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Άννα: Νιώθω ότι ανεβαίνω κάπου, βρίσκομαι ανάμεσά τους και αρχίζουν να 
μιλούν. Την πρωτοκαθεδρία έχει ο Ζευς/Δίας. 

………………………. 

 

Ανησυχείτε. Πολύ ανησυχείτε και με πειράζει αυτό, με ενοχλεί. Η δική σας 

ανησυχία σημαίνει έντονες διακυμάνσεις στη στρατόσφαιρα. Η δική σας ανησυχία 
προκαλεί έντονους κυματισμούς. «Ειδικά η δική μας;» ρωτάτε. Αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι, φυσικά όλοι οι άνθρωποι, λίγο ή πολύ -κυρίως πολύ- 
ανησυχούν. Όταν όμως ανεβείτε σε κάποια επίπεδα, επηρεάζετε περισσότερο την 

κοινότητα στην οποία ανήκετε, την αδελφότητα αν θέλετε στην οποία ανήκετε και 
όλο το σύστημα, απ’ ό,τι αν ήσασταν πιο χαμηλά. Ένας εργάτης του φωτός, ένας 
ιερέας των Ολυμπίων αν θέλετε, πρέπει να μην ανησυχεί. Μαθαίνει να μην 

ανησυχεί, καθώς κάθε ανησυχία ταράζει το σύμπαν και χρειάζεται να γίνονται 
άλλες εξισορροπητικές δράσεις για την αποκατάσταση αυτών των ταραγμένων 

διακυμάνσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλοί θέλησαν να 
αποφύγουν την επαφή με τους ανθρώπους, με το ανθρώπινο σύστημα ιδεών, 
αντιλήψεων…. Το ανθρώπινο νοητικό, και μένουν πολύ ψηλότερα, δεν 

κατεβαίνουν, για να μην επιβαρυνθούν από αυτές τις διαταραχές.  

Οι διατάράξεις που δημιουργούνται γίνονται σταδιακά αιτία να δημιουργηθεί ένας 

θύλακας γνώσης που δεν ανήκει σε αυτό το πεδίο. φανταστείτε τις διακυμάνσεις 
ενός πλέγματος. Ενός πλέγματος που δεν είναι απλώς δισδιάστατο, δεν είναι ένα 
δίχτυ αλλά πολυδιαστασιακό. Πολύ συχνά, οι διαταραχές που δημιουργούνται 

δονούν το πλέγμα με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκεντρώνει τις ενέργειες αυτές τις 
διαταραγμένες σε θύλακες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Το πλέγμα για το 

οποίο σας μιλώ δεν είναι κάτι απρόσωπο εντελώς, δεν είναι ένα αντικείμενο, 
απλώς ένας μηχανισμός. Είναι νοήμον. Έχει νοημοσύνη. Προσπαθώντας να 

διατηρήσει λοιπόν την ομοιόστασή του, συγκεντρώνει τις ενέργειες αυτές σε 
θύλακες. Και τότε εκεί, σ’ αυτούς τους θύλακες, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Αν 
έχετε ακούσει για μάχες των ουρανών, σκεφτείτε ότι αναφέρονται σε τέτοιους 

θύλακες ενέργειας. Επειδή επίσης οι ενέργειες επίσης είναι νοήμονες σε ένα 
βαθμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για σκέψεις 

και σκεπτομορφές, η μάχη αυτή φαίνεται να παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Οι 
ενέργειες προσωποποιούνται και έχουμε μάχες… τιτάνιες. Έχετε μάχες των 
Ολύμπιων με τους Τιτάνες, των Ολύμπιων με τους Γίγαντες, έχετε μάχες των 

Αγγέλων με τους Δαίμονες, και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά σε ένα μεγάλο βαθμό 
-όχι ολοκληρωτικά αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό- προκαλούνται από τις 

διαταραγμένες ενέργειες της ανθρωπότητας. Όσο πιο χαμηλά βρίσκεται κάποιος 
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στην εξελικτική κλίμακα, όσο λιγότερο έχει προχωρήσει στο πέρασμα σε 

διαστάσεις κ.τ.λ., τόσο λιγότερο μπορεί να επηρεάσει το πλέγμα. Όταν όμως 
πρόκειται για εργάτες του φωτός που διαπερνούν πολλά πεδία ενίοτε, τότε έχουμε 

πρόβλημα. Και τότε έχετε έναν άγγελο που φέρνει τα αποτελέσματα ενός 
διαβόλου στο σύστημα. Χρησιμοποιώ τις λέξεις αυτές, για να καταλάβετε το πόσο 

μπορεί η δική σας ανησυχία, οργή, κάθε διαταραχή, να επηρεάσει το σύστημα. 
Γιατί βέβαια, καθώς αποκτάτε μεγαλύτερες δυνάμεις νοητικές και τη δυνατότητα 
να εισέρχεστε σε χώρους που δεν μπορούν άλλοι, τόσο περισσότερο τα 

επηρεάζετε αυτά. «Μα», θα ρωτήσει πάλι -ξέρετε ποια, η Άννα θα ρωτήσει πάλι- 
«δεν υποτίθεται ότι οι δονήσεις αυτές είναι υψηλές; Άρα πώς να σταθεί οτιδήποτε 

κακό; Γιατί παραμένουν αυτές οι ενέργειες εδώ;»  Είσαστε πύλες. Πόσες φορές το 
έχουμε πει αυτό; Πόσες φορές το ακούσατε, όχι μόνο από εμένα αλλά και από 
πολλούς άλλους εδώ. Είσαστε οι ίδιοι πύλες. Και στην προκειμένη περίπτωση 

γίνεστε… κερκόπορτες. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός και σημαντικός λόγος για 
να προσπαθήσει ένας εργάτης του φωτός να μένει πάντα συνειδητοποιημένος και 

όσο το δυνατόν περισσότερο νηφάλιος, διαυγής, ξάστερος. Όσο περισσότερο το 
κατορθώνετε αυτό, τόσο περισσότερο στηρίζετε την κοινή εργασία, τον κοινό 
σκοπό. Τόσο περισσότερο στηρίζετε τα κοινά μας πεδία και τη μεγάλη αδελφότητα 

του φωτός. Έχουν ειπωθεί αυτά ξανά και ξανά, ίσως με λίγο διαφορετικά λόγια 
και σε άλλες εποχές ακόμα. Φανταστείτε για παράδειγμα έναν δάσκαλο της 

Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας, να δημιουργεί μία αλυσίδα ιεραρχίας για να 
προσπελάσει τα κατώτερα πεδία, για να φέρει ενέργειες, πληροφορίες κ.τ.λ. και οι 
κρίκοι να χάνουν τη συνοχή τους. Πόση ενέργεια χάνει αυτός ο Δάσκαλος; Πόσο 

πολύ επηρεάζεται ο ίδιος; Αυτά είναι πράγματα που δεν τα σκέφτεται ένας 
άνθρωπος, γιατί είναι χαμένος στη δική του πραγματικότητα. Γι’ αυτό είμαστε και 

εμείς εδώ, για να τα θυμίζουμε ενίοτε. 

Άρα, αυτό που θα ήταν καλό να συνειδητοποιηθεί όχι μόνο από εσάς αλλά και 
όλους τους ανθρώπους, είναι ότι, η δική σας καλή υγεία, νοητική ισορροπία, 

ψυχική ισορροπία, γαλήνη, δεν ζητείται, δεν επιδιώκεται μόνο για να βοηθηθεί η 
δική σας εξέλιξη αλλά επίσης για να προστατευθεί και ο εσωτερικός χώρος, να 

προστατευθούν και τα εσωτερικά πεδία από ανώμαλες δραστηριότητες. Χρειάζεται 
να είστε δυνατοί, όχι μόνο στη Γη αλλά και στον Ουρανό. Και βέβαια με αυτό δεν 
θέλω να πω ότι δεν πρέπει να εκφράζετε την οργή σας, το παράπονό σας, την 

ανησυχία σας. μην πέσουμε στο άλλο άκρο. Αλλά είναι καλό να δουλέψετε με όλα 
αυτά τα πάθη του εγώ σας ώστε, καθώς ανεβαίνετε την κλίμακα των δονήσεων, 

να έχετε διασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρονται αυτές οι ενέργειες στο Άβατο, στον 
ιερό χώρο, είτε αυτός ο ιερός χώρος αφορά εσάς, τη φυσιολογία σας, είτε αφορά 
στα φυσικά πεδία. Καλείστε να το διαχειριστείτε. Αν θα το κάνετε με νηστεία και 

προσευχή ή με διαλογισμό ή με τεχνικές διαφόρων ειδών, δεν είναι τόσο 
σημαντικό. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε το δρόμο, τον τρόπο, το σύστημα, την 

ιδεολογία μέσα από την οποία θα εργαστείτε. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι, στην 
πλειοψηφία τους οι θρησκείες του κόσμου και τα δόγματα -στην πλειοψηφία τους- 

υποστηρίζουν έναν δρόμο αρετής, όπως μπορούνε να τον συλλάβουν κάθε φορά. 
Ένα δρόμο αρετής που θα οδηγήσει τους πιστούς στην εξέλιξή τους, αρετής που 
πρέπει να συμβαδίζει με το σεβασμό.  

Στην πραγματικότητα, είμαστε λοιπόν ευάλωτοι -ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη-, 
τόσο οι οντότητες των εσωτερικών πεδίων όσο και εσείς. Όπως λοιπόν δεν θα 

πηγαίνατε σε ένα πάρτι, δεν θα πηγαίνατε σε μία συνάντηση με κατεβασμένα 
μούτρα για να μεταφέρετε τη δυσθυμία σας, ανάλογα θα πρέπει να φροντίσετε 
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τον εαυτό σας και κατά την επαφή σας μαζί μας. Και αυτό μπορεί να γίνει ένα 

κίνητρο για ακόμα περισσότερη προσπάθεια προς την ισορροπία, ένας ακόμα 
λόγος που θα σας οδηγούσε να σκεφτείτε δυο φορές και να αποφασίσετε 

γρηγορότερα να αφήνετε στην άκρη την ανησυχία και να μένετε στην 
εμπιστοσύνη -στην εμπιστοσύνη προς το Πνεύμα, το Θείο. 

Οι θεοί και οι θεές γύρω είναι παρόντες, είναι παρούσες. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα 
να πάρουν το λόγο. Σ’ αυτόν τον κύκλο των θεών, για την ώρα μιλώ ακόμα μόνο 
εγώ, ο Ζευς. Και πιστέψτε με, το κάνω για να δημιουργήσω ένα κατάλληλο 

υπόβαθρο. Έχετε εργαστεί πολλές φορές με τους θεούς και τις θεές του Ολύμπου, 
με το Ελληνικό Πάνθεον, όπως λέτε. Δεν είναι η πρώτη φορά, άρα «Λίγο 

καθυστερημένα», θα σκεφτείτε, «έρχεται τώρα ο Δίας να δημιουργήσει ένα κάποιο 
υπόβαθρο». Χμ… δεν είναι ακριβώς καθυστερημένα, γιατί αφορά τη δουλειά που 
έπεται και γιατί έρχεται μετά από μια περίοδο πολύ δύσκολη, όχι μόνο για εσάς 

αλλά για όλη την ανθρωπότητα, μέσα από την οποία πολλά διαλύθηκαν, πολλά 
διακόπηκαν, έγιναν πολλές ανακατατάξεις -και θα συνεχίσουν να γίνονται- απλώς 

οι άνθρωποι έχουν βρει πια έναν κάποιο ρυθμό. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές που 
συνέβησαν πραγματικά αυτήν την περίοδο και θα σας πάρει χρόνια να το 
κατανοήσετε.  

Ανασυντάσσουμε λοιπόν σταδιακά τις δυνάμεις. Σχεδόν ξεκινάμε από την αρχή. 
Ξεκινάμε σε νέα βάση. Κάθε φορά ξεκινάμε σε νέα βάση. Και σ’ αυτή τη νέα 

βάση προέταξα, αν θυμόσαστε καλά την αλήθεια, την αναζήτηση της 
αλήθειας και τώρα προτάσσω την εμπιστοσύνη και τη φροντίδα, για όλη 
την κλίμακα της Ιεραρχίας. Πώς θα μπορούσε να μην τεθεί αυτό το θέμα όταν 

ανασυντάσσεις τις δυνάμεις σου και προσπαθείς να τους κερδίσεις όλους πάλι, 
όσους σκόρπισαν, όσους έχασαν την εμπιστοσύνη τους, όσους χάθηκαν στις 

γήινες φροντίδες. Αυτό γίνεται. 

Γι’ αυτό και η Άννα σύντομα θα πρέπει να δημοσιεύσει αυτά που λέγονται, ώστε 
να υπάρχουν κάπου εκεί έξω, για κάθε αναζητητή. Δεν θα πάμε πολύ μακριά 

σήμερα, είμαστε εδώ γύρω εμείς και εσείς μαζί. 

Θέλω μία δέσμευση από εσάς. Όχι μόνο από εσάς που συμμετέχετε αυτή τη 

στιγμή στον κύκλο αλλά απ’ όλους επίσης, όσοι και όσες θα διαβάσουν και θα 
ακούσουν την επικοινωνία μας. Η δέσμευση είναι επί τω Έργω. Σιωπή… Σιγή, 
συγκέντρωση των δυνάμεων, στοχοθεσία και αφοσίωση στο Έργο.  

Ακούγομαι περισσότερο σαν πνευματικός δάσκαλος της Μεγάλης Λευκής 
Αδελφότητας, αναληφθείς, παρά ως ο Ολύμπιος Ζευς που γνωρίζετε -γιατί τάχα; 

Θέλω λοιπόν αυτή τη δέσμευση από εσάς. Γιατί τίποτα δεν τελείωσε αλλά τα 
πάντα αρχίζουν κάθε στιγμή. Τα πάντα αρχίζουν κάθε λεπτό. Αν είχατε την εικόνα 
που έχω από ψηλά, των ανθρώπων που δεσμεύονται και χάνουν κατόπιν την 

αποφασιστικότητά τους εν ριπή οφθαλμού, θα βλέπατε ένα φαντασμαγορικό 
θέαμα ακτίνων φωτεινών, που υψώνονται διαρκώς για να πέσουν πάλι, να 

συρρικνωθούν πάλι. Και ξανά και ξανά και ξανά από την αρχή. Λαμπυρίζει η Γη. 
Μικρές ακτίνες, μερικές μεγάλες, μερικές πολύ μεγάλες -και πολύ λιγότερες- 

εκφράζουν την ευθυγράμμιση με το σκοπό. Κι εμείς προσπαθούμε να πιάσουμε 
αυτές τις ακτίνες την ώρα που εκπέμπονται και να τις σταθεροποιήσουμε, να τις 
δυναμώσουμε. Δεν είναι εύκολο από την πρώτη στιγμή. Ξανά και ξανά και ξανά 

χρειάζεται αυτή η προσπάθεια από κάτω, μέχρι να καταφέρουν να 
σταθεροποιηθούν, ελάχιστα έστω, ώστε να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτή τη 
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χορδή, τη φωτεινή ακτίνα και να την κρατήσουμε και να την τραβήξουμε 

ψηλότερα και να τη χρησιμοποιήσουμε ως μια σταθερή ενεργειακή ροή προς τη Γη 
και από τη Γη προς εμάς.  

Η δική σας ακτίνα πόσο ψηλά φτάνει; Πόσο σταθερή είναι; Ελάτε τώρα, στο 
σημείο που κάθεστε, με τη σπονδυλική στήλη όσο το δυνατόν καλύτερα 

ευθυγραμμισμένη, δείτε τη χορδή σας, δείτε την ακτίνα που υψώνεται. Δεν θέλω 
να τη φτάσετε στον ήλιο. Ξέρετε, το να χρησιμοποιείτε αυτήν την εικόνα είναι ένα 
πολύ καλό τέχνασμα για να διευκολύνετε τον εαυτό σας να υψώνει την ενέργειά 

του μέχρι τον ήλιο. Είναι ένα πολύ καλό τέχνασμα αυτό, βοηθάτε πάρα πολύ την 
ενέργειά σας αλλά βέβαια δεν μπορείτε να έχετε διαρκώς στο νου σας αυτή τη 

χορδή.  

Θέλω τώρα παθητικά να οραματιστείτε τη σπονδυλική σας στήλη, ως βάση στη Γη,  
της ακτίνας που υψώνεται προς τον ουρανό και να παρακολουθήσετε πόσο ψηλά 

φτάνει, χωρίς να τη δέσετε με τον Ήλιο. Πάρτε ένα-δύο λεπτά γι’ αυτό. 

[Παύση 2΄] 

Στο σημείο όπου έχει φτάσει η ακτίνα σας, βρίσκεται ένας άγγελος. Είναι μια 
ενέργεια αγγελική. Και αυτός γίνεται συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε εσάς και άλλα 
μακρύτερα πεδία, μακρύτερα σημεία. Διαχέει ενέργεια μέσα στη χορδή αυτή. Η 

ακτίνα που υψώσατε γίνεται ένα κανάλι μέσα στο οποίο ο άγγελος χύνει 
ενέργειες. Αφήστε τον εαυτό σας από αυτή τη χορδή, αυτό το κανάλι πια, τον 

αγωγό, να παραλάβει τις αγγελικές ροές. Καθώς κατεβαίνουν σε εσάς, διαπερνούν 
τη σπονδυλική σας στήλη, προχωρούν μέσα στη γη, ριζώνουν εκεί και το σώμα 
σας, καθώς γεμίζει επίσης από αυτές τις ενέργειες, πάλλεται, δονείται, ανάλογα.  

[Παύση 2΄] 

Νιώστε πώς δέχεται το σώμα σας την ενέργεια -και το αυρικό σας σώμα επίσης-, 

νιώστε τις ροές και παρατηρήστε ό,τι μπορείτε να συλλάβετε.  

[Παύση 2΄] 

Στο σημείο αυτό η εργασία μας και η επικοινωνία μας ολοκληρώθηκε. Πάρτε 

χρόνο για να μοιραστείτε την εμπειρία σας. 

 

Ζευς και οι Ολύμπιοι 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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