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4η Συνάντηση: «Δικτύωμα – Κόμβοι Χριστού» 

 

18 Ιανουαρίου 2017 
 

 

Άννα: Επικαλούμαι τον Συλλογικό Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο. Τον 

Ουράνιο Πατέρα – Μητέρα δημιουργό της ζωής. Τους Αγίους Αγγέλους και 

Αρχαγγέλους, τα Πνεύματα του Φωτός, τους Δασκάλους, τους Ιερείς, την 

Εγώ Ειμί Παρουσία του καθενός και της καθεμιάς από Εμάς.   

Στο κέντρο του κύκλου, καίει η  Φλόγα της  Εστ ία ς ,  μιας έννοιας 

πολυεπίπεδης.  

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ’ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό 

άξονα, της οποίας, στέκομαι Εγώ. Πείτε καληνύχτα μεταξύ σας... 

καληνυχτίστε ο ένας τον άλλο, η μια την άλλη και περάστε στη Φλόγα. Όπως 

είστε, με τα αιθερικά σας σώματα, εισέρχεστε στη μεγάλη Φλόγα της Εστίας 

στο κέντρο του κύκλου. Η καρδιά μου είναι ανοιχτή, ορθάνοιχτη.. και χωρά 

όλους όσους έρχονται προς αυτή. Από  δω κ ι  εμπρός  αυτό  ε ί να ι  το 

σπ ίτ ι  σας .  Η  Εστ ία  της  Καρδι ά ς.   Πάρτε χρόνο να νιώσετε άνετα 

μέσα στις φλόγες. Ε ίνα ι  η  πύρ ι νη  ουσία  του  δημ ιουργού.   

Μια μεγάλη καρδιά αρχίζει να πάλλεται.. είναι στο ύψος της δικής σας 

καρδιάς.. αλλά, Ομαδική Καρδιά. Μεγαλώνει και σας χωράει όλες και όλους. 

Αγκαλιάζει όλο τον κύκλο. Προσέρχεστε  με  ταπε ινότητα  κα ι  

σεβασμό.  Κάθε  παράτα ι ρη  φωνή,  σ ιωπά .    

Ενδέχεται να αποκλείσετε κάποιες ενέργειες, το επόμενο διάστημα... μέσα 

στον επόμενο μήνα. Να αφήσετε κάποιους ανθρώπους να φύγουν από κοντά 

σας ή να αποφασίσετε κάποιες ενεργειακές αποκοπές.  Σ’ αυτή  την 

περίπτωση είναι καλό να γνωρίζετε ότι συμβαίνουν έτσι τα πράγματα για να 

προσαρμοστείτε καλύτερα, στον Άξονα και την Ομαδική Καρδιά της Κλήσης. 

Η σημερ ι νή  συνάντηση ,  ε ίνα ι  αυτή  στην  οπο ία  αρχί ζετ ε  να 

ε ι σέρχεστε  στη  μεγάλη  καρδι ά  της  Κλήσης  του  Συλλογι κού  

Χρ ιστού.   

 Η δική σας ομάδα, της εκπαίδευσης στην Κλήση, δεν θα σχηματίσει μια 

άλλη καρδιά .. Δεν θα εργασθεί ξεχωριστά από την αρχική ομάδα, αλλά.. θα 

καταθέσετε τις ενέργειες σας στη ίδια Καρδιά.  Αυτό είναι απαραίτητο, 

προκειμένου.. οι ενεργοποιήσεις να γίνουν ακόμα πιο έντονες.. και κάποια 

γρέζια του εγώ.. να απαλειφθούν με τη βοήθεια της Συλλογικής Ομαδικής 

Ενέργειας.  

Μπαίνετε στα τσικό... [πειρακτικά] 
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Καθώς έχετε μπει στην Ομαδική Καρδιά, μπορείτε να τη νιώσετε, να 

πάλλεται με το ρυθμό μιας κανονικής ανθρώπινης καρδιάς. Σας περιβάλλει. 

Είστε μέσα σ’ αυτή. Νιώθετε τον παλμό της. Νιώθετε τις ενέργειες που 

κυκλοφορούν σε διάφορες κατευθύνσεις,  οπωσδήποτε στον άξονα μεταξύ 

ηλίου και γης αλλά και οριζόντια. Οπωσδήποτε επίσης μέσα στην ίδια την 

καρδιά. Στέκεστε στην καρδιά και τώρα είσθε ευθυγραμμισμένες και 

ευθυγραμμισμένοι στον κεντρικό άξονα που Είμαι. Πολλά σώματα, το ένα 

μέσα στο άλλο, γύρω από τον άξονα. Ο άξονας, διαπερνά το κέντρο της 

κεφαλής και εξέρχεται από το πρώτο κέντρο προς τα πόδια και συνεχίζει προς 

τα κάτω.. Εγώ Ε ίμα ι  ο  Άξονας.  

 Είναι 3 τα ενεργειακά κέντρα που συμμετέχουν σ’ αυτή την εργασία τις 

κλήσης μέχρι στιγμής -για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε πολύ-πολύ αργότερα-, 

το κέντρο της καρδιάς, του λαιμού και το ηλιακό. Θα σας δώσω να 

καταλάβετε, το γενικό πλάνο:  

Η ομάδα της Κλήσης εργάζεται με το κέντρο της καρδιάς, το ιερό, 2ο 

κέντρο και το 6ο  κέντρο, του μεσοφρύου. Εσείς, εισερχόμενοι τώρα, θα 

εργάζεστε με το κέντρο της καρδιάς (το 4ο),  το ηλιακό (το 3ο δηλαδή) και το 

5ο, του λαιμού. Ο λόγος  είναι, ότι επιθυμώ, να εγκαταστήσω ροές  και από 

αυτά τα δυο ενδιάμεσα κέντρα θα μπορέσετε να κάνετε αυτή την εργασία, 

καθώς εκπαιδεύεστε, έχοντας την ενεργειακή υποστήριξη της Ομάδας της 

Κλήσης που έχει εγκαταστήσει ήδη 3 δικτυώματα.  

Είναι σημαντικό, αυτή την ώρα, να θυμόσαστε ότι βρίσκεστε 

ευθυγραμμισμένοι στον κεντρικό άξονα μέσα στην Ομαδική Καρδιά και τα 

κέντρα σας είναι επίσης ευθυγραμμισμένα… της καρδιάς, του λαιμού και το 

ηλιακό. Από αυτά τα κέντρα, εκπέμπονται ενέργειες οριζόντια, προς το γήινο 

επίπεδο, προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Ένας ενεργειακός δίσκος, οριζόντιος προς τη γη, με κέντρο το κέντρο της 

καρδιάς σας, εκπέμπει ενέργειες παντού.  

Ένας άλλος τέτοιος δίσκος, με επίκεντρο το ηλιακό, εκπέμπει ενέργειες 

παντού.  

Κι ένας τρίτος, με επίκεντρο το κέντρο του λαιμού σας, εκπέμπει ενέργειες 

παντού.  

Έχουν ήδη εγκατασταθεί 3 επίπεδα, ανάλογα με αυτά που σας περιέγραψα 

μόλις, από την αρχική ομάδα, στο ύψος του Άζνα, της καρδιάς και του 2ου, 

ιερού κέντρου. Συνεπώς, έχετε μεταξύ σας κοινό το δικτύωμα της καρδιάς.  

Πάρτε λίγο χρόνο, για να οραματιστείτε ξεκάθαρα την εικόνα.  

Στέκεστε  εντός  της  Ομαδ ικής  Καρδιά ς  ευθυγραμμισμένο ι  

με  τον  ά ξονα  που  σας δ ιαπερνά.  Τα  3  κέντρα  σας  εκπέμπουν 

φως -  ενέργε ια ,  την  οπο ία  παραλαμβάνουν  από  τον  άξονα 
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που  Ε ί μα ι  Εγώ.  Δεν  ε ί να ι  η  δ ι κή  σας  ενέργε ι α .  Η  ενέργε ια  

ρέ ε ι  στο  ά ξονα  που  Ε ί μα ι  κα ι  εκπέμπετα ι  από  την  Καρδ ιά ,  

την  Καρδιά  μου ,  που  ε ί να ι  ε νωμένη  με  την  ομαδι κή  σας 

Καρδ ιά .  Οι  Καρδι έ ς μας  ε ίνα ι  ενωμένε ς  εδώ.    

Η ενέργεια που παραλαμβάνετε, γειώνεται και εκπέμπεται μέσα από τα 3 

κέντρα - Ηλιακό, Καρδιάς, Λαιμού- οριζόντια, παράλληλα προς τη γη, σε όλες 

τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας 3 παράλληλα δικτυώματα γύρω από τον 

πλανήτη. Μέσα  σ ’  αυτά  τα  δ ι κτυώματα  ρ έε ι   Φως  κα ι  ε ίνα ι  το  

Φως του  Συλλογι κού  Χρ ιστ ι κού   Εαυτού.   

Το ηλιακό κέντρο μπορεί να παρεμβληθεί στην εργασία που θέλουμε να 

κάνουμε, αν το εγώ είναι εξαιρετικά ισχυρό - το γήινο εγώ.     

Σ ’  αυτή  την  εργασία  λο ι πόν. .  καλε ί στε ,  όχ ι  μόνο  να  

δ ιοχε τεύσετε  ε νέργε ια  αλλά  να  δ ιαχε ι ρ ισ τε ί τε  επίσης  κάποι α  

θέματα  του  εγώ,  που  ε ίνα ι  π ιθανό να  παρεμβληθούν . Αν εσείς 

διαχειριστείτε αυτά τα θέματα, θα κάνετε πιο εύκολο, για όλη την Ομάδα, το 

έργο.  

Ξεκινήστε ήδη από τώρα να αποδέχεστε. Στο κέντρο του ηλιακού 

πλέγματος,  τίθενται σοβαρά θέματα αποδοχής του εαυτού. Αποδεχθε ί τ ε  

τον  εαυτό  σας,  όπως  ε ίνα ι .  Γε ιώστε  τον  με  ακρ ί βε ια  κα ι  

συνέπε ια  κα ι  αποδεχθε ί τε  τον .  Δεν θα μείνω περισσότερο σε αυτό, 

αλλά θα προχωρήσουμε.   

Θυμηθείτε να παίρνετε βαθιές, χαλαρές.. αβίαστες αναπνοές. Η Ομάδα σας 

είναι ικανή.. για μεγάλα έργα, αρκεί.. να μπορείτε να κατευθύνετε και να 

διαχειρίζεστε τις ενέργειες του εγώ. Υπάρχει μια δυσκολία στο πλαίσιο αυτής 

της διαδικασίας, θα συνδεθείτε.. με το Συλλογικό Ηλιακό πλέγμα.. εκεί θα 

δείτε πάρα πολλά, θα γειώσετε πολύ ενέργεια και θα μάθετε πολλά. 

Περ ιμένω από  σας ,  να  με ίνε τε  συνεπε ί ς  στην  προσπάθε ια  σας  

να  χαλι ναγωγήσετε  το  εγώ σας.  Δεν  ζητώ να  το 

καταργήσετε ,  ζητώ να  το  χρησιμοπο ιε ί τ ε  συνε ιδητά  κα ι  όχ ι  

να  σας  χρησ ιμοπο ιε ί ! ! !  

Επιτρέψτε.. τώρα, στα 3 κέντρα.. της Καρδιάς, του Λαιμού και το ηλιακό.. 

να εκπέμψουν το φως τους σε όλο το δικτύωμα. Εστιαστείτε κατ’ αρχάς.. στο 

Ηλιακό.  

Στο  ηλ ιακό  κέντρο ,  που  ε ί να ι  τώρα  πια  Ομαδ ικό Κέντρο  

γ ια τ ί  βρ ί σκεστε  στην  Ομαδ ική  Καρδιά ,  λάμπε ι  ένας κόμβος  

Χρ ιστού .  Αυτός ο κόμβος, παρέχει την ενέργεια που διαχέεται στο 

δικτύωμα. Παρακολουθείστε την ενέργεια από τον άξονα μέσα  από τον 

κόμβο Χριστού, του Ηλιακού πλέγματος, να διαχέεται, να διοχετεύεται στο 

πλέγμα. Το  πλέγμα  έχε ι  μ ια  ιδ ια ι τερότητα,  όχ ι  απλά  ε ί να ι  ένα 

πλέγμα που  καλύπτε ι  όλη  τη γη αλλά  ε ί να ι  έ να πλέγμα  το  
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οποί ο  συνδέετα ι  με  το  ηλιακό  πλέγμα  κάθε  ανθρώπου.  Σ΄ αυτό 

το πλέγμα, κάθε άνθρωπος είναι ένας κόμβος. Μέσα από αυτό δηλαδή, η 

Χριστική Συλλογική ενέργεια που εκπέμπεται, κινείται και αγγίζει το ηλιακό 

κέντρο κάθε ανθρώπου στη γη.  

Πάρτε 1 – 2 λεπτά να οραματιστείτε την εικόνα, σε όλη τη Γη. Άνθρωποι 

όλων των θρησκειών, των φυλών και των χρωμάτων.. Όλοι οι άνθρωποι, 

αγγίζονται από την ενέργεια που στέλνετε.  

Μη ξεχνάτε  να αναπνέε τε .   

Προχωράμε. Προχωράμε, στο  κέντρο  του  λα ι μού .  Εκε ί  

δημι ουργε ί τα ι  άλλος  ένας  κόμβος Χρ ιστού ,  που  λάμπε ι  σαν 

ένας  μι κρός  ήλιος .  Από κει, με την πρόθεση σας συνειδητά, κατευθύνετε 

τη συλλογική Χριστική Ενέργεια σε όλο το δικτύωμα του κέντρου του λαιμού. 

Η ενέργε ια  δ ιατρέχε ι  το  πλέγμα  κα ι  αγγί ζε ι  κα ι  ε νεργοποι ε ί  

το  κέντρο  του  λα ι μού  όλων των  ανθρώπων , με άλλα λόγια, το 

κέντρο του λαιμού της ανθρωπότητας.  

Πάρτε 1 λεπτό, να οραματιστείτε καθαρά τη ροή της Χριστικής Συλλογικής 

ενέργειας μέσα από το πλέγμα του λαιμού η οποία φτάνει να αγγίξει και να 

ενεργοποιήσει το κέντρο του λαιμού κάθε ανθρώπου στη γη.   

Αναπνοή…  

Πόλεις, χωριά, μεγαλουπόλεις, μικρές κοινότητες… στον πολιτισμένο 

κόσμο, στις ερήμους της γης… ασκητές…  Φτάνει σε όλους τους ανθρώπους. 

Πάρτε λίγο χρόνο τώρα, να νιώσετε την διαφορά της δόνησης ανάμεσα 

στα 2 πλέγματα. Του ηλιακού κέντρου και του λαιμού. Η ίδια Χριστική 

Ενέργεια ρέει, αλλά καθ’ ένα  από αυτά έχει διαφορετική δόνηση. Θυμηθείτε 

ότι βρίσκεστε μέσα στην Ομαδική, Ιερή Καρδιά. Ε ίνα ι  σημαντ ι κό  να  

θυμόσαστε  ότ ι  αυτή  η  εργασ ία  γ ίνετα ι  μόνο  με  τον 

συγκεκρ ιμένο  τρόπο ,  την  ώρα  που  βρ ί σκεστε  σ ’  αυτό  το  

χώρο .      

Ας εστιαστούμε τώρα, στο κέντρο της καρδιάς. Από δω εκτείνεται το 

καρδιακό πλέγμα  που με τη σειρά του αγγίζει και διαπερνά τις καρδιές όλων 

των ανθρώπων στη γη. Νιώστε  τον κόμβο  Χρ ιστού κα ι  την 

ενέργε ι α  που  εκπέμπε ι ,  μέσα  από  το  Ομαδι κό  Κέντρο  της 

Καρδ ιά ς,  να  κατευθύνετα ι  σε  όλο  το  πλέγμα  κα ι  να  

ενεργοποιε ί  το  Καρδιακό  κέντρο  κάθε  ανθρώπου  στη  γη .  Εδώ, 

δεν είστε μόνοι. Υπάρχει ήδη το πλέγμα, το οποίο εσείς ενισχύεται και με τη 

δική σας ενέργεια.  

Και τώρα.. οραματ ι στε ί τε  κα ι  τα  τρ ία  επί πεδα γεμάτα  από  τη  

ρέουσα  ενέ ργε ια ,  τα  τρ ί α  πλέγματα,  να  ενεργοποι ούν  

ταυτόχρονα  τα  αντ ί στο ι χα  κέντρα  όλης  της ανθρωπότητας.  
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Ε ί να ι  απαρα ίτητο,  τον επόμενο  μήνα να  κρατήσε τε  αυτή  

την  ε ι κόνα  στον  νου  σας.  Να προσπαθήσετε δηλαδή, να θυμόσαστε 

αυτή τη διάταξη και να τη θυμόσαστε όχι σε οποιαδήποτε ενεργειακή 

κατάσταση αλλά νιώθοντας ευθυγραμμισμένοι στον κεντρικό Ομαδικό Άξονα,  

μέσα στην Ομαδική Καρδιά, πάνω από τη Φλόγα της Εστίας.  

Εγώ Είμα ι  ο  Άξονας .   

Όταν καταφέρετε, να κρατήσετε ολοκληρωμένη αυτή την εικόνα στο νου 

σας θα μπορέσουμε να περάσουμε στην εργασία της επίκλησης.  

Όπως βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, μέσα στην Ομαδική καρδιά, θυμηθείτε 

τον παλμό της. Η ενέργε ια  που  εκπέμπε τα ι  από  τα  3  κέντρα ,  

τους  3  κόμβους  Χρ ιστού ,  ε κπέμπετα ι  παλμι κά  με  τον  παλμό 

της  καρδιά ς ,  της ομαδικής Καρδιάς. Η αξία του παλμού, είναι σημαντική.   

Το  κέντρο  της Εγώ Ε ι μ ί  Παρουσ ία ς,  στην καρδι ά ,  σφύζε ι  

π ι ο  έντονα  από  όλα τα  άλλα.  Ε ί να ι  ο  οδηγός.   

Τέλος ,  καθώς  ν ιώθετε  την  ενέργε ια  να  ξεχύνε τα ι  σ τ ι ς  

γραμμές  των  δ ι κτυωμάτων παλμικά,  οραματ ι στε ί τε  στα  3 

κέντρα σας  ( τα  ομαδι κά  κέντρα )  ένα …  χαμόγελο !   

Στο κέντρο της καρδιάς, δημιουργείται / σχηματίζεται ένα χαμόγελο και η 

ενέργεια που εκπέμπεται το μεταφέρει παντού.  

Στο Ομαδικό Ηλιακό κέντρο σχηματίζεται ένα ακόμη χαμόγελο.. και η 

ενέργεια που εκπέμπεται το μεταφέρει παντού. 

Και στο κέντρο του Λαιμού άλλο ένα χαμόγελο σχηματίζεται και η ενέργεια 

που εκπέμπεται μεταφέρει την αντίστοιχη δόνηση του παντού.  

Πάρτε  χρόνο  να  οραματ ι στε ί τε  τα  χαμόγελα ,  την  ενέργε ια  

των  χαμόγελων,  μέσα  από  το  δ ικτύωμα  να  εντυπώνετα ι  στα 

αντ ίσ το ι χα  κέντρα όλων των  ανθρώπων στη  γη.  

Πάνω στον άξονα που βρίσκεστε, Αγγελικές παρουσίες ανεβοκατεβαίνουν 

και μέσα από τις γραμμές των τριών δικτυωμάτων ενεργούν στα αντίστοιχα 

κέντρα όλων των ανθρώπων στη γη. Μπορε ίτ ε  να  οραματ ι στε ί τε  

Αγγέλους  να  ρέουν,  στ ι ς  γραμμές  του  δ ικτυώματος  -  να  

ταξ ιδεύουν  πάνω σε  αυτά τα  τρ ία  δ ί κτυα.   

Δημ ιουργε ί τε  δ ι όδους . 3 Άγγελοι φτάνουν σε κάθε άνθρωπο στη γη, 

μέσα από το δικτύωμα. Χρυσό φως ρέει και στα 3 δικτυώματα, σε όλο τον 

πλανήτη. 

Η Χρ ι στ ική  Παρουσία  ε ίνα ι  εδώ.   
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Παράλληλα, με όσα συμβαίνουν στα 3 δικτυώματα το συλλογικό σώμα που 

έχετε δημιουργήσει μέσα στην Ομαδική Καρδιά φωτίζεται. Γεμίζει λευκό 

χρυσό φως, διευρύνεται / διαστέλλεται. Είναι το Συλλογικό Σώμα της Ομάδας 

και βρίσκεται υπό την προστασία μου.    

Πάρτε λίγο χρόνο για να νιώσετε το Λευκό Φως να σας λούζει, σαν 

συλλογικότητα και σαν άτομα.  Σας λούζει, σας διαποτίζει.   

Έρχομα ι  σ τον  καθένα  κα ι  σ την  καθεμι ά ,  ξ εχωρ ιστά  κα ι  σας  

αγγί ζω στα  τρ ία  κέντρα :  της καρδιάς, του λαιμού και το ηλιακό.  

Ευλογώ κα ι  σφραγί ζω τα  3  κέντρα .  Εφεξής  στα  κέντρα  

αυτά ,  λάμπε ι  ο  κόμβος  Χρ ιστού .  Αυτός  ο  κόμβος  

εντυπώνετα ι  σ την  σπονδυλι κή  σας  στήλη ,  π ί σω από  κάθε  

κέντρο.    

Θα μπείτε, σε μια φάση γείωσης για 1 μήνα περίπου. Θα νιώσετε ίσως, 

περισσότερο συνδεδεμένοι με το φυσικό πεδίο παρά με το ουράνιο. Μην 

ανησυχήσετε .   

Υπάρχε ι  μεγάλη δ ιαφορά  δυναμ ι κού,  ανάμεσα  στην  

ενέργε ι α  που  παραλάβατε  κα ι  σε  αυτή  που  υπήρχε.  Γι’ αυτό 

είναι απαραίτητο, να διανύσετε την απόσταση με τα πόδια -συμβολικά 

μιλώντας.  

Ε ίστε  ασφαλε ί ς  κα ι  Ε ί μα ι  μαζ ί  σας !!     

Και έτσι Είναι 

Αμήν 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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