγάπη.  

Εσείς είστε η Θεία Σοφία, εσείς είστε η Θεία Αγάπη. Και η αγάπη των 

Ανθρώπινων Αγγέλων προς τον Πατέρα είναι εξίσου ιερή με την αγάπη του 
Πατέρα προς όλους τους Αγγέλους του.  

Τώρα λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνάντηση, θα σας ζητήσω 
να σηκωθείτε και να ενώσετε τα χέρια σε κύκλο.  

Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να σας δώσουμε ένα Σημείο Ζωής από 

τον Πατέρα, που είναι το εξής: 

Θα έχετε οτιδήποτε ζητήσετε κάνοντας μόνο αυτό: καθίστε στο 

κέντρο της καρδιάς σας, ζητείστε να ανταποδώσετε πλήρως την 
άπειρη αγάπη του Πατέρα και ευχαριστείστε τον για την 
πραγματοποίηση της επιθυμίας σας, θεωρώντας ότι αυτό που 

επιθυμείτε έχει ήδη γίνει.  

Στον κύκλο που έχουμε σχηματίσει, σηκώστε τα χέρια στον Ουρανό και 

ζητήστε να ανταποδώσετε στον Πατέρα την αγάπη που σας 
προσφέρει τόσο απλόχερα. Μέσα σ’ αυτήν την αγάπη, δείτε την 
πραγματοποίηση αυτών που επιθυμείτε και ευχαριστείστε τον βαθιά από την 

καρδιά σας.  

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πούμε, πως κανένας δεν θα φύγει με 

άδεια χέρια  από τη σημερινή συνάντηση. Γιατί έρχεστε σε συνειδητή 
επικοινωνία  με την ίδια την πηγή της Ζωής. 

 

Και έτσι είναι 
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