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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 5η – 28.11.2015 

«Οι Δύο Καρδιές» 

 

 
Άννα: Αγαπάμε τον Ιησού. Αναπνέοντας βαθιά, μέχρι το κέντρο της ύπαρξής μας, ας 
καλέσουμε τον αγαπημένο Ιησού. Εισπνέουμε βαθιά, παίρνοντας την ενέργεια του αέρα 

μέχρι το κέντρο της ύπαρξής μας, τα άδυτα της ύπαρξής μας. Και από εκεί εκπνέοντας 
καλούμε τον Ιησού, με κάθε πνοή προσκαλούμε τον Ιησού, πέντε φορές. 

…………………………….. 

 

Σας ευχαριστώ που με καλείτε. Ευχαριστώ για την κλήση! Είμαι ήδη εδώ και σας ζητώ 

να αφήσετε ό,τι άλλο κάνετε, κάθε άλλη σκέψη που απασχολεί το νου σας αυτή την 
ώρα και να μείνετε σ' αυτό το σημείο, στα βάθη, στα άδυτα της ύπαρξή σας. Εκεί που 

μεταφέρατε την ενέργεια του αέρα που εισπνεύσατε. Ένα σημείο που κατεβαίνει και 
φτάνει μέχρι το δεύτερο κέντρο σας. Εισπνέοντας, μεταφέρετε τον αέρα στα άδυτα της 
ύπαρξής σας και εκεί, στέκεστε. 

Και καθώς εισπνέετε, αφήνετε και τη δική μου ενέργεια να περάσει εκεί. Με εισπνέετε. 
Και καθώς το επαναλαμβάνετε αυτό τουλάχιστον τρεις φορές, με βλέπετε εκεί, στο 

δεύτερο κέντρο σας. Στο κέντρο που αντιστοιχεί στη μήτρα. Εκεί, στέκομαι. 

Μπορεί η ενέργεια αυτού του κέντρου να συνδέεται περισσότερο με τη Μαρία αλλά αυ-

τό συμβαίνει γιατί βρέθηκα εγώ σ' αυτό το κέντρο στη Μαρία. 

Χαλαρώστε και συνεχίστε να αναπνέετε απλά. Όταν κάνετε αυτού του είδους τις ανα-
πνοές, δεν χρειάζεται να πιέζεστε, δεν πρέπει να είναι βεβιασμένες, δεν χρειάζεται να 

τεντώνετε όλο το σώμα και τους μύες. 

Στέκομαι στο δεύτερο κέντρο, στο άδυτο της ύπαρξής σας. Ένα κέντρο που έχει ενερ-

γοποιηθεί εδώ και αιώνες στην ανθρωπότητα, χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι από τα πρώτα 
κέντρα που αναπτύχθηκαν και μέχρι σήμερα παραμένει ενεργό. Δεν εξυπηρετεί πάντα 
όλους τους σκοπούς του αλλά κάθε φορά εξυπηρετεί το σχέδιο της ψυχής σας.  

Βρίσκομαι εδώ, καθισμένος στο θρόνο. Σχεδιάζετε να μείνετε μαζί μου για πάντα. Έχετε 
μάθει να με βλέπετε στην καρδιά, όπως άλλωστε σας το ζητώ συχνά. Γιατί σήμερα επέ-

λεξα το δεύτερο κέντρο, αυτή τη δεύτερη καρδιά του ανθρώπου και ιδιαίτερα της γυ-
ναίκας; Έχει ειπωθεί ότι η γυναίκα έχει δύο καρδιές και σ' αυτό το κέντρο βρί-
σκεται η δεύτερη. Αυτό συμβαίνει, επειδή από αυτό το κέντρο πηγάζει η δημιουργία 

και κάθε νέα ζωή. Και η ζωή δεν μπορεί παρά να προέρχεται από την καρδιά. Η ζωή 
συνδέεται με την καρδιά. Κανένας από εσάς δεν γεννήθηκε μόνο από μία μήτρα. 

Γεννηθήκατε από μία καρδιά. Ακόμα και αν οι σχέσεις που έχετε με τη μητέρα σας 
δεν ήταν ποτέ ιδανικές -και δεν είναι ακόμα για κάποιους-, γεννηθήκατε από μια καρ-
διά.  

Αυτός ο συμβολισμός πηγαίνει πολύ βαθιά. Γιατί, όπως ο άνθρωπος γεννιέται από τη 
δεύτερη καρδιά της μητέρας του, έτσι σε ένα άλλο επίπεδο γεννιέστε από την καρδιά 

του Πατέρα. Γιατί βέβαια, τα δύο είναι ένα. Και αν αποφασίσετε κάποτε να βλέπετε ε-
φεξής τον Πατέρα και τη Μητέρα ως ένα και το αυτό, ως μία οντότητα που είναι ταυτό-
χρονα θηλυκή και αρσενική, τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε γεννηθεί από την 

καρδιά του Πατέρα. 
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Θέλω να μείνουμε εδώ, στην καρδιά του Πατέρα. Η καρδιά του Πατέρα απ' την οποία 
γεννηθήκατε είναι αυτή: το δεύτερο κέντρο. Είναι η καρδιά που γίνεται μήτρα για να 

σας γεννήσει, για να σας φέρει στον κόσμο. Όλα αυτά, σε συμβολικό επίπεδο, βέβαια. 
Αν δηλαδή δείτε τον Δημιουργό σαν τον μεγάλο Ερμαφρόδιτο, έχετε γεννηθεί από τη 
μήτρα.  

Όπως η καρδιά πάλλεται για να δώσει το σφυγμό για να κινήσει το αίμα, έτσι η μήτρα 
κάνει συσπάσεις για να γεννήσει το παιδί, για να κινήσει το παιδί έξω από το σώμα. Για 

να την κάνει ανεξάρτητη. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αυτή είναι η έννοια της δημιουργίας; 
Τι σημαίνει δημιουργία; Παίρνω τη ζωή μου και της δίνω μία μορφή έξω από 
εμένα. Παίρνω ένα κομμάτι αυτού που είμαι και το προβάλω στον εξωτερικό κόσμο, 

στην οθόνη της εκδήλωσης, και το αφήνω να διάγει το δικό του βίο. Μία πράξη εξω-
στρέφειας. Η Δημιουργία είναι μία πράξη εξωστρέφειας πολύ ριζική, καθώς παίρνει ένα 

κομμάτι της ενέργειάς σας και το βάζει έξω από εσάς. Αυτό το κομμάτι της ενέργειάς 
σας αποκόπτεται προσωρινά από εσάς – προσωρινά! Είσαστε μέσα του και αυτό σας πε-

ριλαμβάνει αλλά βρίσκεται έξω από εσάς. Όπως ένα έργο Τέχνης. Σε όλα τα επίπεδα η 
δημιουργία είναι μία εξωστρεφής κίνηση στην οποία, ένα μέρος της ενέργειάς σας προ-
βάλλεται έξω από εσάς. Η καρδιά δεν έχει τον ίδιο σκοπό. Έχει το σκοπό να κινεί την 

ενέργεια μέσα στην ίδια την οντότητα. Κινεί την ενέργεια της ζωής μέσα σας. Η καρ-
διά γίνεται μήτρα όταν δημιουργεί.  

Έτσι λοιπόν, όταν ζητάτε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα της καρδιάς του Πατέρα, όπως 
κάνει συχνά η Άννα, θα πρέπει να θυμόσαστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε δύο επίπε-
δα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τον ίδιο τον Δημιουργό, τον ίδιο τον Ερμαφρόδιτο. Θα 

χρησιμοποιώ αυτό τον όρο για να σας είναι διαρκώς αντιληπτό σ' αυτή τη συνάντηση 
ότι αυτό που ονομάζουμε Πατέρα Δημιουργό, δεν είναι μόνο Πατέρας. Η Δημιουργός 

Αρχή είναι τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όταν θέλετε να ικανοποιήσετε το θέλημα της καρδιάς 
του Δημιουργού, μπορείτε να το κάνετε σε δύο επίπεδα. Είτε να ικανοποιήσετε τα δικά 
του βαθιά αιτήματα ύπαρξης, τη δική του λειτουργία, είτε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα 

της καρδιάς του για δημιουργία. Όταν κάνετε το δεύτερο, η καρδιά γίνεται μήτρα.  

Όταν ζητάτε να υποστηρίξετε και να ικανοποιήσετε τα αιτήματα της ύπαρξης του Πατέ-

ρα, του Δημιουργού, είναι φυσικό η ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων να περιλαμβά-
νει και να αναφέρεται στο δικό σας Αληθινό Θέλημα. Γιατί, το δικό σας Αληθινό Θέλημα 
ταυτίζεται με το Θέλημα της καρδιάς του Πατέρα Δημιουργού.  

Αν όμως ζητήσετε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα της καρδιάς του Δημιουργού, της δεύ-
τερης καρδιάς του, αν ζητήσετε να ικανοποιήσετε τα δημιουργικά αιτήματα της καρδιάς 

του Δημιουργού, τότε η καρδιά του γίνεται μήτρα και η δική σας αποστολή δεν περιορί-
ζεται μόνο στην ικανοποίηση του δικού σας Αληθινού Θελήματος αλλά λειτουργείτε 
οπωσδήποτε εξωστρεφώς δημιουργικά.  

Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο το οποίο δεν έχει γίνει καθόλου κατανοητό και δεν 
έχει καταδειχθεί μέχρι στιγμής. Έτσι, βρίσκεστε και πάλι στην ανάγκη μιας επιλογής. 

Φυσικά, αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να βρείτε το Αληθινό σας Θέλημα, αυτό 
που λέτε θέλημα του Ανώτερου, του Θεϊκού σας Εαυτού, που όμως έχει δύο όψεις. Δεν 
χρειάζεται να πέσετε σε διχασμό βέβαια, αλλά μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, 

έχοντας κατασταλάξει πρώτα, πού θέλετε να κατευθυνθείτε. Η σχέση σας με τον Πα-
τέρα Δημιουργό είναι Μοναδική, είναι Υική σχέση. Είστε μόνο εσείς και αυτός. 

Τίποτε άλλο, κανένας άλλος. Σ' αυτή τη σχέση πώς επιθυμείτε να σταθείτε;  

Το Αληθινό σας Θέλημα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, δεν μπορεί να διχάζεται. Θα 
πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση που έχετε με την Πηγή. Για να ικανοποιήσετε το θέ-

λημα της καρδιάς του Δημιουργού, θα πρέπει να περάσετε μέσα από το δικό σας Αληθι-
νό Θέλημα. Είναι μια λεπτή ισορροπία για την οποία μαθαίνετε πρώτη φορά σήμερα και 



Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου                                                                             Συνάντηση 5η – 28.11.2015 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου - www.elijah.gr                                                                  3 

 

είμαι εδώ, δίπλα σας όπως πάντα, για να σας υποστηρίξω στον δρόμο της ένωσής σας 
με την Πηγή, για να σταθώ για άλλη μια φορά μάρτυρας του βήματος που θα κάνετε 

προς τη μεγάλη Ενότητα.  

Σχηματίστε παρακαλώ γύρω σας έναν μεγάλο κύκλο, που περιλαμβάνει όλους εσάς που 
βρίσκεστε σήμερα στη συνάντηση, καθώς και όλους όσους θα συμμετέχουν ποτέ ακού-

γοντας ή διαβάζοντας τα όσα ειπώθηκαν σήμερα. Είναι ένας κύκλος που απλώνεται σε 
πολλούς τόπους και χρόνους.  

Μπροστά σας στο κέντρο του κύκλου βρίσκομαι εγώ, γιατί αυτός που είδε εμένα, είδε 
τον Πατέρα. Η Μαρία βρίσκεται επίσης κοντά, δίπλα μας, για να θυμίζει τη Θηλυκή Αρ-
χή που είναι ένα με τον Πατέρα. Και όπως στεκόμαστε δίπλα – δίπλα, ερχόμαστε πιο 

κοντά και ταυτιζόμαστε και γινόμαστε ένα, μία μορφή. Δύο οντότητες που αγαπάτε πο-
λύ, σε μία μορφή που σας δίνει να καταλάβετε την έννοια του ανδρόγυνου, του Ερμα-

φρόδιτου.  

Και αφού αφήστε τα πάντα να πέσουν από πάνω σας και όλες τις σκέψεις και αναλύσεις 

που τυχόν κάνετε ή προσπαθείτε να κάνετε και θυμηθείτε ότι βρίσκομαι ταυτόχρονα 
στο δεύτερο κέντρο σας, σταθείτε στην καρδιά και συνδεθείτε μαζί με εμάς στο κέντρο 
του κύκλου, καρδιά με καρδιά. Και δηλώστε την πρόθεσή σας να ικανοποιήσετε τα αι-

τήματα της καρδιάς του Πατέρα, του Δημιουργού.  

“Δηλώνω την πρόθεσή μου στο  σύμπαν”,  λέτε,  “να ικανοπο ιήσω τα 

α ιτήματα της καρδ ιάς  του  Δημ ιουργού,  με κάθε τρόπο,  σύμφωνα με 
το  Νόμο της  Αβλάβε ιας .  Το  συνδημ ιουργώ αυτό  με το Πνεύμα και  α-
ναλαμβάνω την ευθύνη της συνδημ ιουργίας  μου.”  

Μπορείτε ήδη να δείτε στο άλλο άκρο την καρδιά να μεγαλώνει και να ανοίγει διάπλατα, 
σαν ένα μεγάλο κόκκινο ρόδο. Στο κέντρο του στήθους μου, στο κέντρο του στήθους 

του Ερμαφρόδιτου, ένα πελώριο ρόδο. 

Συνεχίζετε, δηλώνοντας: 

“Δηλώνω την πρόθεσή μου στο σύμπαν να ανταποδ ίδω πλήρως και  

δ ιαρκώς την αγάπη,  τη  φροντ ίδα,  τη  χαρά,  την ικανοπο ίηση,  την 
προστασ ία  που μου προσφέρε ι  ο  Δημιουργός,  χ ίλ ιες  κα ι  εκατό  χ ιλ ιά-

δες  κα ι  ένα εκατομμύρ ιο  φορές  μεγεθυμένε ς.  Το  συνδημιουργώ αυτό 
με το  Πνεύμα κα ι  αναλαμβάνω την ευθύνη της  συνδημιουργ ίας  μου. 
Και  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν. ”  

Και καθώς από την καρδιά σας κινείται ενέργεια προς την καρδιά του Δημιουργού στο 
κέντρο του κύκλου, το μεγάλο ρόδο, μπορείτε ήδη να νιώσετε ότι αυτή η ενέργεια α-

ντανακλάται πάλι σε εσάς, μεγεθυμένη. Και τώρα είναι η δική σας καρδιά που γίνεται 
ένα τεράστιο ρόδο. Παίρνετε αυτό που δίνετε. Δίνοντας αγάπη, ανταποδίδοντας την 
αρχική αγάπη του Πατέρα Δημιουργού, παίρνετε αγάπη. 

Και προχωράτε με μια τρίτη δήλωση: 

“Δηλώνω την πρόθεσή μου στο  σύμπαν,  να ικανοποιήσω τα δημ ιουρ-

γ ικά α ιτήματα της  καρδ ιάς  το  Δημιουργού,  να ικανοπο ιήσω το α ίτημα 
της καρδιάς  του  Πατέρα γ ια  Δημιουργία.”  

Η ενέργεια κατεβαίνει από την καρδιά σας στο δεύτερο κέντρο και από εκεί συνδέεται 

με το δεύτερο κέντρο του Ερμαφρόδιτου στο κέντρο του κύκλου, για να διαπιστώσετε 
ότι, και εκεί, τα δύο κέντρα που συνδέονται άμεσα, ουσιαστικά είναι ένα. Όλα τα κέ-

ντρα του Ερμαφρόδιτου είναι ένα αλλά εξαρτάται από το δικό σας αίτημα πώς θα τα 
αναλύσετε κάθε φορά. Αναλύονται ανάλογα με τη δική σας εξέλιξη, τη δική σας επί-
γνωση και, ναι, το δεύτερο κέντρο σας ενεργοποιείται ισχυρά.  
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Έχοντας συνδεθεί με το δεύτερο κέντρο του Ερμαφρόδιτου, με την ενέργεια να κινείται 
ανάμεσα στα δύο αυτά κέντρα, το δικό σας κέντρο και του Ερμαφρόδιτου, ολοκληρώ-

στε κάνοντας την εξής δήλωση: 

“Δηλώνω την πρόθεσή μου στο σύμπαν,  να ανταποδ ίδω πλήρως και  
δ ιαρκώς στον Πατέρα,  όλα όσα έχε ι  δημ ιουργήσε ι  γ ια  μένα με  αγάπη,  

χ ίλ ιες  κα ι  εκατό  χ ιλ ιάδες  και  ένα εκατομμύρ ιο  φορές  μεγεθυμέν α.  Το 
συνδημ ιουργώ αυτό  με το Πνεύμα και  αναλαμβάνω την ευθύνη της 

συνδημ ιουργ ίας  μου.  Και  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν.”  

Αυτήν την ώρα έχει συμβεί μία πολύ ισχυρή σύνδεση ανάμεσα σε εσάς και την καρδιά 
του Δημιουργού. Πάλλονται και οι τέσσερις καρδιές, του Ερμαφρόδιτου και οι δικές σας. 

Τέσσερις καρδιές που πάλλονται και ανταλλάσσουν διαρκώς ενέργειες. Μόλις σχηματί-
σατε το ιερό σχήμα του τετραγώνου, το σχήμα που υποδηλώνει την εκδήλωση.  

Πάνω σε αυτό μπορείτε να προσθέσετε την οροφή. Αναμφισβήτητα, θα μπορούσε να 
γίνει η ίδια εργασία με κάθε ενεργειακό σας κέντρο. Αυτό όμως, προϋποθέτει από μέ-

ρους σας την ανάπτυξη μιας ευρύτερης κατανόησης και αντίληψης, που δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Είναι μία βαθιά μυστικιστική εργασία που χρειάζεται να γίνει πρώτα βίω-
μα σε εσάς και η προσωπική σας σχέση με τον Δημιουργό, με την Πηγή της Δημιουργί-

ας της Ζωής, είναι η βάση γι' αυτό.  

Δεν πρόκειται για μία νοητική σύλληψη. Είναι μία σχέση, καθοριστική. Μία σχέση που 

γεννά. Μία σχέση που οδηγεί στη γείωση κάθε σύλληψης. Αυτό που αγαπά η καρδιά 
στο ένα επίπεδο, το γεννά η μήτρα στο άλλο. Η καρδιά που αγαπά ένα σχέδιο, με-
τατρέπεται σε μήτρα για να το υλοποιήσει.  

Έχετε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσετε στα άλλα κέντρα. Μη διασπάσετε την ενέργειά 
σας προσπαθώντας τώρα να φτάσετε εκεί αλλά δεχτείτε ταπεινά να κάνετε πρώτα αυτό 

το βήμα – ένα πολύ μεγάλο βήμα. Άλλωστε δεν το ζητάτε ακόμα όλοι σας να ικανοποι-
ήσετε τα αιτήματα της καρδιάς του Δημιουργού, δεν το θεωρείτε απαραίτητο. Δεν το 
θεωρείτε απαραίτητο, γιατί δεν αντιλαμβάνεστε τη βαθιά σχέση, τη βαθιά ένωση και 

ταύτιση ανάμεσα σε εσάς και τον Ερμαφρόδιτο.  

Ο Πατέρας που συλλαμβάνει στην καρδιά του μία ιδέα και την αγαπά, ο Πατέ-

ρας που αγαπά ένα σχέδιο στην καρδιά του, γίνεται Μητέρα για να το υλοποιή-
σει. Έτσι απλά, έτσι εύκολα.  

Θα μπορούσατε γι' αυτό το λόγο να σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι εκείνος ο ανώτε-

ρος μηχανισμός, ο μηχανισμός που συνδέεται με τον ανώτερο νου, που συλ-
λαμβάνει την ιδέα και την αγκαλιάζει κάνοντάς την Θέλημα. Η καρδιά συνδέε-

ται με το Θέλημα και η μήτρα με την υλοποίηση του Θελήματος, τη Δημιουργία 
βάσει του Θελήματος. 

Στην καρδιά βρίσκονται τα blueprints και στη μήτρα το αποτέλεσμα. Αφήστε να 

διαρκέσει περισσότερο η ροή ανάμεσα στα τέσσερα κέντρα. Τα δύο ρόδα/καρδιές ενω-
μένες ανταλλάσσουν ενέργειες. Από τα ρόδα οι ενέργειες κατεβαίνουν προς τα δεύτερα 

κέντρα, που γίνονται ήλιοι και λάμπουν, δημιουργώντας, ακτινοβολώντας τη ζωή - α-
κόμα χωρίς προϋποθέσεις. Και αυτοί οι δύο ήλιοι, τα δύο αστέρια είναι σε σύνδεση. 

Στο κέντρο του κύκλου οι δύο μορφές μας χωρίζουνε σταδιακά και μένετε ενωμένοι 

καρδιά με καρδιά μαζί μου και μήτρα με μήτρα, δεύτερο κέντρο με δεύτερο κέντρο, με 
τη Μαρία. Σε εσάς γινόμαστε ένα. Αυτή τη στιγμή μόλις, αποκτήσατε πάλι αντίληψη 

των δύο διακριτών όψεων: του Πατέρα μέσω του Υιού και της Μητέρας. Αφήστε την 
πλεονάζουσα ενέργεια να κινηθεί προς τη γη μέσα από το πρώτο τσάκρα και τα πέλμα-
τα των ποδιών σας. Δείτε τη να ρέει άφθονα προς τη γη.  



Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου                                                                             Συνάντηση 5η – 28.11.2015 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου - www.elijah.gr                                                                  5 

 

Πρόκειται για μία ιερή διδασκαλία. Πάρτε λίγο χρόνο τώρα, για να μείνετε προσωπικά 
συνδεδεμένοι με τον Πατέρα και τη Μητέρα. Καρδιά με καρδιά με τον Πατέρα, δεύτερο 

κέντρο με δεύτερο κέντρο με τη Μητέρα και επαναλάβετε τις δηλώσεις όπως και πριν, 
συνδεόμενοι με την καρδιά του Πατέρα για να ικανοποιήσετε τα αιτήματα της ύπαρξής 
του και συνδεόμενοι με τη Μητέρα για να ικανοποιήσετε τα δημιουργικά αιτήματα της 

Πηγής.  

Πάρτε πέντε λεπτά γι' αυτή την άσκηση.  

[Παύση 5'] 

Και τώρα θα περάσουμε στην τρίτη φάση αυτής της εργασίας. 

Σταθείτε και πάλι στην καρδιά σας που έχει γίνει ένα μεγάλο ρόδο, κόκκινο, λαμπερό, 

γιατί κάθε φορά που ζητάτε να ανταποδώσετε την αγάπη του Δημιουργού, 
παίρνετε ακόμα περισσότερη αγάπη, ζωή και ενέργεια. Κάθε φορά που ζητάτε να 

ικανοποιήσετε, παίρνετε ικανοποίηση. Γιατί, φυσικά, αν σταθείτε στον καθρέφτη και 
κοιτάξετε τον εαυτό σας στα μάτια και του πείτε ότι τον αγαπάτε, θα πάρετε αγάπη. Αυ-

τό είναι το παιχνίδι των κατόπτρων και των προβολών.  

Σταθείτε λοιπόν και πάλι στην καρδιά, συνδεδεμένοι με την καρδιά του Δημιουργού 
Πατέρα και τολμήστε να παραδοθείτε απόλυτα σ' Αυτόν, να παραδώσετε απόλυτα κάθε 

πιθανό δικό σας ξεχωριστό αίτημα, λέγοντας: 

“Δηλώνω την πρόθεσή μου στο  σύμπαν να ικανοπο ιήσω απόλυτα τα  

α ιτήματα της  καρδ ιάς  του Πατέρα,  τα  δ ικά  του  α ιτήματα και  όχ ι  τα 
δ ικά  μου,  γ ιατ ί  δεν ε ίμα ι  εγώ αλλά Αυτός  η Πηγή της Ζωής.  Παραδί -
δομα ι  απόλυτα στα χέρια Σου.  Το Θέλημά μου ε ίνα ι  το δ ικό Σου Θέ-

λημα κα ι  δηλώνω την πρόθεσή μου να το  ικανοπο ιήσω.  Το  συνδη-
μ ιουργώ αυτό  σύμφωνα με  τον Νόμο της  Αβλάβε ιας  κα ι  αναλαμβάνω 

την ευθύνη της  συνδημιουργ ίας  μου.  Και  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν.  

Δηλώνω την πρόθεσή μου στο  Σύμπαν να ανταποδ ίδω πλήρως κα ι  
δ ιαρκώς την αγάπη,  τη  φροντ ίδα,  την προστασ ία,  τη  χαρά,  την ικα-

νοπο ίηση που μου προσφέρε ι  ο  Πατέρας  Δημιουργός.  Το συνδημ ιουρ-
γώ αυτό  σύμφωνα με τον Νόμο της Αβλάβε ιας  κα ι  αναλαμβάνω την 

ευθύνη της  συνδημιουργ ίας  μου.  Και  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν. ”  

Στη συνέχεια, στραφείτε προς τη Μητέρα, συνδεδεμένοι ήλιο με ήλιο, δεύτερο με δεύ-
τερο κέντρο, κάνοντας τη δήλωση: 

“Εμπ ιστεύομαι  απόλυτα τη  δημ ιουργ ική ενέργε ια  της Ζωής.  Αφήνομαι  
στα χέρ ια Σου.  Ζητώ να δημ ιουργήσω όχι  ό ,τ ι  θέλω εγώ αλλά σύμ-

φωνα με  το  δ ικό  σου Σχέδ ιο,  σύμφωνα με  το  Σχέδ ιο  του  Δημ ιουργού,  
γ ιατ ί  δεν  ε ίμα ι  εγώ αλλά Εσύ.  Το συνδημ ιουργώ αυτό  σύμφωνα με 
τον Νόμο της  Αβλάβε ιας  κα ι  αναλαμβάνω την ευθύνη της  συνδη-

μ ιουργίας  μου.  Κα ι  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν.”  

Και τέλος: 

“Δηλώνω την πρόθεσή μου στο σύμπαν να ανταποδ ίδω πλήρως και  
δ ιαρκώς τη  δημ ιουργική ενέργε ια  της  Ζωής  που μου προσφέρε ι  η  Μη-
τέρα,  χ ίλ ι ες  κα ι  εκατό  χ ιλ ιάδες  κα ι  ένα εκατομμύριο φορές  μεγεθυμέ-

νη,  σε  Αυτήν.  Το συνδημ ιουργώ αυτό  σύμφωνα με τον Νόμο της  Α-
βλάβε ιας  κα ι  αναλαμβάνω την ευθύνη της  συνδημιουργίας  μου.  Κα ι 

έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν.  
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Στο σημείο αυτό πάρτε μια βαθιά αναπνοή και αφήστε την πλεονάζουσα ενέργεια να 
γειωθεί μέσα από το πρώτο κέντρο και τα πέλματα βαθιά στη γη. 

Οι δύο μορφές που βρίσκονται στο κέντρο του μεγάλου κύκλου σας πλησιάζουν και γί-
νονται ένα με εσάς. Στο σημείο αυτό, αν αγαπάτε, αφήστε τον εαυτό σας στο πάτωμα. 
Καθίστε στο πάτωμα. Με τον τρόπο αυτό γειώνετε περισσότερη ενέργεια. Το πρώτο 

τσάκρα διευρύνεται για να κατέβει περισσότερη ενέργεια. 

“Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι 
μου. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τῆ δούλη Αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ 
γενεαί.”   [Σημ.: στο σημείο αυτό ακούστηκε η Μαρία]*  

Μαζί σας κάθεται η Μαρία. Μέσα από εσάς κάθεται η Μαρία. Μείνετε ταυτισμένοι μαζί 
της για τον επόμενο μήνα και μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων. 

Η κορύφωση της ενέργειας θα είναι στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο αλλά κρατήστε τη μέχρι 
την ημέρα των Χριστουγέννων, για λόγους σημειολογίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
αγαπημένοι μου θα βρείτε έναν νέο εαυτό.  

Έχετε πάει πια όσο βαθύτερα μπορούσατε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό για 
αρκετό διάστημα. Οι υπόλοιπες εργασίες θα είναι για να σας βοηθήσουν να εδραιώσετε 

μέσα σας τα αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης με τον Ερμαφρόδιτο. Στις εργασίες που 
γίνονται, πλησιάζετε το θέμα σφαιρικά από πολλές πλευρές αλλά ο πυρήνας είναι ένας: 
η Θεότητα, ο Θεός που είστε εσείς. 

Η Μαρία, στέκεται σ' εσάς. Είναι αυτή που σας είχε ζητήσει -και είχε ζητήσει ιδιαίτερα 
από τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας, να εκκλησιάζονται για μία φορά το μήνα, για 

πέντε μήνες. Συμβαίνει ένα μεγάλο ενεργειακό ξεκλείδωμα. Η εργασία που κάνατε σή-
μερα θα σας συντροφεύει σε όλη την υπόλοιπη ζωή σας και είναι κάτι που θα ήταν κα-

λό να χρησιμοποιείτε συχνά, γιατί αφορά τη δική σας προσωπική σχέση με τον Δη-
μιουργό.  

Αν έχετε στο μπαλκόνι σας και στον κήπο σας ένα σωρό φυτά που φροντίζετε καθημε-

ρινά, πόσο μάλλον θα έπρεπε να φροντίσετε αυτή τη σχέση. Έτσι να μιλάτε στον Δη-
μιουργό.  

Αργότερα, θα πάμε ακόμα μακρύτερα. Για την ώρα, χρειάζεστε χρόνο να δουλέψετε σ' 
αυτή τη σύνδεση. Θα δείτε σύντομα πολλά πράγματα να γίνονται αληθινά, να γειώνο-
νται στην πραγματικότητά σας. 

Καθώς κάθεστε, ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με τη Μαρία που βρίσκεται ευθυγραμμισμένη 
μαζί σας -κάθεται μαζί σας, με τον καθένα και την καθεμιά σας-, θυμηθείτε και πάλι τις 

δύο καρδιές. Θυμηθείτε ότι στέκομαι στο δεύτερο κέντρο.  

Έλεος και Ειρήνη σε όλους. 

Αμήν. 

 

Άννα: Και έτσι είναι. 

Όλοι: Και έτσι είναι. 

 

 

 

* Στο σημείο αυτό η Μαρία αναφέρθηκε σε τρία εδάφια του λεγόμενου “Ύμνου της 

Μαρίας”. Σύμφωνα με το κατά Λουκάν ευαγγέλιο, κεφάλαιο Α', μετά τον Ευαγγελισμό 
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και τη σύλληψη του Ιησού από τη Μαρία, αυτή ταξίδεψε στα ορεινά μέρη και επισκέ-
φτηκε την εξαδέλφη της Ελισάβετ, η οποία εγκυμονούσε ήδη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 

Η Ελισάβετ βλέποντάς την, ένιωσε το έμβρυο να σκιρτά στην κοιλιά της, “γέμισε από 
Άγιο Πνεύμα” και χαιρέτησε τη Μαρία λέγοντας: 

42 [καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν·] εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογη-

μένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 

43 Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; 

44 Ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ 

βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 

45 Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ 

Κυρίου. 

 
 Τότε, η Μαρία της απάντησε λέγοντας: 

 

46 [Καὶ εἶπε Μαριάμ·] Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον 

47 καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, 

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί· 

49 ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 

51 Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρ-

δίας αὐτῶν· 

52 καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 

53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους, 

55 καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ 

εἰς τὸν αἰῶνα. 
 

Η Μαρία έμεινε με την Ελισάβετ τρεις μήνες και κατόπιν επέστρεψε στο σπίτι της. 
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