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Τα Μυστικά του Νείλου 

Συνάντηση 3η - 14.05.2021 

 

«Οι Δικτυώτες» 

 

Άννα: Ξεκινάμε τη σημερινή μας μικρή περιπέτεια με τον Χάπι, παίρνοντας 
βαθιές, χαλαρές και αβίαστες αναπνοές.  

…………….. 

Ζήτησα από την Άννα να σχηματίσει ένα νοητό κύκλο και να σας βάλει όλους 
μέσα. Αυτό σήμερα είμαι εγώ. Στον κύκλο μέσα στον οποίο βρίσκεστε, θα 

αναπτυχθούν όλα, θα αναπτυχθεί η σημερινή διδασκαλία. Δεν είναι μεγάλος ο 
κύκλος, δεν είναι μικρός, είναι νοητός. Είστε κοντά.  

Ο χώρος αλλάζει. Ο χρόνος ποτέ. Πώς σας φαίνεται αυτή η δήλωση; Παίζω με 
τον νου της Άννας, που ασχολήθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες με το χώρο 
και το χρόνο. Και παίζω επίσης με το δικό σας νου, γιατί έρχομαι να σας πάρω 

σε άλλο ένα μακρινό ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Δύο πράγματα μπορεί να 
συμβαίνουν: ή να αλλάζει ο χώρος ή να αλλάζει ο χρόνος. Συλλογιστείτε το.  

Για την ώρα βρισκόμαστε μαζί, μέσα σε ένα νοητό κύκλο. Κατεβαίνω και η 
ψαριά μου είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη. Σαν ψάρια σας έχω πιάσει στα δίχτυα 
μου. «Μα ο Νείλος κρατά ούτως ή άλλως στην αγκαλιά του, στην κοίτη του», 

λέει η Άννα. Χμ, σήμερα σας έπιασα στα δίχτυα μου και θέλω πραγματικά να 
οραματιστείτε γύρω σας τα δίχτυα μου, όμορφα, μεταξένια, γερά, 

φωσφορίζοντα δίχτυα σας κρατούν. Κι αυτό είναι αρκετό για να σας μεταφέρω 
σε πανάρχαιες εποχές. Να, φέρνοντας τα δίχτυα τώρα στις όχθες μου, σας 
αφήνω να βγείτε και να δείτε το χωριουδάκι που απλώνεται εκεί, μιας άλλης 

εποχής και αυτό. Έχω πολλούς τρόπους να σας τραβώ πίσω. Κάθε φορά τους 
χρησιμοποιώ ανάλογα με τις ενεργειακές συνθήκες που επικρατούν. 

Τα δίχτυα μου είναι πολύτιμα. Συγκρατούν εσάς, συγκρατούν και τις μνήμες 
σας. Ορίστε! Αν θέλετε, πάρτε ένα δίχτυ μου και τοποθετήστε το στην κορυφή 
της κεφαλής σας. κάντε το να τυλίξει τον εγκέφαλό σας. Δείτε το πολύχρωμο, 

ιριδίζων, φωσφορίζον… κάνει πολλά παιχνίδια. Κρατά το ενεργειακό δυναμικό 
του εγκεφάλου και το πολλαπλασιάζει. Κάποιος άλλος έκανε ένα θαύμα με 

ψάρια σε ένα καλάθι. Εγώ το κάνω με τα ψάρια σε ένα δίχτυ μου. Αφήστε το 
δίχτυ να περιβάλλει τον εγκέφαλό σας… το κεφάλι σας ολόκληρο -είναι εντάξει- 
και επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει τη διαφορά. Καθάρισε, δεν είναι έτσι; 

Λαμπυρίζει. Όσες φορές χρειάζεται, να το κάνετε αυτό. Να δίνετε στον εαυτό 
σας την ευκαιρία να αναδιατάσσει τις ροές του εγκεφάλου του και τις μνήμες να 

τις ταξιδεύει ακόμα πιο πέρα στο χρόνο, να τις φέρνει κοντά σας.  

Αυτή τη στιγμή είστε ένα πολυεπίπεδο ον, που διαμαρτύρεται για την 
καθημερινότητά του, όσα συμβαίνουν σε αυτήν, ενοχλείται από τα 

τεκταινόμενα και από την άλλη είναι έτοιμο να πηδήξει σε μία άλλη 
χρονοσφαίρα, για να ρίξει μια ματιά εκεί. Ξέρει πραγματικά ότι δεν ήταν 
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καλύτερα τότε, απλώς ήταν διαφορετικά -αλλά θέλει να δει. Και αυτήν την 

ώρα, καθώς τα δίχτυα μου έχουν περικλείσει τις κεφαλές σας, μπορείτε να 
σταθείτε στο νέο τόπο. Έχετε ήδη βρεθεί σε μια άλλη χωροχρονική στιγμή. 

Κοιτάξτε γύρω σας. ό,τι δείτε είναι αληθινό. Ό,τι βλέπετε τώρα, είναι αληθινό· 
υπήρχε. Πάρτε λίγα λεπτά, πέντε λεπτά και δείτε τις μνήμες σας να 

ζωντανεύουν. Είναι συλλογική μνήμη αυτή; Είναι ατομική; Ένας θεός μόνο 
ξέρει -εσείς μόνο ξέρετε. Και αφού κάνετε ό,τι κάνετε, μετά δοκιμάστε να 
ταξιδέψετε και χωρίς το δίχτυ, έτσι, για να καταλάβετε καλύτερα τη διαφορά.  

[Παύση 5΄] 

Ας επιστρέψουμε τώρα στις όχθες του ποταμού και δοκιμάστε να βγάλετε τα 

δίχτυα από το κεφάλι σας· τα δικά μου, λαμπερά δίχτυα. Δείτε ότι τα αφαιρείτε 
όλα προσεκτικά όλα, χωρίς να αφήσετε ούτε ίχνος και κοιτάξτε και πάλι.  

[Παύση 2΄] 

Μπορείτε να νιώσετε τη διαφορά; Και τώρα μπορείτε να μοιραστείτε τις 
εμπειρίες σας.  

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Και τώρα κάντε το ίδιο με μένα. Βάλτε μου ένα δίχτυ στο κεφάλι, σαν αυτό που 

φορέσατε εσείς. Ανθρωπόμορφο θα με φανταστείτε, για να μου φορέσετε στο 
κεφάλι το λαμπερό δίχτυ, που φωσφορίζει και ιριδίζει ταυτόχρονα. Και 
συνδεθείτε μαζί μου, καρδιά με καρδιά. Αυτή είναι μία άσκηση που θα ήθελα να 

επαναλάβετε μεταξύ σας σε άλλη στιγμή. Συνδέεστε λοιπόν μαζί μου καρδιά με 
καρδιά, εγώ φοράω το δίχτυ, εσείς με κοιτάτε στα μάτια και γίνεστε ένα μαζί 

μου. Όλα αυτά, συμβαίνουν μέσα στο νοητό μας κύκλο. Ενώνεστε με εμένα. Το 
σώμα σας είναι διάφανο όπως το νερό· διάφανο-γαλαζοπράσινο. Αυτή τη 
χρονική στιγμή διαλέξτε, για να κοιτάξετε μέσα σας, σε όποιο σημείο του 

σώματός σας επιθυμείτε. Παρέμβαση μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Τώρα 
απλώς κοιτάξτε.  

[Παύση 2΄] 

Οι πληροφορίες που παίρνετε είναι αληθινές και πάντα υπάρχει η δυνατότητα 
παρέμβασης -πάντα. Αρκεί να την κάνετε μέσα από τον Χριστό. Θα μπορούσα 

να σας πω τον Αλάχ ή τον Βούδα, τη Χάθωρ, την Ίσιδα.. σας λέω, μέσα από 
τον Χριστό. Είστε ήδη αρκετά σοφοί, για να καταλάβετε το λόγο.  

Σας έδειξα λοιπόν δύο τρόπους σήμερα, για να χρησιμοποιήσετε τα δίχτυα. 
Έπεται και ένας τρίτος τρόπος. Παραμένουμε στο νοητό μας κύκλο. Η μορφή 
μου μοιάζει ανθρώπινη αλλά το σώμα μου είναι νερένιο, είναι υδάτινο. Εσείς 

έχετε ένα φυσικό σώμα ανθρώπινο. Αφήστε τώρα τα δίχτυα μου να 
αγκαλιάσουν όλη την ομάδα, εσάς που είστε τώρα εδώ και όσους στο μέλλον 

συνδεθούν με αυτήν. Συνδέθηκαν κάποιοι με αυτήν επίσης στο παρελθόν· 
μπορείτε να τους συμπεριλάβετε. Τα δίχτυα μου σας τυλίγουν όλους αλλά και 

την καθεμιά, τον καθένα ξεχωριστά. Τυλίγουν το κορμί σας. Είναι τα ίδια, 
φωσφορίζοντα/ιριδίζοντα δίχτυα, τα πολύχρωμα. Είστε οι Δικτυωτοί. Δικτυώτες 
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θα σας ονομάζω. Το γιατί θα το καταλάβετε. Κι αφήστε τα δίχτυα να μείνουν 

εκεί. Δώστε στον εαυτό σας λίγα λεπτά, για να νιώσει τι συμβαίνει. Να νιώσετε 
τι αλλαγή σας φέρνουν, τι αλλαγή επιφέρουν αυτά τα δίχτυα πάνω στο σώμα 

σας.  

Κινείστε κάτω από την ενέργεια του Διός του Υψίστου. Όπως σας είπα, η ψαριά 

είναι μεγάλη. Η ομάδα συνδέεται με την ενέργεια του Διός του Υψίστου, όπως 
τα δίχτυα συνδέονται με τον ψαρά, που τα ρίχνει και τα τραβά. Χρησιμοποιεί τα 
δίχτυα αυτά, για να διοχετεύσει τη δική του ενέργεια -ηλεκτρομαγνητικής 

φύσεως ενέργεια και να καθαρίσει τους ιστούς από κάθε ακατάλληλη ενέργεια, 
κάθε αρνητική ενέργεια. 

Εμπνέει στο σώμα σας, νου. Εμπνέει… εμ-πνέει νου. Νοητική ενέργεια κινείται 
στα δίχτυα αυτά τώρα. Αυτό το δικτύωμα επισκευάζει. Επισκευάζει ό,τι είχατε 
εντοπίσει πριν, που ήθελε επισκευή. Αν μπορούσατε να δείτε τα κύτταρά σας, 

θα τα βλέπατε τώρα να λαμπυρίζουν. Είναι γεμάτα ενέργεια και είναι 
χαρούμενα! Αυτή η ενέργεια επιστρέφει στην κεφαλή. Η νοητική ενέργεια που 

κάνει τον καθαρισμό και την ενεργοποίηση, επιστρέφει στο χώρο της κεφαλής 
και από εκεί κατεβαίνει προς τα κάτω, διαπερνώντας όλα τα ενεργειακά κέντρα 
ταυτόχρονα.  

Η ενέργειά σας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το νιώθετε; Μια τέτοια αλλαγή 
συμβαίνει μέχρι τρεις φορές στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι τόσο βαθιά. Αλλάζει 

ακόμα και η εικόνα σας, η αντίληψη που έχετε για το σώμα σας, 
επικαιροποιείται και γίνεται ακριβέστερη και παράλληλα ωραία.  

Τρεις φορές σε κάθε ενσάρκωση μπορεί να γίνει αυτή η επίσκεψη. Είναι αυτή 

μια πανάρχαια τεχνική, που ξεκίνησε εδώ, στο χώρο της Αιγύπτου, στις όχθες 
του Νείλου, από μένα θα μπορούσατε να πείτε και έφτασε μακριά, έφτασε και 

σε άλλα μέρη. Είναι πιθανό κάποια στιγμή στο παρελθόν -ξέρω τι λέω- να την 
ακούσετε ως τεχνική που αναπτύχθηκε σε κάποιο άλλο μέρος της Γης. Ξεκίνησε 
από εδώ και ήταν μέρος αργότερα, της μύησης και των Ελευσινίων. Ήταν μέρος 

για μια μεγάλη χρονική περίοδο, μέχρι που άρχισε ο θεσμός να φθίνει.  

Θέλω να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική, την πρακτική. Να δουλέψετε με τα 

δίχτυα μου. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά μυστικά του Νείλου. Μπορείτε να 
τη μοιραστείτε με άλλους; Εφόσον την έχετε δουλέψει εσείς, ναι, θα 
μπορέσετε. Τα δίχτυα μου χρησιμεύουν και σε άλλα πράγματα. Κάποια θα τα 

ανακαλύψετε μόνοι σας, κάποια θα σας τα προσθέσω εγώ αργότερα. 

Η ενέργεια ήταν αρχικά χαμηλή αλλά με την εργασία που κάναμε, ανέβηκε 

πολύ· είναι πλέον υψηλή. Και είναι η ώρα εδώ να κλείσουμε και να μοιραστείτε 
ό,τι θέλετε από την εμπειρία σας και στη συνέχεια να πάρετε χρόνο για να 
γειώσετε την ενέργεια.  

Μη κρατάτε πολύ τον Δία πάνω απ’ το κεφάλι σας με τα δίχτυα. Κάντε το αν 
θέλετε αλλά θα ζητάτε προστασία αργότερα, γιατί δεν θα μπορείτε να 

διαχειριστείτε την ενέργεια. Επειδή συνέβη μόλις τώρα, για ένα μικρό διάστημα 
λίγων ημερών, τριών ημερών, μπορείτε να επαναφέρετε το δίχτυ, να 

επαναλάβετε τη διαδικασία. Μέχρι εκεί. Ενώ μπορείτε να φοράτε το δίχτυ στο 
κεφάλι και στο σώμα σας… στο κεφάλι το δικό σας ή στο δικό μου και να 
ταυτίζεστε μαζί μου για να κοιτάζετε στο σώμα σας, αυτήν την τεχνική δεν θα 

πρέπει να την επαναλάβετε μετά για πολύ καιρό. Γι’ αυτό τόνισα ότι μπορεί 
μέχρι τρεις φορές να χρησιμοποιηθεί. Για ένα τριήμερο ωστόσο, σταδιακά, 
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μπορείτε να συνδέεστε και να επιτρέπετε τον καθαρισμό και την ενεργοποίηση 

ακόμα, έτσι ώστε να κατανοήσετε κι εσείς καλύτερα τι συμβαίνει. 

Στο σημείο αυτό σας καληνυχτίζω. 

 

Πάντα δικός σας 

Χάπι 
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