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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Συνάντηση 4η – 22.09.2019 

 

Αναπνέουμε αργά ρυθμικά.  

Παίρνουμε μερικές βαθιές χαλαρές αβίαστες αναπνοές και επιτρέπουμε στην 

ενέργεια του αέρα που εισπνέουμε να φτάσει μέχρι τα τρίσβαθα της ύπαρξής 

μας. Μέχρι την άβυσσο που υπάρχει μέσα μας.  

Αρνούμαι να συνεχίσω αν πρώτα δεν βγάλετε από την καρδιά και το νου όλα 

όσα ‘νομίζετε’. Όλα τα ‘νομίσματα’ πρέπει να μείνουν στην άκρη. Εγκυμονεί 

κινδύνους αυτή η κατάσταση γιατί μπορεί να νομίζετε ότι ξέρετε, αλλά όταν 

αυτά τα νομίσματα γίνονται εμπόδιο στην ενέργεια που εισέρχεται μπορεί να 

στερηθείτε δεδομένα που μπορεί να σας σώσουν τη ζωή. Για αυτό, όσο και αν 

γνωρίζετε ποτέ, κάθε φορά που βρίσκεστε μπροστά στο Πνεύμα, πρόσωπο με 

πρόσωπο, και περιμένετε κάτι να λάβετε, κάντε τις γνώσεις του παρελθόντος 

στην άκρη και αφήστε χώρο στην καρδιά και το νου για να αναπνεύσουν και να 

εισπνεύσουν ό,τι έρχεται για να δοθεί.  

Και ενώ ο Δίας είναι παρών, σας μιλώ εγώ ο Απόλλων.  

Ενδέχεται να υποστείτε κάποιες ρήξεις εσωτερικές. Ορισμένοι, όχι όλοι, 

ορισμένοι από εσάς. Και αυτές οι ρήξεις θα σας οδηγήσουν  σε μια προθανάτια 

κατάσταση - συνείδηση. Όμως δεν πρέπει να κάνετε πίσω. Χρειάζεται να βρείτε 

μέσα σας το θάρρος για να προχωρήσετε. Γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο 

αντλώντας από μέσα σας τη δύναμη που υπάρχει, θα μπορέσετε να κάνετε την 

υπέρβαση που ζητείται από ορισμένους από εσάς. Και είναι μια μεγάλη υπέρβαση 

σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Έχοντας πει αυτά συνεχίζω στο θέμα μας.  

Τούτη τη μέρα είναι περισσότερα τα αυτιά που ακούν όσα μεταδίδονται.  
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Και ζητώ να είναι και οι καρδιές περισσότερες. Με την καρδιά σας θα ακούσετε 

όσα πρόκειται να μεταφέρουμε. Τα αυτιά σας δεν θα καταλάβουν. Ούτως ή 

άλλως, τα αυτιά δεν κατανοούν, απλώς δέχονται. Περιμένω να κατανοήσει η 

καρδιά σας.  

Τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, στην κορυφή ενός βουνού του 

ελλαδικού χώρου, κάποιοι από εσάς συμμετείχαν σε μια μύηση. Οι μυημένοι 

τότε άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν σε ένα βάραθρο. Το αποτέλεσμα ήταν 

το λογικά αναμενόμενο. Μετέστησαν. Στην άλλη πλευρά του πέπλου. Και σεις 

που τότε είχατε συναντηθεί, τρεις χιλιάδες χρόνια μετά, σήμερα, βρίσκεστε εδώ. 

Ήταν ένα μάθημα που πήρατε τότε. Χρειαζόταν να το πάρετε. Και χρειαζόταν, 

μέσα από το μάθημα που πήρατε τότε, να δώσετε και στους υπόλοιπους 

ανθρώπους να καταλάβουν ότι η μύηση ξεπερνά τις φυσικές συνθήκες. Είναι 

κάτι που συμβαίνει πολύ πέρα από το φυσικό πεδίο.  

Χρειάζεται κάποιος να χάσει και τη ζωή του για αυτή τη μύηση; Όχι. Αλλά 

πολλές φορές οι μυούμενοι συγχέουν τα πεδία. Και θεωρούν ότι αυτό που 

γίνεται στα εσωτερικά πεδία οφείλει να γίνει και στο εξωτερικό πεδίο. Αυτή η 

αντίληψη αποτελεί τροχοπέδη στην πνευματική σας εξέλιξη. Μάθετε να κρατάτε 

τα πεδία διακριτά. Να μην συγχέετε τα πεδία και να σέβεστε τους νόμους που 

ισχύουν σε κάθε ένα από αυτά. Έχω λοιπόν μπροστά μου μια συντροφιά που 

κάποτε τράβηξε το σκοινί πολύ δυνατά μέχρι να σπάσει και από εσάς ζητώ 

σήμερα να δηλώστε την πρόθεσή σας να μην επαναλάβετε ξανά την ίδια 

πρακτική, αλλά να σεβαστείτε τους  νόμους που ισχύουν σε κάθε πεδίο. Δεν 

είναι οι νόμοι που αλλάζουν, ανακαλύπτετε σε κάθε πεδίο νέους νόμους που 

φαίνονται να καταργούν τους πρώτους. Ισχύουν και οι πρώτοι. Οι νόμοι ισχύουν 

ανάλογα με το πεδίο και τη συνειδητότητα, τη νόηση, εκείνου που τους 

αναγνωρίζει. Στα εσωτερικά πεδία υπάρχει πάντοτε διαφορά. Η δημιουργική σας 

φαντασία, που είναι απολύτως απαραίτητη για να προχωρήσετε πνευματικά, 

γίνεται πολλές φορές προπομπός δυστυχίας, γιατί τείνετε να τσιμπάτε το 

δόλωμα της φυγής και της ακύρωσης των περιορισμών που υφίστασθε στο 

φυσικό πεδίο. Γιατί λέγονται όλα αυτά σήμερα τάχα… Γιατί επιθυμώ να σας 
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ξαναδώ σε ένα, σε δύο, σε τρεις μήνες, επιθυμώ να σας έχω μπροστά μου μέχρι 

το τέλος του κύκλου - και ακόμα αργότερα.  

«Είναι πραγματικά ο Απόλλων που μιλά;», ρωτά η Άννα.  

Ο μουσαγέτης, ναι!  

Ήρθατε λοιπόν να ακούσετε από μένα όλα όσα έχω να σας πω για τη σοφία του 

Πνεύματος, τα μυστικά του σύμπαντος και τον τρόπο λειτουργίας του Θείου 

Νου. Και είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Η λειτουργία του Θεϊκού 

Νου.  

Είναι λίγο αστείο ίσως, λίγο περίεργο ακούγεται, παράδοξο. Ξεκίνησα 

εφιστώντας την προσοχή σας στο σεβασμό των νόμων που ισχύουν στα πεδία, 

σημείωσα ότι οι νόμοι ισχύουν ανάλογα με το πεδίο και τη συνειδητότητα αυτού 

που τους αναγνωρίζει και τώρα θα μιλήσουμε για το Θείο Νου και τη Θεία 

συνείδηση. Και μήπως δεν είναι ο Θείος Νους ο οποίος με τη λειτουργία του 

επιβάλει αυτούς τους νόμους ή μήπως δεν είναι οι φυσικοί νόμοι φυσικοί, επειδή 

βρίσκεστε στο φυσικό πεδίο αλλά και επειδή σε όλα τα πεδία οι νόμοι φυσικοί 

θεωρούνται; Μήπως δεν είναι αυτοί οι νόμοι που δείχνουν τον τρόπο σκέψης 

του Θείου Νου;  

Χρειάζεται να πάμε λίγο βαθύτερα από αυτό που βρίσκεστε τώρα.  

Η θεά Εστία σας συντροφεύει, όπως πάντα. Στο κέντρο του κύκλου σας υπάρχει 

μια αναμμένη φλόγα. Εκεί οραματιστείτε τη φλόγα της Εστίας. Σε κείνο τη 

σημείο υπάρχει ο ομαδικός άξονας τον οποίο καλείστε να συνδεθείτε… καρδιά 

με καρδιά, τρίτο μάτι με τρίτο μάτι, συνδέεστε από το σημείο που κάθεστε στον 

άξονα της εστίας. Ένας άξονας που εκτείνεται τόσο προς τα κάτω, όσο και προς 

τα επάνω. Χρυσές χορδές σας ενώνουν στο ύψος της καρδιάς και του τρίτου 

ματιού με τον άξονα.  

Εγώ είμαι παρών και περιβάλλω τον κύκλο σας με την ενέργειά μου.  

Οι Μούσες είναι επίσης παρούσες.  
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Αναζητείστε την λύση, την απάντηση μέσα σε αυτόν τον άξονα. Όλες και όλοι 

έχετε ερωτήματα σήμερα. Υπάρχουν κάποια σημαντικά ερωτήματα στο πίσω 

μέρος του νου σας. Αφήστε τα να κυκλοφορήσουν μέσα από τις χορδές που σας 

συνδέουν με τον άξονα. Θέστε τα ερωτήματα στον άξονα της εστίας. Και μη 

γελιέστε, η φλόγα δεν είναι απλώς ενός κεριού αλλά είναι μια ζωντανή φωτιά 

που καίει κάτω από τα πόδια σας. Κάθεστε στη φλόγα της εστίας. Ο Θείος Νους 

είναι νόμος από μόνος του και είναι ο Κύριος Νόμος -  Νομοθέτης και Νόμος. 

Νομοθέτης, όχι γιατί νομοθετεί απέναντι σε κάτι άλλο, δεν νομοθετεί αναφορικά 

με κάτι άλλο έξω από αυτόν αλλά εφαρμόζει αυτό που είναι. Άρα ο τρόπος 

λειτουργίας του Θείου Νου είναι και ο Νόμος. Άρχεται και παύει σύμφωνα με τη 

Θεία Σκέψη, σύμφωνα με τη λειτουργία του Θείου Θελήματος.  

Καθώς η Θέληση πηγάζει από την Πηγή και εκφράζεται, σχηματίζεται ο νόμος 

της Ύπαρξης. Και καταλαβαίνετε ότι αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε 

υπερβατικά πεδία ύπαρξης. Αναφερόμαστε στο επίπεδο λειτουργίας του Θείου 

Νου, το οποίο πόρρω απέχει από το φυσικό πεδίο της παγιωμένης, 

κρυσταλοποιημένης ενέργειας. Το Θέλημα είναι ο Νόμος. Όχι γιατί ο Θείος Νους 

επιβάλει το θέλημα αλλά για τί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει και 

λειτουργεί.  

Το να προσπαθήσει κάποιος να ταυτιστεί με το Θείο Νου και το Θείο Θέλημα, 

υποδηλώνει την ανάγκη συμφωνίας του μικρού θελήματος των ανθρώπων με 

το μεγάλο ποτάμι της Θείας Θέλησης. Υποδηλώνει την αφύπνιση της ατομικής 

συνείδησης στον άνθρωπο, μια αφύπνισης που έρχεται ως απάντηση σε ένα 

εσωτερικό κάλεσμα. Δηλαδή, τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να 

συμφωνήσει, να συμβαδίσει με το Θείο Θέλημα και παραδίδεται σε αυτό, απαντά 

ουσιαστικά σε μια εσωτερική κλήση.  

Εύλογο είναι το ερώτημα «Μα τότε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν 

ενδιαφέρονται για το Θείο Θέλημα, παρά μόνο για την ικανοποίηση του δικού 

τους προσωπικού θελήματος, δεν φταίνε; Δεν τους έχει καλέσει κανείς, γι’ αυτό 

δεν απαντούν; Άρα, δεν μπορεί κάποιος να τους χρεώσει ένα λάθος ή την 

ευθύνη της μη συνεργασίας.» Ακριβώς. Ακριβώς.  
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Υπάρχει ένα επίπεδο συνειδητότητας που λέγεται κατώφλι που λέγεται ουδός. 

Αν η ανθρώπινη συνειδητότητα δεν ανέβει σε αυτό το μίνιμουμ συνειδητότητας, 

δεν μπορεί να κληθεί. Όχι γιατί υπάρχει ένας αυστηρός θεός που ξεχωρίζει τα 

πρόβατα από τα ερίφια και λέγει ότι «αυτός δεν μου κάνει» αλλά θα επιλέξω 

εκείνον». Αλλά γιατί, φανταστείτε ότι μπορεί να εργαστεί με συνειδήσεις που 

έχουν περάσει αυτό το ουδό, αυτό το κατώφλι. Μπορεί να εργαστεί με αυτές τις 

συνειδήσεις στο επίπεδο που εσείς ζητάτε, γιατί φυσικά, μέσα στο σύνολο της 

θείας λειτουργίας, όλες οι συνειδήσεις εργάζονται, όλες οι  μονάδες συνείδησης 

εργάζονται και προσφέρουν έργο. Είναι άλλη η συνείδηση του ψαρά, άλλη του 

κρεοπώλη, άλλη του αγρότη… προσφέρουν όλοι έργο. Δεν μπορεί να κινηθεί το 

σύστημα χωρίς αυτούς. Και μιλώντας για ψαρά, κρεοπώλη και αγρότη δεν 

αναφέρομαι στα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Χρησιμοποιώ απλώς ένα 

παράδειγμα.  

Υπάρχει η εξής αναλογία που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τη 

λειτουργία του Θείου Νου: θυμηθείτε τη δική σας ψυχή, θυμηθείτε τα δικά σας 

πεδία συνείδησης και επίπεδα. Θυμηθείτε ότι διαθέτετε ένα συνειδητό νου και 

ένα υποσυνείδητο, για να μην χρησιμοποιήσουμε τις υπόλοιπες υποδιαιρέσεις 

και μπερδευτείτε περισσότερο. Έχουμε λοιπόν τον συνειδητό ανθρώπινο νου 

και τον υποσυνείδητο. Εργάζεστε στο συνειδητό πεδίο. Δεν ξέρετε τι βρίσκετε 

στο υποσυνείδητο. Αλλά χρειάζεται να υπάρξει μια διαδικασία που θα οδηγήσει 

νέα στοιχεία του υποσυνείδητου να αναδυθούν, για να γίνουν αντιληπτά από το 

συνειδητό νου.  

Ανάλογα συμβαίνει με τη λειτουργία του Θείου Νου και το κάλεσμα που φαίνεται 

να απευθύνει σε συγκεκριμένες μονάδες συνείδησης, που έχουν ξεπεράσει ένα 

κατώφλι. Στην πραγματικότητα αυτό το κάλεσμα είναι μια αυτόματη 

αναγνώριση της συνείδησης της μονάδας, μόλις αυτή φτάσει ένα συγκεκριμένο 

ενεργειακό δυναμικό. Είναι μια απρόσωπη λειτουργία. Είναι προτιμότερο να τη 

δείτε ως απρόσωπη λειτουργία παρά σαν μια μεροληπτική ενέργεια. Γιατί έτσι 

συμβαίνει. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας. Και αν κάποτε υπήρξαν κάποιες 

αναφορές για έναν εκλεκτό λαό, αυτή την έννοια είχαν. Και αν υπήρξαν 
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αναφορές για έναν εκλεκτό λαό αυτή την έννοια είχαν. Και αν υπήρξαν 

αναφορές για εκλεκτούς του θεού, εκλεκτά άτομα, την ίδια έννοια είχαν.  

Είναι ένας τεράστιος μηχανισμός που κινείται διαρκώς. Απειράριθμες μονάδες 

συνείδησης και αντίληψης που ανεβοκατεβαίνουν στα επίπεδα ενέργειας, 

δονούνται διαφορετικά και κάποια στιγμή, περνώντας το κατώφλι, αγγίζοντας 

δηλαδή το μίνιμουμ συνείδησης, κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα 

ανώτερα πεδία. Δεν είναι καινούρια γνώση αυτή που σας μεταφέρω. Σας την 

τοποθετώ όμως στο πλαίσιο λειτουργίας του Θείου Νου, με μόνο σκοπό να 

καταλάβετε ότι η θέση σας σε μια επικοινωνία με την άλλη πλευρά εξαρτάται 

όχι μόνο από εσάς αλλά και από την αντίληψη, την κλήση -θα συνεχίσω να την 

αποκαλώ κλήση- που εκπέμπετε σε συγκεκριμένα δονητικά επίπεδα, σε 

συγκεκριμένα επίπεδα / πεδία ενέργειας, από την Πηγή. Η επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου επιπέδου δόνησης σας κάνει ορατούς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει 

σε όλα τα πεδία. Δηλαδή η δόνησή σας, κάθε φορά, σε όποιο πεδίο κι αν 

βρίσκεστε, σας κάνει ορατούς στο συγκεκριμένο πεδίο. Εάν η δόνησή σας 

χαμηλώσει, το επίπεδο της ενέργειά σας χαμηλώσει, γίνεστε ορατοί σε 

χαμηλότερα επίπεδα ύπαρξης. Εξαρτάται λοιπόν από τον καθένα και την καθεμία 

από εσάς οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί συνδέεται με το επίπεδο της ενέργειάς 

σας. Δεν πρέπει να υπάρχει ουσιαστική διαφωνία σε αυτά που σας λέω μέχρι 

τώρα.  

Ας συνεχίσουμε. Τίθεται το ερώτημα από κάποιο μέλος της ομάδας σας: «Τι 

συμβαίνει εάν εγώ χαμηλώσω την ενέργειά μου ενώ έχω φτάσει σε υψηλά 

επίπεδα; Δεν είμαι πια ορατή / δεν είμαι πια ορατός; Με ξεχνάει ο θεός;» 

Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς γιατί προσδιορίζεστε και 

σημαίνεστε. Άπαξ και επιτύχετε ένα ανώτερο σημείο δόνησης / ενέργειας, η 

αντίληψη αυτή, η ανάμνηση του πεδίου, παραμένει εγγεγραμμένη μέσα σας και 

συνεχίζει να λειτουργεί -- και λειτουργεί μαγνητικά. Δεν μπορεί λοιπόν εύκολα 

να αποκοπεί κάποιος σε ένα συγκεκριμένο δονητικό επίπεδο. Δεν μπορεί να 

εκπέσει. Γιατί όπως λέτε, όταν γνωρίσεις, δεν μπορείς να πάψεις να γνωρίζεις. 
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Και αυτό που συλλαμβάνετε την ώρα της εισόδου σε ένα ανώτερο ενεργειακό 

επίπεδο, καταγράφεται στη μνήμη των κυττάρων σας.  

«Μα είναι έτσι ακριβώς;’ ρωτάει η Άννα. Θα ήταν καλό γιατί τότε κανένας δεν 

θα ξέπεφτε από τη Χάρη αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. 

Στην πράξη βλέπουμε πολύ συχνά φωτισμένους ανθρώπους να χάνουν τη Χάρη 

και το χάρισμα, να χάνουν την καλή τους ενέργεια και να βυθίζονται στην ύλη. 

Να μην κάνουν πια όσα έκαναν. Και άλλοι πάλι που αυτό το χάρισμα, αυτή την 

επίτευξη δεν την τιμούν και φέρονται σαν να μην την είχαν ποτέ. Άρα τι 

συμβαίνει πραγματικά;» 

 Ο μέσος όρος των ανθρώπινων μονάδων συνείδησης ενεργεί όπως ανέφερα 

πρωτύτερα. Υπάρχουν και κείνες οι περιπτώσεις βέβαια, που κάποιοι συγχέουν 

τα ενεργειακά πεδία, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν υλικό και από τα 

κατώτερα πεδία και από τα ανώτερα, το οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν 

και αυτό γίνεται αιτία να χάνουν ενέργεια και να κατεβαίνουν χαμηλότερα 

δονητικά. Ακόμα και στην περίπτωσή τους όμως, η εγγραφή υπάρχει. Και είναι 

στο χέρι τους να την ζωοποιήσουν, να την θέσουν εκ νέου σε λειτουργία.  

Για πολλά χρόνια λοιπόν βρισκόσασταν στην πίσω πλευρά του καθρέφτη 

κοιτάζοντας προς τα έξω και περιμένοντας την ώρα που θα κατεβείτε στη Γη και 

θα ενσαρκωθείτε, για να δοκιμάσετε και πάλι το ενεργειακό παιχνίδι, κάνοντας 

καλύτερα αυτή τη φορά όσα σας είχαν ξεφύγει τότε, μερικές χιλιάδες χρόνια 

πριν.  

Ζητώ από εσάς να αναλάβετε την ευθύνη του εαυτού σας και να αναλάβετε την 

ευθύνη του να συντηρήσετε την ενέργειά σας σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε να 

παραμείνετε συντονισμένοι με τον συνειδητό Θείο Νου. Με εκείνο το πεδίο 

δηλαδή, που θα αντιστοιχούσε στον συνειδητό Θείο Νου, βάσει του 

παραδείγματος που είχα χρησιμοποιήσει. Αυτό θα ήταν η τέλεια απάντηση στην 

κλήση που εξέπεμψε ο Θείος Νους. Για την ακρίβεια, αυτή την κλήση εξέπεμψε 

μία και μοναδική φορά, όταν εκφράστηκε η Θέληση για Εκδήλωση. Και μέχρι 

σήμερα η εκπομπή υφίσταται, γιατί η Θεία Θέληση δεν υπόκειται στους 

περιορισμούς του χρόνου αλλά μάλλον ο χρόνος υπόκειται σε αυτήν.  
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Συνεπώς η εκπομπή υπάρχει, η κλήση για συνειδητές υπάρξεις και διαρκή 

επίγνωση είναι ενεργή. Φανταστείτε λοιπόν ένα σύμπαν, μια ουράνια σφαίρα, 

στην οποία αντηχεί διαρκώς το σήμα της κλήσης, ένα κάλεσμα, ένα ΟΜ. Αντηχεί 

διαρκώς. Δεν υπάρχει χρόνος, άρα είναι αυτό που είναι. Και κάποιες μονάδες 

συνείδησης αρχίζουν να εισέρχονται σε ένα επίπεδο συνείδησης που μπορεί να 

ακούσει αυτή την κλήση που είναι εκεί παρούσα ενεργή διαρκώς και να 

απαντήσουν: «Ιδού εγώ, καταθέτω την ενέργειά μου στο Σχέδιο. 

Παραδίδω τον εαυτό μου στο νόμο του Θείου Θελήματος, στο Θέλημα 

του Θείου Νου του Δημιουργού Νου.»  

Αυτό από μόνο του αποτελεί την επιστροφή, είναι η Επιστροφή. Κάποιος 

χρησιμοποίησε κάποτε μια παραβολή για έναν άσωτο. Αυτό είναι η επιστροφή. 

Άσωτος δεν υπήρξε ποτέ. Όμως ποια αυτιά θα ακούσουν την κλήση, που είναι 

διαρκής; Όχι τα φυσικά αυτιά. Αλλά η καρδιά είναι αυτή που ακούει και 

κατανοεί.  

Τα πλατωνικά στερεά είναι ένα άλλο κεφάλαιο της λειτουργίας του Θείου Νου. 

Η κλήση εκπέμφθηκε δημιουργώντας αυτά. Όταν τα κύματα της Θείας Σκέψης 

άρχισαν να κινούνται και να στροβιλίζονται και οι ενέργειες άρχισαν να 

διαμορφώνουν περίεργα σχήματα καθώς το ένα κύμα έπεφτε πάνω στο άλλο, 

σχηματίστηκε η εκδήλωση, άρα ο Νόμος, άρα η Κλήση. Και ο Νόμος είναι η 

Κλήση.  

Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί σε θέματα που, για να τα κατανοήσετε, θα 

πρέπει να δώσετε πολύ χρόνο και ενέργεια. Αλλά όπως είπα εξαρχής, είναι η 

καρδιά που πρέπει να ακούσει σήμερα. Η καρδιά θα δεχθεί. Και με τη σημερινή 

μας επικοινωνία αυτό που κάνω ουσιαστικά, είναι να αγγίζω τις καρδιές σας 

απαλά, ρυθμικά, χτυπώντας την πόρτα και θυμίζοντας την κλήση που έχετε ήδη 

ακούσει και βάζοντάς σας μπροστά στο τετελεσμένο γεγονός, ότι  είστε 

αποδεκτοί και αποδεκτές, όλες και όλοι, και η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους 

εσάς, για τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Η πόρτα του Θείου Νου είναι 

ανοιχτή, ορθάνοιχτη. Δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε σας και Σε Αυτόν. Στην 

πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία διαρκής συνειδητή επικοινωνία, 
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συνειδητή και για τις δύο πλευρές, ανάμεσα στο Θείο Νου και σε κάποιες 

μονάδες συνείδησης. Αυτό το γεγονός πρέπει να τιμηθεί. Πρέπει να σημειωθεί, 

να τονιστεί και να τιμηθεί. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί 

αρκετά η σημασία του. Να συνειδητοποιηθεί αρκετά από εσάς τους ίδιους και τις 

ίδιες, ώστε να πάψετε να σκορπάτε την ενέργειά σας από δω και από κει και να 

εστιαστείτε σταθερά στο σκοπό, στο Θέλημα. Το Θέλημα  του Θείου Νου, το 

οποίο είναι και δικό σας εφόσον φτάσατε σε αυτό το σημείο. Είναι η ταύτιση με 

το Θέλημα που θα σας οδηγήσει μακρύτερα, πολύ καλύτερα, εσωτερικά και 

εξωτερικά.  

Έχετε δρόμο να κάνετε, έχετε δρόμο να προσφέρετε. Και έχετε χαρά, πολύ 

χαρά, να νιώσετε. Και ικανοποίηση, και πληρότητα, του τύπου που μόνο αυτή 

άμεση σύνδεση μπορεί να σας προσφέρει. Και εφόσον εσείς κατορθώσετε να 

μείνετε και να εμείνετε με συνέπεια και σταθερότητα σε αυτή την κατάσταση 

διαρκούς επικοινωνίας, τότε θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα ακόμα και 

να σας δείξουμε περισσότερα ακόμα για τον τρόπο λειτουργίας του Θείου Νου. 

Τότε τα πλατωνικά στερεά θα πάψουν να είναι για σας αυτά που είναι τώρα. Δεν 

θα αλλάξουν μορφή αλλά θα γίνουν για σας πύλες συνείδησης προς το Θείο 

Θέλημα. Κόσμοι και Σύμπαντα. Αλλά για να φτάσετε εκεί θα πρέπει πρώτα να 

ισορροπήσετε ευθυγραμμιζόμενοι με το Θέλημα του Θείου Νου.  

Έχοντας πει αυτά κλείνουμε τη σημερινή συνάντηση, έτσι ώστε να έχετε την 

ευκαιρία τον ερχόμενο μήνα να διαλογιστείτε πάνω σε όσα ειπώθηκαν.  

Να συλλογιστείτε, εάν θέλετε και να επιτευχθεί τελικά ένα ομογενοποιημένο 

επίπεδο ομαδικής συνείδησης, που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε 

παραπέρα.  

 

Απόλλων, Ζευς και Ιησούς.  

 

[Απομαγνητοφώνηση: Φιλιώ Μυρτσίδου] 


