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«Στον Μεγάλο Κύκλο του Χρόνου» 

 

 

Άννα: Παίρνουμε ανάσες βαθιές, αβίαστες, χαλαρές. Μετράμε δέκα αναπνοές -
δέκα εισπνοές και εκπνοές. Μένουμε εστιασμένοι στην άκρη της μύτης, εκεί που 

νιώθουμε τον αέρα να εισέρχεται κατά την εισπνοή. 

…………………. 

 

Αφήστε με να ενώσω τις ευχές μου με τις δικές σας. Κατεβαίνει η ενέργειά μου 

σταδιακά. Η Άννα κάθεται, περιμένει. Εγώ είμαι εδώ. Φέρνω την ενέργειά μου 

σταδιακά. Είναι φορές που δεν μπορείτε να δεχτείτε πολλά μαζί, σας κουράζουν. 
Πάρτε χρόνο.  

Το κάθε τι έρχεται στην ώρα του και είναι ωραίο. Συμβαίνει μέσα σε όλη την 
καταλληλότητα της στιγμής. Και θέλω να δείτε τη ζωή σας αυτή την ώρα, σε όλη 
την καταλληλότητά της, αναγνωρίζοντας πως, όλα όσα έχουν συμβεί και όλα όσα 

πρόκειται να συμβούν, είναι κατάλληλα.  

Μάχεστε. Μάχεστε για τον γήινο εαυτό. Δεν χρειάζεται. Απευθυνθείτε για μια 

φορά στο Πνεύμα, εννοώντας, κατανοώντας πλήρως την καταλληλότητα όλων 
όσων συνέβησαν και συμβαίνουν και θα έρθουν να συμβούν.  

Ο μεγάλος κύκλος του Χρόνου σας περιβάλλει. Είστε ένα σημείο στο κέντρο του 

μεγάλου κύκλου του Χρόνου. Όταν κινείστε στην περιφέρεια, βιώνετε το πριν και 
το μετά. Όταν στέκεστε το κέντρο, είστε στο Τώρα και αντιλαμβάνεστε ότι το πριν 

και το μετά κυνηγούν το ένα το άλλο πάνω στην κυκλική τροχιά τους και το ένα 
καταπίνει το άλλο, το ένα θα μπορούσε να είναι το άλλο. Βρίσκονται σε ένα 
ατέρμονο παιχνίδι, την ώρα που εσείς απολαμβάνετε τη γαλήνη του κέντρου.  

Θέλω τώρα να δείτε από το κέντρο που στέκεστε προς την περιφέρεια του 
μεγάλου κύκλου του χρόνου. Είναι μεγάλος όσο ένα μεγάλο ταψί; Όσο η 

περιφέρεια ενός κυκλικού σταδίου; Είναι όσο ο γήινος ορίζοντας. Βάλτε το χρόνο 
σ’ αυτήν την προοπτική. Και καθώς κοιτάζετε μπροστά, από το κέντρο που είστε, 

ορίζετε ένα σημείο, αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας ως έναρξη.  

Αφήστε τα γεγονότα της ζωής σας να διευθετηθούν επάνω σ’ αυτόν τον κύκλο. 
αντί να γυρίζετε εσείς γύρω-γύρω, μπορείτε να αφήσετε τον κύκλο να γυρίσει, να 

στραφεί ελαφρά, να κινηθεί, ώστε τα γεγονότα να βρίσκονται πάντα μπροστά σας 
και εσείς ακίνητοι. Αφήστε τα όλα πάνω στον κύκλο και παρατηρήστε τα μέχρι το 

τέλος του κύκλου αυτής της ενσάρκωσης, στο σημείο δηλαδή που ξεκίνησε ο 
κύκλος. «Η αρχή μου είναι το τέλος μου».  

Σταθείτε λίγο πιο ψηλά, ώστε τα γεγονότα να είναι λίγο πιο χαμηλά στον κύκλο. Ο 

κύκλος να είναι στο ύψος των ποδιών σας. Αυτή λοιπόν είναι η τρέχουσα 
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ενσάρκωση. Είναι ο κύκλος του Χρόνου. Δεν είναι ένας κύκλος που μετρά σε 

γήινα χρόνια. Είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος -τελεία. Είναι ο χρόνος στον 
οποίο εσείς κάνετε τα πράγματα, αυτά που ήρθατε να κάνετε. Δεν μετρά ο γήινος 

χρόνος ή ο χρόνος της Ανδρομέδας ή του Άρη, κανένας χρόνος. Εσείς ορίζετε το 
χρόνο, με το σχέδιό σας. πόσο μένει ακόμα μέχρι το τέλος του κύκλου; 

[Σύντομη παύση] 

Και τώρα κινηθείτε ανάποδα. Δείτε και πάλι τα γεγονότα της ζωής σας, τα 
κυριότερα, ό,τι θυμόσαστε. Αφήστε τον κύκλο να κινηθεί προς την αντίθετη 

κατεύθυνση και παρακολουθήστε τα γεγονότα προς το παρελθόν, μέχρι να έρθει η 
έναρξη και πάλι μπροστά σας. εκεί υπάρχει μία εγκοπή. Αφήσετε νοητική ουσία 

από το κέντρο του κύκλου να πλημμυρήσει αυτήν την εγκοπή, να ενώσει πλήρως 
τα δύο άκρα πάνω στο κύκλο και προχωρήστε πιο πέρα από αυτήν, πιο πίσω, στο 
τέλος της προηγούμενης ενσάρκωσής σας.  

Και τώρα πάρτε χρόνο για να δείτε αυτό το τέρμα. Κοιτάζετε από το κέντρο προς 
τον κύκλο που είναι στην απόσταση του γήινου ορίζοντα, πιο χαμηλά από τα μάτια 

σας αλλά προβάλλονται όλα αρκετά καθαρά για να τα δείτε. Για να σας 
διευκολύνω, θα σας πω να βάλετε εκεί έναν καθρέφτη. Στο τέλος της 
προηγούμενης ενσάρκωσής σας, εκεί, στην τελευταία περίοδο, βάλτε έναν 

καθρέφτη και κοιταχτείτε μέσα. Έτσι θα δείτε τα γεγονότα.  

[Σύντομη παύση] 

Μην παραξενευτείτε αν βρεθείτε σε εποχή πολύ παλαιότερη από αυτήν που 
πιστεύατε ότι είχατε κάποια ενσάρκωση, γιατί προφανώς οδηγείστε σ’ αυτό που 
χρειάζεται να δείτε.  

[Παύση 2΄] 

Μιλάμε ο Άρης και ο Ζευς. Βρισκόμαστε εκατέρωθεν της Άννας και η ενέργειά μας 

έρχεται ενοποιημένη. Κάθε φορά που θέλετε να ενώσετε δύο διαφορετικές 
ενσαρκώσεις πάνω στον κύκλο, το τέλος της μιας με την αρχή μιας άλλης και 
τανάπαλιν, για να κινηθείτε προς τα πίσω -ή και προς τα εμπρός, αν θέλετε-, 

γεμίζετε την εγκοπή με νοητική ουσία. Κλείνετε το μικρό κενό που υπάρχει 
ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος με νοητική ουσία. Μπορείτε να τη δείτε σε 

χρώμα μπλε… βαθιά γαλάζια ακτινοβολία.  

Ο ίδιος ο Χρόνος δεν έχει αρίθμηση. Αυτό που μετράτε είναι η εμπειρία σας και δη 
η συλλογική σας εμπειρία. Τη συλλογική σας εμπειρία μετράτε με το χρόνο. Για 

τον καθένα και την καθεμία όμως από εσάς, είναι απλώς το άνοιγμα της ενέργειας 
της υλοποίησης του σεναρίου σας, πάνω στη συλλογική ροή. Το άνοιγμα, η 

διάρκεια στην οποία συμμετέχετε στο συλλογικό παιχνίδι, στη συλλογική 
πραγματικότητα. Και ως συλλογική πραγματικότητα δεν αναφέρουμε μόνο τη 
γήινη πραγματικότητα, μόνο την ανθρώπινη συλλογική πραγματικότητα αλλά τη 

σύνθεση των επιμέρους πραγματικοτήτων όλων των βασιλείων.  

Παράλληλα με τη γήινη ενσάρκωσή σας ως άνθρωποι, έχετε και άλλες 

υπάρξεις. Κάποιοι από εσάς εδρεύουν υπογείως και συντονίζουν μέρος 
της δραστηριότητάς τους εκεί. Άλλοι ζουν παράλληλα σε άλλες περιοχές 

του πλανήτη και έχουν μορφές διαφορετικές της ανθρώπινης, ακόμα και 
στοιχειακές μορφές, ανάλογα με το δυναμικό που έρχονται να 
εκπληρώσουν.  



Ο Κύκλος των Θεών                                                                  Συνάντηση 5η - 04.11.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                    3 

Είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιοι δεν το έχετε ξανακούσει. Μια οντότητα να διαθέτει 

ενσάρκωση ως άνθρωπος στη γη και ως, για παράδειγμα, νεράιδα ταυτόχρονα… ή 
μια οντότητα υπόγεια, ένα στοιχειακό; Σε πολλά βασίλεια κινείστε ταυτόχρονα! 

Όταν σας λένε οι άλλοι ότι απλώνεστε σε πολλές διαστάσεις, ο νους σας ταξιδεύει 
αμέσως στο χώρο, το χρόνο και τις διαστάσεις πέρα από την τρίτη και την τέταρτη 

αλλά σας διαφεύγει ότι κάθε βασίλειο εκδηλώνεται σε μια άλλη διάσταση, 
αποτελεί μια άλλη διάσταση. 

Εδώ λοιπόν βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό κλειδί, που δεν είχε τεθεί έως τώρα, 

της συνύπαρξης όλων αυτών των οντοτήτων, ζωικών και μη, πάνω στην ενιαία 
πραγματικότητα του γήινου πεδίου. Τι σημαίνει λοιπόν χρόνος ενσάρκωσης 

για μία οντότητα που αυτή τη στιγμή στέκεται στο κέντρο του κύκλου, 
κοιτάζει γύρω τον ορίζοντα του Χρόνου, μπορεί να κινηθεί στο παρελθόν 
και στο μέλλον και, με λίγη προσπάθεια και εκπαίδευση, μπορεί να 

αντιληφθεί τον εαυτό της και σε άλλες μορφές ζωής; Για ποιο χρόνο 
μιλάμε; Ξαφνικά, βρίσκεστε να καταναλώνετε μέσα σε μία ενσάρκωση πολύ 

περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι φαντάζεστε. Να χρησιμοποιείτε περισσότερο χρόνο, 
μέσα από τις διαφορετικές σας όψεις.  

Χμ, να λοιπόν κάτι ενδιαφέρον για να απασχολήσετε τον νου σας την ερχόμενη 

εβδομάδα και όχι μόνο. «Μα, ποιος θα μου το ‘λεγε ποτέ», λέει η Άννα, «ότι 
μπορεί να είμαι κάπου ένα γνωμικό ή μια νεράιδα ή… ένα σκαθάρι; Θα μπορούσα 

να είμαι ένα σκαθάρι;»  Θα μπορούσες να είσαι τα πάντα! 

Φυσικά, αυτό μπερδεύει αρκετά το θέμα της εξέλιξης. Είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας. Αν ένας άνθρωπος 

μπορεί να υποστραφεί, μπορεί να ενσαρκωθεί και ως ζώο, τότε πού είναι η 
εξέλιξη; Έχει ειπωθεί από πολλούς ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να 

συμβεί.»   

Εξηγήσεις. Εξηγήσεις θα δοθούν εν καιρώ. Δεν σας λέμε ότι γίνεστε τσακάλια ή 
νυχτερίδες. Μιλήσαμε για άλλες διαστάσεις. Οντότητες άλλων διαστάσεων. Γιατί 

θεωρείτε ότι αν είστε άνθρωπος στο γήινο πεδίο πρέπει να είστε άνθρωπος, να 
έχετε αυτή τη μορφή και σε όλα τα άλλα; Είναι βέβαιο ότι δεν έχετε αυτή τη 

μορφή σε όλα τα άλλα. Τι μορφή θα μπορούσε να είναι αυτή λοιπόν;  

Κάθε πεδίο έχει τους κατοίκους του. Εσείς απλώνεστε σε όλα τα πεδία. Κάποιοι 
από εσάς σε όλα, κάποιοι σε λιγότερα αλλά τείνετε να εξαπλωθείτε σε όλα. Και, 

για να γυρίσουμε στο αγαπημένο θέμα αυτής της περιόδου, αυτό που πραγματικά 
απλώνεται παντού, είναι το Πλήρωμα! 

Υπάρχουν αναφορές που συνδέουν ανθρώπους με νεράιδες, με ξωτικά αλλά όχι 
τόσο σαφείς, όσο η αναφορά που κάναμε εδώ. Έτσι λοιπόν, μια που βρίσκεστε 
ακόμα στο κέντρο του κύκλου, θα θέλαμε και πάλι να κοιτάξετε στο κέντρο του 

καθρέφτη, να κοιτάξετε και για μια ακόμα φορά να πείτε: «Καθρέφτη καθρεφτάκι 
μου, δείξε μου, τι άλλο είμαι; Τι άλλες μορφές έχω εκτός από αυτή τη γήινη 

μορφή;»  Και μπορείτε γι’ αυτόν το λόγο να φέρετε τον κύκλο στο τώρα, στην 
τρέχουσα ενσάρκωση, ή να τον αφήσετε να κοιτάξει λίγο παλαιότερα. Είναι το 

ίδιο. Τοποθετείτε τον καθρέφτη στον ορίζοντα, στη στιγμή που θέλετε να 
κοιτάξετε και εστιάζεστε εκεί. 

Προσέξτε, δεν είναι απαραίτητο να δείτε μια νεραϊδομορφή ή μια μορφή από 

αυτές που γνωρίζετε, τις εξωραϊσμένες μορφές που μοιάζουν πάντα με 
ανθρώπους. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. 
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[Παύση 2΄] 

Όταν λάβετε μια εικόνα, μπορείτε να μετακινηθείτε μπροστά ή πίσω και να 
κοιτάξετε και σε κάποιο άλλο χρονικό σημείο. Πάντοτε γεμίζετε την εγκοπή 

ανάμεσα στην αρχή και το τέλος με νοητική ουσία σε ανοιχτό μπλε. 

[Παύση 2΄] 

Και σιγά-σιγά επιστρέφετε πάλι στο κέντρο του κύκλου. Μαζεύετε την ενέργειά 
σας στο κέντρο. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν μία άσκηση. Άσκηση μίας τεχνικής 
με την οποία μπορείτε να δείτε ψηλότερα. Μπορείτε να κοιτάξετε από υψηλότερα 

πεδία το άνοιγμά σας στους χρόνους της γήινης πραγματικότητας, της συλλογικής 
πραγματικότητας.  

Ζητούμενο μιας οντότητας είναι να καταφέρει να συγκεντρώσει την ενέργειά της 
και να την εκδηλώσει σφαιρικά, συνειδητά, συγκεντρώνοντας όλους τους χρόνους 
σε έναν. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος το να διαθέτει ενέργεια για να ανοίξει σε μια 

άλλη διάσταση σε έναν παράλληλο χρόνο αλλά, όσο εξελίσσεται, αντιλαμβάνεται 
πληρέστερα τη σύνθεση των διαφορετικών χρόνων στους οποίους εκδηλώνεται. 

Για την ακρίβεια, τη σύνθεση των παράλληλων πραγματικοτήτων και της 
διάρκειάς τους σε χρόνο.  

Στα άλλα πεδία εκφράζονται ποιότητες που προκύπτουν από την αδυναμία να 

εκφραστούν στο φυσικό πεδίο· όχι αδυναμία με την έννοια της υστέρησης αλλά 
αδυναμία λόγω ίσως της μη καταλληλότητας ή για πολλούς άλλους λόγους. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται ως άλλες 
οντότητες σε άλλες διαστάσεις, επειδή δεν είναι κατάλληλο ή δεν έχουν οδηγηθεί 
ακόμα σε αυτό το επίπεδο, του να μπορούν να φέρουν αυτό το δυναμικό στο 

φυσικό πεδίο. Όταν αυτό δεν είναι κατάλληλο, σημαίνει ότι έχουν αναπτύξει μεν 
την ικανότητα να το κάνουν αλλά στο πλαίσιο του Σχεδίου, χρειάζεται να 

κρατήσουν ενέργεια σε εκείνες της διαστάσεις. Είναι αυτό που θα λέγατε 
placeholders· κρατούν ενέργεια σε άλλες διαστάσεις, για να τις διατηρήσουν σε 
λειτουργία, να τις υποστηρίξουν. 

Για την ακρίβεια, αυτός είναι και ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι 
υποφέρουν συνειδητά, μένοντας πάρα πολύ στο θυμικό, στο αστρικό πεδίο, 

καθώς εντείνουν την εκεί δραστηριότητα. Αυτό, θα σκεφτόταν κάποιος, δεν είναι 
και τόσο καλό, γιατί το αστρικό θα πρέπει να μεταλλαχθεί, θα πρέπει να περάσουν 
οι οντότητες σε ένα ανώτερο επίπεδο, να περάσουν στο νοητικό, να 

απελευθερωθούν από το αστρικό. Παρόλα αυτά, παίζονται πάρα πολλά σενάρια 
εκεί και χρειάζεται να υπάρχει πληθώρα ενεργειών και μεγάλη ποικιλία ενεργειών 

σε κατάλληλες αναλογίες, ώστε το σύστημα να προωθεί εκείνους που μπορούν να 
προωθηθούν περαιτέρω. Υπάρχει μία εξαιρετική νοημοσύνη που διέπει τη 
λειτουργία όλων των πεδίων των οποίων είσαστε μέρος.   

Θα άξιζε έτσι τον κόπο να αναρωτηθείτε σε ποια πεδία κινείστε, τουλάχιστον στην 
τρέχουσα ενσάρκωσή σας. Τι ενέργειες κρατάτε εκεί; Σε τι χρόνους; Και αυτοί οι 

χρόνοι πώς εναρμονίζονται με το χρόνο της γήινης εκδήλωσής σας; Είναι 
εντυπωσιακό να σας μιλούμε για παράλληλους χρόνους και χρονογραμμές στο 

σύμπαν αλλά για δείτε πόσο πιο εντυπωσιακό μπορεί να είναι, το ότι αυτό το ζείτε 
τώρα! Πόσο πιο εντυπωσιακό είναι το ότι μπορείτε να το καταλάβετε σιγά-σιγά και 
μάλιστα να εναρμονίσετε καλύτερα και συνειδητά πλέον το άνοιγμά σας σε αυτά 

τα πεδία!  
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Γιατί θα έρθει μία εποχή που πολύ συνειδητά θα μπορείτε να αφήνετε ενέργεια σε 

ένα πεδίο ή να την αφαιρείτε από εκεί, να τη μεταφέρετε κάπου αλλού. Είναι στο 
χέρι σας. Είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε αλλά δεν ξέρατε ότι μπορείτε να το 

κάνετε -και ίσως δεν χρειαζόταν, αφού τα πάντα γίνονται μέσα σε πλήρη 
καταλληλότητα. 

Έχοντας πει αυτά, κλείνουμε τη σημερινή μας συνάντηση και σας αφήνουμε να 
μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. 

 

Ζευς και Άρης ταυτόχρονα. 

 

 
 
 

 

 

 
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

