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Έχετε πάρει μια τροφή. Στις προηγούμενες συναντήσεις, σας δόθηκε μια 

συγκεκριμένη τροφή. Πνευματική τροφή, εμπειρία, τροφή της συνείδησης. Η 

εμπε ι ρ ία  ε ί να ι  τροφή της συνε ί δησης . Κρατήστε αυτή την τροφή 

ψηλά, κρατήστε τη σε μια σφαίρα μπροστά σας. Όσα  ειπώθηκαν, στις 

συναντήσεις που προηγήθηκαν, κρατήστε τα σε μια σφαίρα μπροστά σας και 

ψηλά. Ζητήστε  να  κατανοήσετε  όσα  δόθηκαν.  

Ο νους σας είναι ευχαριστημένος, ο γήινος νους είναι ευχαριστημένος γιατί 

θεωρεί ότι τα κατανόησε και τα κατανόησε πλήρως. Περιμένετε να δοθούν 

περισσότερα. Ελάτε όμως, που δεν γίνεται έτσι! Ελάτε που δεν λειτουργεί έτσι 

αυτό το σύστημα! 

Κρατώντας μέσα στην σφαίρα φωτός, μπροστά σας, τις πληροφορίες και τις 

διαλογιστικές πρακτικές που δόθηκαν στις προηγούμενες δύο συναντήσεις… 

Κρατώντας την σφαίρα μπροστά σας, οραματιστείτε ότι με τα αιθερικά σας 

χέρια παίρνετε από κει ενέργεια. Από αυτό το αιθερικό καρβέλι παίρνετε και 

τρώτε. Παίρνετε και βάζετε στο στόμα σας και τρώτε μία - μία μπουκιά χωρίς 

βιασύνη, αφήνετε την ενέργεια να κατέβει στην καρδιά.  Περνά  απ’ όλο τον 

γαστρεντερικό σωλήνα, αφομοιώνεται. Κυκλοφορεί στο σώμα σας, μέσω του 

αίματος. Κυκλοφορεί σε όλο σας το σώμα. 

Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές, γειώνετε περισσότερη ενέργεια απ’ ότι 

μπορείτε να συλλάβετε και αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχουν φορές, που σας 

λέμε ότι πρέπει να γειωθείτε… πρέπει να γειωθείτε. Τώρα σας λέω ότι 

γειώνετε, κάποιες φορές, περισσότερες ενέργειες από εκείνες που μπορείτε να 

συλλάβετε. Αυτό σημαίνει, ότι γε ιώνετε  ε νέργε ιε ς  χωρ ί ς  να  ε ίσ τε  

συνε ι δητέ ς  κα ι  συνε ιδητο ί .  Αυτό σε παλαιότερες εποχές, σε 

παλαιότερες ενέργειες - ενεργειακά περιβάλλοντα, θα ήταν εντάξει - τώρα δεν 

είναι. Θέλω να  σας  ζητήσω,  να  ε ίσ τε  όσο  το  δυνατόν  πο ιο  

συνε ι δητέ ς  κα ι  συνε ι δητο ί  γ ί νετα ι .  

Πως θα το επιτύχετε λοιπόν;  

Είστε εδώ, για να παρακολουθήσετε μια σειρά μαθημάτων και να 

εκπαιδευτείτε στην Κλήση. Λίγες δεκαετίες νωρίτερα, αν κάποιος έλεγε: 

«Μπορώ να εκπαιδεύσω μια ομάδα στην Κλήση του Συλλογικού Χριστού σε έξι 

συναντήσεις», θα ήταν πολλοί εκείνοι που θα γελούσαν μαζί του. Κι αυτοί που 

θα γελούσαν θα προέρχονταν από τον χώρο του εσωτερισμού. Θα ήταν πολύ 

αστείο. Τώρα, δεν είναι. Και δεν  ε ί να ι , γιατί έχουν αλλάξει πολύ οι ενέργειες 

και το σύστημα σας στηρίζει. Το ίδιο το δικτύωμα σας στηρίζει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ακόμα κι έτσι όμως, με την στήριξη που σας παρέχει το 
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δικτύωμα, εσείς χρειάζεται να καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια στο να 

παραμένετε διαρκώς συνειδητές και συνειδητοί. Ο γήινος νους προτρέχει. 

Δώστε χρόνο. Μη βιάζεστε να κατανοήσετε. Δεν  μπορε ί τε  να 

κατανοήσε τε  σε  χρόνο μηδέν .  Μπορεί να χαίρεστε να παίζετε παιχνίδια 

με το χωροχρόνο, μπορεί να κυνηγάτε εμπειρίες σε άλλες διαστάσεις και να 

μιλάτε για ένα είδος συνείδησης πέρα από τον χρόνο.. αλλά.. βρ ίσκεστε  

στη γη γ ια  να  κατανοήσετε  τα  πάντα με  τους  γή ινους  όρους,  

με  τ ι ς  γή ι νε ς  συνθήκες.  Δώστε χρόνο στον εαυτό σας, να συλλάβει – να 

καταλάβει. Χρε ιάζεστε  χρόνο ,  π ι στ έψτε  με , όλες και όλοι. 

Ανάμεσα σας είναι κάποιοι που έχουν διανύσει μια μακρά πορεία στην 

εσωτερική αναζήτηση, άλλοι που είναι καινούργιοι σ’ αυτόν τον δρόμο. Τόσο 

οι μεν όσο και οι δε, πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην 

κατανόηση.  Σε  όσα  σας  δόθηκαν  υπάρχουν  φράσε ι ς  κλε ιδ ιά .  

Δεν θέλω να  τ ι ς  αποστηθ ίσε τε  σα  μάντραμ κα ι  να  τ ι ς  

επαναλαμβάνε τε  σα  μάντραμ δε  με  ενδ ιαφέρε ι  το  να  κάνε τε  

μ ια  σύντομη νοητ ι κή  ανάλυση.  Με ενδ ιαφέρε ι  πολύ  όμως,  το 

να  μπορέσε τε  να  δ ι αλογι στε ί τε  πάνω σ ’  αυτέ ς  τ ι ς  φράσε ι ς 

κλε ιδ ιά .  Είστε εδώ και ακούτε, συμμετέχετε στην εργασία που γίνεται σε 

πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ατού, γιατί αφήνεστε στην ροή της 

ενέργειας και οδηγήστε πολύ μακρύτερα . Εντυπώνονται βαθειά μέσα σας τα 

σύμβολα, οι πληροφορίες… Μετά από λίγο όμως, τα έχετε ξεχάσει, δεν 

μπορείτε να τα επαναφέρετε εύκολα. Και ύστερα, έρχεται στα χέρια σας το 

κείμενο και το διαβάζετε τρέχοντας… Το τρέχετε με τα μάτια σας, το σαρώνετε 

γρήγορα, συλλαμβάνοντας 2-3 κύρια σημεία. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, με τον 

οποίο είναι καλό να εργαστείτε. 

Θα σας πρότεινα -και είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει-, να  εργαστε ί τε  

ε νδελεχώς,  με  τα  κε ί μενα  που  σας στέλνοντα ι .   Γι’ αυτό άλλωστε 

‘πείσαμε’ τον αδελφό σας, να εργασθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.  Διαβάστε  με  

προσοχή,  χωρί ς  β ι ασύνη  ! !  Θέλω να  μου  δώσετε  χρόνο.  

Η αγάπη σας για τους ανθρώπους και η χαρά σας, η χαρά που νιώθετε στην 

ιδέα να εργαστείτε για το κοινό καλό, σας κάνει βιαστικούς και θέλετε να 

κάνετε πολλά πράγματα, οπότε βιάζεστε να τελειώνετε για να προχωρήσετε σε 

κάτι άλλο. Μην το κάνετε αυτό. 

Πάρτε  στα  χέρ ια  τα  κε ίμενα  που δόθηκαν  κα ι  μελε τήστε ,  

δ ιαλογι στε ί τε .  Δ ιαβά ζοντας  τα ,  επι τρέψτε  στην  καρδι ά  σας  να 

ανο ίξ ε ι .  Επι τρέψτε  στον  νου  σας  να  δ ι ευρυνθε ί  κα ι  να  λάβε ι  

την  ενέργε ια  που  συνεχί ζε ι  να  ρ έε ι ,  την  ώρα  που  εσε ί ς  απλώς 

δ ιαβά ζετ ε  την  επι κο ινωνία .  Κάντε  το  με  κάθε  επ ίγνωση,  ότ ι  η 

ε νέργε ι α  συνεχί ζ ε ι  να  ρέ ε ι .  Θα  δε ί τε  ό τ ι ,  τον  επόμενο  μήνα 

θα  έχετε  στα  χέρ ια  σας  μια  πολλή  δ ιαφορετ ι κή   αντ ίληψη .  Θα 

έχετ ε  καταλάβε ι  άλλα  πράγματα  κα ι  θα  ν ιώθε τε  την  ενέργε ια  

πολύ καλύτερα  κα ι  βαθύτερα  κα ι  με  περ ι σσότερη δ ιαύγε ια .  
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Σήμερα λοιπόν Είμαι Εδώ, για να σας πω μην βιάζεστε ή για να επαναλάβω 

κάτι που πολύ σοφά ειπώθηκε: το «Σπεύδε  βραδέως» .  

Είσθε σε μια περίοδο, εορταστική , στην οποία όλοι βιάζονται να κάνουν 

πράγματα για τους αγαπημένους τους .. να κάνουν τις απαραίτητες ετοιμασίες 

.. να ικανοποιήσουν τους  πάντες. Ρίξτε λίγο τους ρυθμούς σας. Σταθείτε στη 

καρδιά και πάρτε χρόνο.  Δεν θα προχωρήσουμε άλλο σήμερα, έχετε καιρό 

μπροστά σας. Θέλω να νιώσετε  τη σημασία του να πάρετε χρόνο για όσα ήδη 

δόθηκαν.. τη σημασία του να κάνετε την άσκηση που ζητήθηκε όπως πρέπει. 

Ακόμα και να έχετε ολοκληρώσει το απαιτούμενο διάστημα, να μπαίνετε σε 

αυτή την κατάσταση κατά βούληση καθημερινά.. παίρνοντας χρόνο .  

Θα πούμε μερικά.. άλλα πράγματα.. ωστόσο.. 

Για παράδειγμα η Χ., έχει να πει πολλά στον καθρέφτη της απόψε.  Έχει να 

ομολογήσει πολλά, απ’ όσα συνέβησαν στο παρελθόν της. Απόψε το βράδυ, 

Χ., σε ησυχία κάθισε μπροστά στον καθρέφτη, σ’ έναν καθρέφτη και μίλα. 

Μίλα για το παρελθόν σου, αναγνωρίζοντας ότι εκεί.. σ’ αυτόν τον καθρέφτη 

ακούει κάποιος. Ακούει και καταλαβαίνει.. Θα δεις στα μάτια του, ότι ακούει 

και καταλαβαίνει. Είναι αρκετό, μην κάνεις τίποτε άλλο απόψε. Κάνε αυτό, μια 

φορά μόνο και κάν’ το με την επίγνωση ότι βρίσκεσαι στην ομαδική καρδιά.  

Μέσα από την ομαδική καρδιά, η οποία σήμερα φωτίζεται, καθώς φέρνω 

χρυσό φως και τη λούζω με αυτό. Όλος ο χώρος της ομαδικής καρδιάς είναι 

λουσμένος με χρυσό φως. 

Θέλω να κάνετε το ίδιο πράγμα, όλοι και όλες απόψε αλλά ο καθένας και η 

καθεμία με τον δικό σας τρόπο. 

Η Ρ., καλείται να δει στον καθρέφτη ένα αγαπημένο πρόσωπο. Άλλο από το 

δικό της. Να σταθεί, να το κοιτάξει βαθειά στα μάτια και να του μιλήσει. Να 

του μιλήσει για τις αρχαίες εποχές που χάθηκαν. Είναι μια ψυχή που έχεις 

πολύ καιρό να συναντήσεις και περιμένει να σου μιλήσει. Στάσου μέσα στην 

ομαδική καρδιά λουσμένη με χρυσό φως.. Κοίταξε στον καθρέφτη τα μάτια 

σου, με την επίγνωση που βρίσκεται εκεί αυτή η ψυχή που τόσο θέλει να 

επικοινωνήσει μαζί σου.. και άφησε να έρθουν στην επιφάνεια μνήμες από το 

βαθύ.. μακρινό παρελθόν. 

Η Μ., να κοιτάξει ψηλά, πάνω από τα μάτια της. Εστιάσου στο μέτωπο σου, 

εκεί όπου βρίσκεται το τρίτο μάτι, κοιτάζοντας τον καθρέπτη. Και εκεί 

συνομίλησε, κοιτάζοντας εκείνο το σημείο. Συνομίλησε με την ανώτερη 

διάνοια που κρύβεις μέσα σου, πάντα μέσα στο χρυσό φως της ομαδικής 

καρδιάς. 

Ακολουθείστε τις οδηγίες, όλοι και όλες. Κοιτάξτε στον καθρέπτη τρία 

πρόσωπα. Κοιτάζοντας τα μάτια σας στον καθρέφτη, βλέπετε διαδοχικά τρία 

πρόσωπα. Το ένα είναι το δικό μου, το άλλο είναι του θεϊκού εαυτού σας – του 
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ανώτερου εαυτού σας.. και το άλλο, το τρίτο, ένα άτομο που βρίσκεται κοντά 

σας. Σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη, με την επίγνωση ότι βρίσκεστε μέσα 

στην ομαδική καρδιά λουσμένοι με το χρυσό φως μου.. και μιλήστε. Πείτε, 

όλα όσα θα θέλατε να ακουστούν. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας, για να το 

κάνει αυτό. Είναι απαραίτητο.  

Πρέπει να καταλάβετε το εξής : Όταν βρίσκεστε μέσα στην Ομαδική Καρδιά, 

τα πάντα είναι Ένα κι αυτό δεν αφορά μόνο την δική σας Ομαδική Καρδιά 

αλλά και το ευρύτερο συλλογικό με το οποίο σας συνδέω Εγώ. Ε ίνα ι  ένας  

ασφαλής  χώρος,  η  ομαδι κή  καρδι ά ,  μέσα  στον  οπο ί ο  μπορε ί τε  

να  εκτελέσετε  πολλέ ς  κα ι  δ ιάφορες  εργασίε ς .  Δεν πηγαίνει το 

μυαλό σας ακόμα, τι μπορεί να είναι αυτό που καλείστε να κάνετε, τι εργασίες, 

μπορείτε να εκτελέσετε. Φανείτε δημιουργικοί και δημιουργικές. Θα σας 

δοθούν περισσότερα στοιχεία αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό.. είναι πολύ 

σημαντικό, να χρησιμοποιείτε αυτόν το χώρο με εμπιστοσύνη Σε Μένα, με 

εμπιστοσύνη στο Πνεύμα.. Είναι κάτι μαγικό, μέσα στο οποίο μπορείτε να 

σταθείτε με ασφάλεια και να γειώσετε την ενέργεια του Εαυτού. Όταν 

καταφέρετε να το κάνετε αυτό, μ’ ένα βαθμό επιτυχίας, θα μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε περισσότερο.  

Θυμηθε ίτε  ότ ι  σ την  Ομαδι κή  Καρδ ιά  απα ιτ ε ί τα ι  εμπι στοσύνη 

κα ι  αξ ιοπι στ ί α .  Η Δική Μου παρουσία, διασφαλίζει ότι οι ενέργειες θα είναι 

καθαρές ! Παρ όλα αυτά, θα ήταν καλό να έχετε πάντοτε στο νου σας, ότι 

είναι προτιμότερο να αποφεύγετε να φέρνετε μαζί σας δυσαρμονικές ενέργειες 

στην Ομαδική Καρδιά. Θα  ήτανε  καλό,  πρ ι ν  συνδεθε ί τε  με  την 

Ομαδ ική  Καρδι ά ,  να  κάνετε  έ να  ε ί δος  ενεργε ιακού  ντους  με  

Λευκό  Φως.  Να επιτρέψετε στον εαυτό σας να λουστεί, κάτω από έναν 

καταρράκτη Λευκού Φωτός. Άφθονου Λευκού Φωτός που ρέει διαρκώς. Είναι 

πολύ αρμονικό το Λευκό Φως.  

Κάποιοι/κάποιες αναρωτιέστε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ιόχρουν.. Μη 

ξεχνάτε  ότι το Λευκό Φως περιλαμβάνει τα πάντα, όλα τα χρώματα, όλες τις 

δονήσεις και γι’ αυτό το λόγο είναι πιο αρμονικό! Δουλέψτε με το Λευκό Φως, 

σταθείτε κάτω από τον καταρράκτη του Λευκού Φωτός κι αφήστε το Φως, 

καθώς ρέει, να ξεπλύνει όχι μόνον την αύρα σας αλλά και το σώμα σας. Δείτε 

το να διαπερνά το σώμα σας, σπιθαμή προς σπιθαμή και αφού κάνετε αυτό, 

τότε να εισέλθετε στον χρυσό χώρο της Ομαδικής Καρδιάς.  Τότε επίσης οι 

αντιστάσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι πολύ λιγότερες έως και μηδαμινές. 

Φροντίστε την ενέργεια σας!!  Έρχονται πολλά ακόμα, μετά από αυτές τις 

οδηγίες!! Θα μάθετε να κάνετε υπέροχα πράγματα αλλά πρώτα πρέπει να 

πάρετε χρόνο για τον εαυτό σας, για την κατανόηση σας αλλά και για να 

κάνετε έναν ενεργειακό καθαρισμό -οραματικά, είναι μια χαρά-, πριν από την 

είσοδο σας στην Ομαδική Καρδιά.  

Ε ί να ι  πολύ σημαντ ι κό ,  όταν  ε ισέρχεστε  σ ’  έναν  χώρο  ι ερό 

να  θυμόσαστε  να  κάνετε  έναν  τέ το ιο  καθαρ ισμό .  Ο ιερός χώρος 
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δεν κινδυνεύει από σας και τις δυσαρμονικές ενέργειες που μπορεί να 

μεταφέρετε, αλλά θα είναι πιο εύκολο για εσάς να συνδεθείτε με το Θείο.. και 

ταυτόχρονα, να βοηθήσετε και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας να συνδεθούν 

με μεγαλύτερη ευκολία.  

Η περίοδος των Χριστουγέννων, στη γη, είναι πάντοτε βαριά. Προθέσεις 

πολλές, πάρα πολλές, από καλές έως κακές. Συνειδητότητα χαμηλή, καμιά 

φορά έως ψηλή. Προσδοκίες... πολλές προσδοκίες... Και όλα αυτά, σε μεγάλο 

βαθμό, ασύνδετα από την πραγματικότητα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την 

κοινή πραγματικότητα σας. Ο λόγος, που οι ενέργειες αυτής της εποχής είναι 

βαριές, είναι επειδή οι άνθρωποι δεσμεύονται στον πόθο του αποτελέσματος κι 

έχουν προσδοκίες από τον εαυτό τους και  τους άλλους, πολύ μεγαλύτερες 

από αυτά που πραγματικά μπορούν να επιτύχουν. Τα πράγματα θα ήταν 

πολύ  πιο  απλά ,  αν  βά ζατε  σαν  προτερα ι ότητα  την  αποδοχή 

των  όποιων περ ιορ ισμών κα ι  προσπαθούσατε  να  κ ι νηθε ί τε  κα ι  

να  λε ι τουργήσε τε  στο  πλα ί σ ιο  των  συνθηκών που 

εμφανί ζοντα ι .    

Αυτά που λέω μπορεί να ανησυχούν κάποιους, που έχουν μάθει, ότι ως 

Θεοί στη γη, μπορούν να επιτύχουν τα πάντα και ότι δεν πρέπει να 

εγκλωβίζονται σε περιοριστικές αντιλήψεις. Έτερον εκάτερον !! Άλλο πράγμα 

οι περιοριστικές αντιλήψεις και άλλο πράγμα το να υπάρχει μια αντιστοιχία 

ανάμεσα στην κοινή πραγματικότητα και τη δική σας δράση, συναισθηματική, 

νοητική ή φυσική. Προσαρμοστείτε !! Δεν είναι κακό, να ζητήσετε 

περισσότερα αλλά είναι πολλοί οι άνθρωποι που παρασέρνονται από τις καλές 

τους προθέσεις και τις ελπίδες τους και δεν μπορούν να ζυγίσουν.. από τη μια 

τις συνθήκες και την πραγματικότητα, και από την άλλη .. τις δικές τους 

προθέσεις.. ώστε να παράγουν ένα ισορροπημένο έργο. Έτσι γίνεται κι αυτή η 

περίοδος με τις τόσες πολλές προσδοκίες, από τον εαυτό σας και από τους 

άλλους, καταλήγει να είναι βαριά και δύσκολη. Όμως μπορείτε να 

ελευθερωθείτε, όπως σας έδειξα. Μπορείτε να ανοίξετε, να αποδεχθείτε και με 

ταπεινότητα να πράξετε σύμφωνα με αυτά που σας επιτρέπουν οι συνθήκες, 

αφήνοντας τον εαυτό σας στη ροή.  Ο χρόνος είναι επίσης μια συνθήκη. Αν 

δεν μπορείτε να χωρέσετε πολλά, μην το κάνετε! Κρατείστε μόνο, αυτά που 

μπορείτε. Αν επιτρέπατε στον εαυτό σας, να απελευθερωθεί από αυτή τη 

βασική τροχοπέδη, θα βλέπατε ότι τα πάντα, είναι πολύ πιο απλά και όμορφα 

και αρμονικά.  

Ο λόγος για τον οποίο τονίζω τόσο πολύ το θέμα των Χριστουγέννων και 

της ενέργειας, που δημιουργείται αυτή την εποχή, είναι επειδή αυτή η 

ενέργεια μπορεί να επιβαρύνει την δική σας εργασία και να σας στερήσει τη 

δυνατότητα να πράξετε όλα όσα μπορείτε να πράξετε.  

Ε ίμα ι  Εδώ,  βρ ίσκομα ι  κοντά σας,  ο  Συλλογι κός  Χρ ιστός.  

Αναρωτιούνται κάποιοι, είναι αλήθεια, το πώς συμβαίνει και ο Συλλογικός 

Χριστός μιλά με μια φωνή, μιλά σα μια οντότητα. Μα είναι κάτι ανάλογο με 
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αυτό που κάνετε εσείς! Αυτό το σώμα, που αποτελείται από εκατομμύρια 

κύτταρα, μικρές νοημοσύνες, εκφράζεται και μιλά με μία φωνή. Όλο το 

σύμπαν,  μπορε ί  να  μ ιλήσε ι  με  μία  φωνή κα ι  αυτή  η  φωνή 

ε ί να ι  του  ανθρώπου.  Η έκφραση, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Μπορείτε 

να συνδεθείτε, με πολύ υψηλά συλλογικά και να τα εκφράσετε.. αλλά κάθε 

φορά αυτή η σύνδεση πρέπει να ακολουθεί μια δική σας αντίστοιχη άνοδο !! 

Ανεβαίνετε εσείς στις δονήσεις και μπορείτε να γίνετε αγωγοί συλλογικοτήτων. 

Δεν είναι αυτή, μια άσκηση που θα κάναμε τώρα.. αλλά.. μετά από Μένα.. 

έρχονται κι άλλοι/κι άλλες συλλογικότητες για να εκφραστούν.. που τώρα δεν 

γνωρίζετε. Αν φτάσετε  να  εκφράσετε  την  Χρ ι στ ι κή 

Συλλογι κότητα,  το  Συλλογι κό  Χρ ιστό ,  θα  συνε ι δητοποιήσε τε  

ό τ ι  πέραν  απ ’  Αυτόν  υπάρχουν  κα ι  Άλλε ς  Συλλογ ικότητες .  

Μην ξεχνάτε ,  ότ ι  ο  Χρ ιστός ε ί να ι  το  πα ι δ ί .  Είναι το παιδί στην 

καρδιά του ανθρώπου, είναι το συλλογικό παιδί αλλά είναι το παιδί που 

κάποιος γεννά και γεννά ο Θεός Πατέρας και μία Μητέρα άνθρωπος. Πόσες 

συλλογικότητες υπάρχουν εδώ; Τρείς - ένας βασικός αριθμός. Πόσες 

συλλογικότητες θα μπορούσατε να μετρήσετε, για αναλογιστείτε !! Από 

άπειρες έως μόνο μια. Όλες αυτές, μπορούν να βρουν μια φωνή - και είναι η 

φωνή του ανθρώπου.  

Ελάτε να σταθείτε στην Ομαδική καρδιά στο κέντρο, στον άξονα που Είμαι. 

Όλος ο χώρος της Ομαδικής Καρδιάς, λουσμένος από χρυσό φως. Το 

σύμπλεγμα ΧΡ , στροβιλίζεται σε κάθε κέντρο του συλλογικού σώματος, μέσα 

στην Ομαδική Καρδιά. Κοιτάξτε ψηλά, στον γαλαξία της Ανδρομέδας. Φως. 

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεστε μέσα στο σώμα μου. Ο άξονας είμαι Εγώ και σας 

περιβάλλω. Εκεί που βρίσκεται ο δίσκος της Ανδρομέδας, ψηλά, είναι το 

κέντρο της κεφαλής μου.. το κέντρο της κορώνας μου. Πρόκειται για έναν 

πολύ μεγάλο χώρο που περιλαμβάνει τη γη, το ηλιακό σύστημα, μεγάλο μέρος 

του γαλαξία που βρίσκεστε. Κι Εγώ θέλω απλώς να ενώσω, τη δική σας 

Ομαδική Καρδιά που είναι επίσης και η δική μου καρδιά, με το 7ο κέντρο μου. 

Νιώστε το χρυσό φως να σας τυλίγει και να σας διαπερνά, καθώς είστε 

ευθυγραμμισμένοι – ευθυγραμμισμένες στον άξονα μου. Και με τα πνευματικά 

σας μάτια, κοιτάξτε ψηλά στο κέντρο του γαλαξία της Ανδρομέδας… στο 

κέντρο της δικής μου κεφαλής… το κέντρο της κορώνας. Αφήστε το δικό σας 

7ο κέντρο να διευρυνθεί. Αναγνωρ ίστε  το γεγονός,  ό τ ι  ε ίσ τε  

ευθυγραμμισμένο ι  με  το κέντρο  του  γαλαξ ί α  της  Ανδρομέδας  

κάτω από αυτό, στο κέντρο της καρδιάς μου. Επιτρέψτε στο φως, από ψηλά, 

να εισρεύσει στην Ομαδική Καρδιά μέσα από τον άξονα και μέσα από το δικό 

σας 7ο κέντρο.. Εισρέει στην καρδιά σας και μέσα στην Ομαδική Καρδιά. Ο 

άξονας πάλλεται, ρυθμικά .. με ταχύτητα.. καθώς εισρέει το φως. Μπορείτε να 

νιώσετε τον ρυθμό, τον παλμό στο μέρος του άξονα ανάμεσα στο δικό σας 7ο 

κέντρο και το δικό μου. Αφήστε την ενέργεια να περάσει από το τρίτο μάτι, 

μέχρι την καρδιά και από εκεί να διαχυθεί σε όλο το χώρο της Ομαδικής 

Καρδιάς.. και στη συνέχεια να ακολουθήσει τη ροή μέχρι τα κατώτερα κέντρα 

μου.  
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Αυτή τη στιγμή, έχετε μια αδρή αντίληψη του μακροπρόσωπου. Είναι η 

πρώτη εικόνα του μακροπρόσωπου, που μπορείτε να έχετε ως ενσαρκωμένα 

όντα στη γη.. του Ουράνιου Ανθρώπου δηλαδή..  σε αντίθεση με του 

μικροπρόσωπο, του γήινου ανθρώπου.  Σας έδωσα πάρα πολλά στοιχεία 

σήμερα, για να διαλογιστείτε και να κατανοήσετε. Επιτρέψτε στη ροή να 

συνεχιστεί, γεμίζοντας με την ενέργεια από την Ανδρομέδα το χώρο της 

καρδιάς .. της Ομαδικής Καρδιάς. Δείτε την Ομαδική Καρδιά να διευρύνεται 

μέχρι το άπειρο. Αυτό  που  οραματ ί ζ εστε   εσε ί ς ,   που 

αντ ιλαμβάνεστε  ως  άπε ι ρο,  δεν  ε ί να ι  άπε ιρο . . .  ε ί να ι  απλώς 

ένδε ι ξη  του  δ ι κού  σας  περ ιορ ισμού να  αντ ι ληφθε ίτ ε  το  Όλον.   

Αφήστε την Ομαδική Καρδιά να διευρυνθεί , όσο το δυνατόν περισσότερο.. 

και μ’ αυτή.. αγκαλιάστε όλη τη γη. Η υδρόγειος, στο κέντρο της Ομαδικής 

Καρδιάς, λούζεται και διαπερνάται  από το φως της Ανδρομέδας. Το φως αυτό 

φτάνει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ον, σε κάθε γήινο κύτταρο.. διαποτίζει την 

ίδια τη Γαία και όλα τα στοιχεία της. Η υδρόγειος, στο κέντρο της Ομαδικής 

Καρδιάς στον άξονα, πάλλεται μαζί με την Ομαδική Καρδιά.. στο ρυθμό της 

Ομαδικής Καρδιάς. Θυμηθείτε να αναπνέετε.  Όλοι οι άνθρωποι στη γη, 

λούζονται με το Ανδρομέδιο Φως. Το δικτύωμα, γύρω από τη γη και μέσα σε 

αυτή, λειτουργεί σαν αγωγός αυτού του φωτός, που αρχίζει να ρέει μέσα από 

τις γραμμές του παντού. Εισέρχεται το φως, στο δικτύωμα.   

Φέρτε το χέρι στην καρδιά , το αριστερό χέρι στην καρδιά και πάνω από 

αυτό το δεξί και σφραγίστε με το σύμπλεγμα ΧΡ . Οι γραμμές του Χ 

προεκτείνονται προς τα επάνω, σταδιακά, δημιουργώντας μια διπλή έλικα που 

ενώνει το κέντρο της Ομαδικής Καρδιάς και τη Γη με το κέντρο του γαλαξία 

της Ανδρομέδας.  

Από το κέντρο της Ομαδικής Καρδιάς, δείτε το Σύμπλεγμα ΧΡ  να 

εντυπώνεται στις καρδιές όλων των ανθρώπων στην γη, χρυσό. Σε όλη τη γη, 

στις καρδιές όλων των ανθρώπων.   

Ορθή δράση.   

Αμήν 
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