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Τα Κλειδιά του Ενώχ VΙΙ 

Συνάντηση 4η  - 12.01.2022 

 

«Το Δέντρο της Ζωής» 

 

Σας ευλογούμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Χαιρόμαστε κάθε φορά 

να σας έχουμε κοντά μας. Η υπηρεσία αλλάζει χέρια. η υπηρεσία επεκτείνεται, 
προχωρά. Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν… η αλυσίδα αντέχει.  

Φανταστείτε μία άγκυρα και την αλυσίδα που τη συνδέει με το πλοίο. Καθώς 
κατεβαίνει στο νερό, άλλοι κρίκοι βρέχονται, άλλοι μένουν στεγνοί και ανάλογα 
με το βάθος πιο πολλοί βρέχονται, ή λιγότεροι, ανάλογα με το αν υπάρχει 

θαλασσοταραχή, άλλοι κρίκοι βρέχονται αλλά η αλυσίδα κρατάει γερά. Έτσι και 
στην αλυσίδα της ιεραρχίας συμβαίνει. Μόνο που εδώ οι κρίκοι σχηματίζουν 

τροχό. Κάποιοι κρίκοι κατεβαίνουν, βρέχονται στα ύδατα της εκδήλωσης και 
σιγά-σιγά επανέρχονται, στεγνώνουν, για να κάνουν στη συνέχεια έναν ακόμα 
κύκλο και να βυθιστούν και πάλι στα νερά. Ο ένας μετά τον άλλον… 

μεταλαμπαδεύετε τη φλόγα ο ένας στον άλλον και βέβαια, στην περίπτωσή σας 
η εικόνα είναι πιο περίπλοκη από αυτήν μιας απλής αλυσίδας ενός πλοίου. 

Φανταστείτε ότι ο καθένας και η καθεμιά σας καθώς εργάζεστε 
μεταλαμπαδεύετε τη φλόγα σε άλλους και σε άλλους…  Νέοι κρίκοι 
σχηματίζονται και οι πιο γεροί από αυτούς αναλαμβάνουν να δώσουν και σε 

άλλους, συνδέονται με άλλους. Πολλές άγκυρες. Και η αλυσίδα, καλά κρατεί.  

Χαιρετίστε τους κρίκους που φεύγουν, τιμήστε τους και κρατήστε ανοιχτή την 
καρδιά σας για τους κρίκους που έρχονται, για να προσφέρουν υπηρεσία με τη 

σειρά τους. Είναι όμορφο να κρατάτε στο νου σας τη μεγάλη εικόνα της 
αλυσίδας της Ιεραρχίας. 

Σαιν Ζερμαίν. 

Ανοίξτε τα φτερά σας και πετάξτε! Οι αγαπημένοι σας είναι εδώ. Θα ήθελα όμως 

σήμερα, καθώς θα συνδεθείτε στην εργασία που θα γίνει, υπό την καθοδήγηση 
του Κρύων και του Άλιστερ, να κρατήσετε στην καρδιά σας τους αγαπημένους 
σας, όλους εκείνους που εργάστηκαν πριν από εσάς στο μονοπάτι. Όλους και 

όλες που προηγήθηκαν από εσάς, για να σας ανοίξουν το δρόμο. Χαιρετίστε 
σήμερα όλη την αλυσίδα της Υπηρεσίας. Τιμήστε τους πατέρες, μητέρες, 

αδελφούς, που ετοίμασαν το δρόμο για εσάς. Στη συνέχεια θα καταλάβετε πόσο 
σημαντικό είναι αυτό και πόσο θα σας βοηθήσει, εμπλουτίζοντας το δικό σας 
έργο. Καμιά καρδιά, κανένας νους όσων προηγήθηκαν, δεν πρέπει να μείνει 

αποκομμένος. Όλοι εργάστηκαν για εσάς και εσείς εργάζεστε για αυτούς. 
Εργαζόμαστε όλοι για όλους. Ανοίξτε την καρδιά σας λοιπόν. Κι έχοντας πει 

αυτά, ιδού ο Άλιστερ. Βρίσκεται ήδη εδώ και τον καλωσορίζω. Έχουμε δουλέψει 
τόσο πολύ μαζί… πατέρας και μητέρα, μάνα και κόρη, αδελφός και αδελφή… 

παίξαμε όλων των ειδών τους ρόλους μαζί, διδαχτήκαμε ο ένας από τον άλλον. 
Του δίνω το λόγο. 

……………………………. 
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Αδελφοί ψυχής είμαστε με τον Σαιν Ζερμαίν, τον λεγόμενο. Αδελφοί ψυχής. 

Σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου σήμερα. Τα αυτιά σας ανοιχτά, 
παρακαλώ! Θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει; Θέλετε να μάθετε πώς θα εξελιχτεί 
η σημερινή συνάντηση;  

Καταπιείτε. Κάντε μια κίνηση κατάποσης, σαν να καταπίνετε μια αόρατη 

μπουκιά, μια αόρατη ποσότητα νερού ίσως.  

Ο Σαιν Ζερμαίν κι εγώ είμαστε εδώ για να σας πάμε στα βαθιά, εκεί που η 
αλυσίδα πιάνει τον πάτο, εκεί που η άγκυρα σκαλώνει στο βυθό. Σε όλα τα βάθη 

μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, επειδή 
υπάρχουν οι κατάλληλοι κρίκοι. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, η άγκυρα ποτέ δεν θα 

έφτανε στο βυθό -τουλάχιστον όχι συνδεδεμένη με το καράβι. Χάρη στους 
κρίκους, τον κάθε ένα κρίκο ξεχωριστά, μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα βάθη.  

Το σκαρί είστε εσείς σήμερα. Κι εσείς είστε που θα αγκυροβολήσετε σε 
μεγαλύτερα βάθη. Εμείς, μέσα από εσάς. Και τα βάθη για τα οποία μιλήσαμε, θα 

τα φτάσετε μέσω όλων εκείνων, που ο Σαιν Ζερμαίν σας είπε μόλις να 
κρατήσετε στην καρδιά σας και να τιμήσετε. Θα κάνετε ένα ταξίδι πίσω, προς 

το βυθό. Δεν ανήκετε εκεί αλλά υπήρξαν κρίκοι εκεί και υπάρχουν άλλοι. Η 
μεγάλη γενεαλογία των Δασκάλων και των μαθητών τους, που κι αυτοί 
αναπτύχθηκαν πολύ, θα σας οδηγήσει τώρα στα βάθη. «Συγνώμη, να ρωτήσω 

κάτι», θα πει η Σ. γρήγορα-γρήγορα. «Όταν ήταν εκεί, στα βάθη, ήταν μεγάλοι 
δάσκαλοι;»  Όλοι οι κρίκοι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, στεγνώνουν στον αέρα 

και τον ήλιο και βρέχονται πάλι μπαίνοντας μέσα στα νερά.  

Δηλώστε την πρόθεσή σας παρακαλώ, τη γενεαλογία των Δασκάλων στους 
οποίους έχετε μαθητεύσει -σ’ αυτή τη ζωή, είναι εντάξει, είναι αρκετοί ήδη- να 

σας οδηγήσει στο βυθό. Να σας δείξει τη διαδρομή προς το βυθό. Και επειδή 
πρόκειται για μια αλυσίδα, δείτε τον εαυτό σας να βυθίζεστε παράλληλα με την 
αλυσίδα αυτή. Κρατιέστε, την έχετε σαν οδηγό και βυθίζεστε στη θάλασσα. 

Φτάνετε μέχρι το μεγαλύτερο βάθος που είναι δυνατό. Εκεί, γίνεστε η άγκυρα.  

Σας κρατούμε όλοι μαζί. Αυτό που βυθίζεται πραγματικά είναι η επίγνωσή σας. 
Γλιστρά και αγκιστρώνεται στο βυθό. Ένα βυθό σκοτεινό, γιατί δεν φτάνει εκεί 

το φως, είναι τόσο μεγάλη η απόσταση από την επιφάνεια.  

[Παύση 2΄] 

Δεν βρίσκεστε ακόμα στο ασυνείδητο. Εδώ όμως βρίσκεται η πύλη για να 
περάσετε εκεί. Έχετε γίνει άγκυρα οι ίδιες/οι ίδιοι. Νιώστε το βάρος… το βάρος 

σας πάνω στο βυθό. Μπορείτε να νιώσετε ακόμα και το τράβηγμα προς τα 
επάνω, καθώς το σκαρί πλέει στα κύματα, το κινούν πότε εδώ, πότε εκεί. Όμως 
έχετε αγκιστρωθεί γερά. 

ΚΕΤΕΡ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ 

ΚΕΤΕΡ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ 

ΚΕΤΕΡ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ 

Παραμένετε άγκυρα, ενωμένοι με την αλυσίδα της επίγνωσης. Και αν το 
καλοσκεφτείτε, αυτή η αλυσίδα μοιάζει με μια διπλή έλικα.  

[Σύντομη παύση] 
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Αφήστε τον εαυτό σας να αντιληφθεί την ελαφρά κίνηση, το ελαφρύ τέντωμα 
της αλυσίδας, που τώρα φαίνεται στα μάτια σας μάλλον σαν διπλή έλικα και να 

νιώσει την ηλεκτρική ροή, την ενέργεια που διαρρέει την αλυσίδα αυτή, από τη 
μία άκρη έως την άλλη. Την ενέργεια της επίγνωσης. Είναι η δική σας επίγνωση, 

όπως κυλά επάνω στον ειρμό που έχουν σχηματίσει, όλοι εκείνοι που 
προηγήθηκαν από εσάς.  

[Σύντομη παύση] 

Τα μάτια σας, τοποθετημένα στα δύο άκρα της άγκυρας, λάμπουν. 

Αναγνωρίζετε το σκοτάδι γύρω σας και το φως των ματιών σας το διαπερνά. 
Φωτίζει γύρω από το σημείο που βρίσκεστε. Η μορφή που βρίσκεται εκεί, σας 
καλωσορίζει. Είναι αυτός/αυτή που θα σας οδηγήσει στην άλλη πλευρά.  

[Σύντομη παύση] 

Πάρτε μερικές βαθιές, αβίαστες αναπνοές, όσο γίνεται πιο χαλαρά. Αφήστε κάθε 
ένταση και διοχετεύστε την ενέργεια, που ρέει στην άγκυρα, σε αυτή τη μορφή, 
δίνοντάς της το χέρι.  

[Σύντομη παύση] 

Μην τρομάξετε. Θυμηθείτε ότι η ενέργεια που ρέει είναι η επίγνωσή σας πάνω 

στον ειρμό, στο κανάλι, στην τροχιά, που έχουν δημιουργήσει όλοι οι κρίκοι. 
Εάν νιώσετε φόβο, αν κάποιος σας σταματήσει, θυμηθείτε και πάλι ότι η 

επίγνωση που ρέει είναι δική σας. Σύμφωνα με το Νόμο της Αβλάβειας επιλέξτε 
να προχωρήσετε και αφεθείτε στη σφαίρα που ανοίγεται μπροστά σας. 

κινηθείτε, ακολουθήστε την ενέργεια και πάρτε γι’ αυτό δύο λεπτά. 

[Παύση 5΄ και μοίρασμα εμπειριών] 

ΚΕΤΕΡ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ 

Το δέντρο της ζωής, το λεγόμενο, το οποίο αφορά τη βιολογική έλικα, τη διπλή 
έλικα του DNA και σ’ αυτήν είναι καταγεγραμμένο, καταχωρημένο και το πάνω 

και το κάτω. Δεν θα μπορούσατε να βιώσετε το πάνω και το κάτω, αν δεν 
υπήρχε η διπλή έλικα. Θα σκεφτείτε «Μα, τότε δεν θα ζούσαμε!» Υπάρχουν 
μορφές ζωής απλούστερες, στις οποίες δεν ανήκετε βέβαια… Αυτό που 

προσπαθώ να σας πω είναι ότι η μορφολογία της διπλής έλικας είναι αυτή που 
σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω των ενεργειακών αλληλεπιδράσεων των 

γονιδίων, να αντιλαμβάνεστε το πάνω και το κάτω, όχι στο χώρο αλλά ως 
Πνεύμα και Ύλη. Να αντιλαμβάνεστε τους δύο πόλους κάθε φορά. Αυτό δεν 
είναι τιμωρία, είναι ευλογία! Γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι στο ότι 

αντιλαμβάνεστε δύο πόλους αλλά στο ότι τους θεωρείτε ξεχωριστούς. Δεν 
αντιλαμβάνεστε οι περισσότεροι την υποκείμενη ενότητά τους. Αυτό που 

ονομάζετε ασυνείδητο, είναι Αιθέρας. Είναι το στοιχείο του Αιθέρα, η αιθερική 
ουσία, από την οποία θα μπορούσατε να πείτε, ότι τρέφονται οι Ρίζες των 
τεσσάρων Στοιχείων. Ο Αιθέρας αγκαλιάζει, περικλείει τα υπόλοιπα στοιχεία και 

αυτές οι λεγόμενες ρίζες, αρχετυπικές ρίζες, των στοιχείων, είναι που 
καταλήγουν τελικά να δώσουν το Δέντρο της Ζωής, της Εκδήλωσης. Εξ ου και 

η εικόνα που έγινε αντιληπτή… η εικόνα που δείξαμε στην Άννα. 

Θα περάσουμε τώρα σε μία άλλη αναλογία/αντιστοιχία αυτής της δομής με την 
οποία δουλέψατε τώρα. Θα περάσουμε στην πυραμίδα του Ταινάρου. Θυμηθείτε 

τι ειπώθηκε σε προηγούμενη συνάντησή μας. Θυμηθείτε ότι εγκαταστάθηκε μία 
χορδή, που περνά από την κορυφή της πυραμίδας και την ενώνει με τις 
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Πλειάδες και αυτή η ίνα, η χορδή, είναι μια διπλή έλικα -η δική σας διπλή έλικα. 
Σε ένα άλλο περιβάλλον τώρα, που σας είναι πιο οικείο, στο σπήλαιο του 

Ταινάρου, σταθείτε και πάλι μέσα στην πυραμίδα.  

Εγώ βρίσκομαι απ’ έξω, χτυπώ τη ράβδο μου τρεις φορές για να σταθείτε στην 
πυραμίδα, η οποία περιβάλλεται από λίθους. Γύρω από αυτήν υπάρχει ένας 

κύκλος από λίθους, που φέρουν σύμβολα. Πάρτε τη θέση σας μέσα στην 
πυραμίδα. Βρίσκεστε στο ένα άκρο της διπλής έλικας. Το άλλο άκρο καταλήγει 

ψηλά, στις Πλειάδες και η ενέργεια ρέει, καθοδικά στην προκειμένη περίπτωση. 
Η πυραμίδα δηλώνει προστασία. Είστε προστατευμένοι σε αυτήν. πάρτε χρόνο 
για άλλη μια φορά, να δείτε τα σύμβολα, τις γραμμές, που είναι χαραγμένες στα 

εσωτερικά τοιχώματα της πυραμίδας, ακόμα και στο πάτωμα. Αυτά τα σχήματα, 
τα διαγράμματα, συνδέονται με εσάς που βρίσκεστε στο κέντρο της πυραμίδας. 

Μοιάζουν με γραμμές που εξέρχονται από εσάς, απλώνονται στα τοιχώματα της 
πυραμίδας δημιουργώντας διάφορα σχήματα ή διαγράμματα και, μέσα από το 
πυραμίδιο, από την κεφαλή δηλαδή της πυραμίδας, συνδέονται σχηματίζοντας 

τη διπλή έλικα, που καταλήγει στο άλλο άκρο της, στις Πλειάδες.  

……………………………. 

 

Εγώ Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

Σας καλωσορίζω στον κόσμο μου. Μπορείτε να παρατηρήσετε τα διαγράμματα, 
τις γραμμές, στο εσωτερικό της πυραμίδας, να φωτίζονται και να φλέγονται. 

Εγώ είμαι ο ενεργειακός χώρος που σας περιβάλλει αυτή τη στιγμή. Η ενέργειά 
μου περιβάλλει την πυραμίδα. Αφήστε το θώρακά σας να ανοίξει, να διευρυνθεί 

και αναπνεύστε βαθιά.  

ΚΕΤΕΡ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ 

Ενώνω τον Θεό με τον Θεό. 

[Σύντομη παύση] 

Η πυραμίδα ανεβαίνει ακολουθώντας τη χορδή της διπλής έλικας, μέσα από τη 
δική μου ενέργεια. Σας περιβάλλω διαρκώς, τόσο εσάς όσο και τη χορδή, όσο 

και το άλλο άκρο. Η πυραμίδα φτάνει, πλέον, στο χώρο ανάμεσα στις Πλειάδες 
και συνδέεται, ταυτίζεται, με το αντίστοιχό της εκεί.  

[Σύντομη παύση] 

Η τριαδική μορφή έλαβε τέλος. Η Μονάδα κυριαρχεί. Η Μονάδα και το Επτά. 

Ένα και Επτά.  

Οι δύο πυραμίδες ενώνονται και σχηματίζουν οκτάεδρο. Τα σχήματα, τα 
διαγράμματα της αρχικής γήινης πυραμίδας, συνδέονται με εκείνα της Πλειάδιας 

πυραμίδας. Στέκεστε στο κέντρο του οκτάεδρου. 

[Παύση 2΄]  

Από τα πόδια σας, από τα κέντρα των πελμάτων, ρέει η ενέργεια σχηματίζοντας 
τις γραμμές που δημιουργούν το ένα άκρο της αλυσίδας, ενώ από το άλλο άκρο, 

της Πλειάδιας πυραμίδας, άλλες γραμμές μέσα από τα τοιχώματα καταλήγουν 
στην κεφαλή σας, στο έβδομο ενεργειακό σας κέντρο. Κέντρο πελμάτων και 
πρώτο κέντρο. Κάθεστε οκλαδόν, στη στάση του λωτού. Κέντρο πελμάτων και 
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πρώτο κέντρο δίνουν τις ενέργειες που συνδέονται σχηματίζοντας το ένα άκρο, 
την ώρα που το έβδομο κέντρο σας παραλαμβάνει ενέργειες από τις γραμμές 

και τα διαγράμματα που σχηματίζει το Πλειάδιο άκρο. 

Στη μέση, ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία εισροής και εκροής, εμφανίζεται ο 
κρυσταλλοειδής πυρήνας. Ισχύς. Δώστε δέκα λεπτά τώρα στον εαυτό σας, να 

αναλάβει δυνάμεις του εδώ. Παρατηρήστε τα σχήματα, τη δομή που έχει 
σχηματιστεί και ιδιαίτερα τον κρυστάλλινο πυρήνα που είστε.  

[Παύση 3΄] 

Ο κρύσταλλος αυτός, ο κρυστάλλινος πυρήνας δηλαδή, είναι ένας μονήρης 

κρύσταλλος με έντεκα πλευρές. Στην επιφάνειά του φέρει εγχάρακτα σχέδια, 
που κάποτε θα δείτε, εφόσον το επιδιώξετε και θα τα αποκωδικοποιήσετε. 

Έλευσις. 

Η συνείδησή σας αργεί. Εργάζεται αλλά αργεί.  

[Παύση 2΄] 

Ελεύθερη πτώση. 

Ως λίθος αργός πέφτετε στη Γη. Εκεί που θα πέσετε, εκεί που θα δείτε ότι 

κατευθύνεται ο κρύσταλλος, θα αναζητήσετε τον αργό λίθο, τον βράχο, της 
δύναμής σας και με το φυσικό σας σώμα θα πρέπει να τον επισκεφτείτε, να τον 

εντοπίσετε, για να λάβετε το πλήρες δυναμικό σας.  

Όχι. Δεν θα πέσει μακριά. Ζητήστε να πέσει σε ένα σημείο, στο οποίο θα έχετε 
πρόσβαση με σχετική ευκολία. 

[Παύση 3΄] 

Εάν πραγματικά θέλετε το δυναμικό σας, θα πάτε εκεί και εγώ θα είμαι αυτός 

που θα ολοκληρώσω και τη γήινη σύνδεσή σας.  

ΚΕΤΕΡ ΕΤΖ ΧΑΓΙΜ 

Η βιολογία σας, το βιολογικό σας ρολόι, συγχρονίζεται εκ νέου, βάσει αυτού 
του συγκεκριμένου γεγονότος.  

[Σύντομη παύση] 

Και εδώ ολοκληρώνεται η συνάντησή μας.  

 

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, Ηλίας, Άλιστερ και Σαιν Ζερμαίν 

 

Άννα: Και έτσι είναι. 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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