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5η Συνάντηση: «Η δυναμική της νοητικής σκαλωσιάς» 

08 Φεβρουαρίου 2017 

σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι ξεχωριστό.  

Αφήστε τα πάντα να πέσουν από πάνω σας. Μη κρατάτε τίποτα, μη 

κρατάτε κανέναν.  

Ξέρετε, για να μπορέσετε να λειτουργήσετε στη διαδικασία της Κλήσης 

και να την απευθύνετε στους ανθρώπους, εκ μέρους μου, χρειάζεται πρώτα 

να μπορείτε να τους αφήσετε να φύγουν πλήρως, χωρίς να έχετε καμία 

απαίτηση από αυτούς, καμία προσδοκία. Όταν μπει το στοιχείο της 

προσδοκίας, χάνεστε. Η ενέργεια διασπάται, γιατί χρειάζεται να 

καταναλωθεί σε μεγάλο βαθμό, για να ξεπεράσει τους φραγμούς του εγώ -

του προσωπικού σας εγώ. Είναι μια μεγάλη διάσπαση που συμβαίνει με 

αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό επιμένω κάθε φορά, ότι χρειάζεται να αφήσετε 

όλες τις προσδοκίες αλλά και κάθε τι με το οποίο δεσμεύετε τους 

ανθρώπους. Μπορεί να είναι μια σκέψη, ένα συναίσθημα, μια ρήτρα. 

Δηλώστε, ότι αφήνετε τα πάντα και τους πάντες να φύγουν. Τότε θα 

μπορέσουμε κι εμείς να αφήσουμε εσάς να φύγετε. Έχει ειπωθεί με άλλο 

τρόπο. Λέτε: «Συγχώρησε για να σου συγχωρεθεί» Εδώ όμως αναφέρομαι 

σ’ ένα άλλο επίπεδο και μια πολύ πιο ευρεία έννοια.   

Όταν  ελευθερώνετε ,  ε λευθερώνεστε  κ ι  ό ταν μπορε ί τε  να 

υποστηρ ί ξετε  την  ελευθερ ία ,  τότε  η  Κλήση  ε ί να ι  θεμι τ ή ,  δε 

γίνεται ένα άγκιστρο που αρπάζει κάποιον και τον έλκει καταναγκαστικά… 

εξαναγκαστικά. Ανάβε ι  μ ια  φλόγα  κα ι  καθρεφτ ί ζετα ι  μέσα του,  

κ ι  αν  ο  ίδ ιο ς  αναγνωρίσε ι  την  ταύτ ι ση ,  αναγνωρίσε ι  το 

καθρέφτ ι σμα,  έρχετα ι .  Αυτό είναι ένα μυστικό, αποκρυφιστικό 

μυστικό, της βαθύτερης εσωτερικής εργασίας ομάδων που εργάζονται πολύ 

βαθιά εσωτερικά. 

Εάν δεν μπορέσετε να απεμπλακείτε, αν δεν είσθε σε θέση να αφήσετε 

τους άλλους να φύγουν, η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Κλήσης θα 

είναι μηδαμινή, προβληματική και αυτό, θα κοστίσει κυρίως σε σας τους 

ίδιους. Ούτε το έργο θα προαχθεί, ούτε εσείς θα έχετε τα οφέλη που θα 

μπορούσατε να έχετε. Αντίθετα, το γεγονός ότι θα επαναλαμβάνετε κάθε 

τόσο τη λανθασμένη στάση, τη λανθασμένη ενέργεια, θα αφήσει ένα 

ανάλογο αποτύπωμα το οποίο θα κληθείτε αργότερα να διαχειριστείτε. Γιατί 

καταλαβαίνετε, ότι αν εσείς δεν αφήνετε τους άλλους να φύγουν, κάποιοι 

άλλοι, στο συλλογικό, δεν θα αφήσουν εσάς. Μιλάμε με όρους 

συλλογικότητας.  
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Το μυστικό δεν βρίσκεται στις ωραίες επικλήσεις, βρίσκεται στην καρδιά 

και στο πόσο καθαρά μπορείτε να διαχειριστείτε την ενέργεια σας! Πόσο 

καθαρή μπορείτε να την κρατήσετε σ’ αυτήν την διαδικασία, μη αφήνοντας 

τίποτα να μπει εμπόδιο στην ενέργεια, μη επιτρέποντας, σε προσμίξεις του 

προσωπικού σας εγώ να δημιουργήσουν στενώσεις στους διαύλους, που με 

τη σειρά τους θα καταλήξουν να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο πρόβλημα;   

Κανόνας πρώτος λοιπόν: Αφήνω τα πάντα και τους πάντες να φύγουν. 

Δεν περιμένω, δεν προσδοκώ τίποτα από κανέναν. Δεν δεσμεύω τίποτα και 

κανέναν. Δεν ζητώ την τιμωρία κανενός. Για να το κατορθώσετε αυτό, θα 

σας πάρει χρόνο. Είναι ίσως, η πιο δύσκολη δουλειά να κάνει κάποιος.  

Είναι πολύ εύκολο να βρισκόμαστε εδώ, να συνδέεστε μαζί μου και να 

κάνουμε τη διαδικασία της εκπομπής της Κλήσης. Ποιος θα διαχειριστεί 

όμως, αυτό το πρόβλημα; Μόνο εσείς, μπορείτε να το κάνετε! Αφήστε τους 

πάντες και τα πάντα να φύγουν. Όταν εσείς μπορείτε να  λειτουργήσετε 

έτσι και να βασιστείτε στην εμπιστοσύνη απέναντι στο Πνεύμα, την 

Ουράνια Αρμονία και Ισορροπία και δεν στέκεστε πια σαν δικαστές και 

κριτές της ανθρωπότητας ή του εαυτού σας αλλά σαν παιδιά, που κάθονται 

με εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του Πατέρα τους, τότε όλα θα πάνε καλά. Αν 

το καταφέρετε αυτό, όλα θα πάνε καλά.  

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ!  

Βρίσκομαι ανάμεσα σας, στο κέντρο του κύκλου. Ξέρω ότι η καρδιά σας 

πάει να σπάσει από χαρά, κάθε φορά που με βλέπετε, κάθε φορά που με 

νιώθετε. Ξέρω, ότι μας συνδέει αυτό το κάτι… και είναι η επίγνωση πως 

είμαστε ΈΝΑ. Αυτή την επίγνωση στην πραγματικότητα χρησιμοποιώ/ 

αξιοποιώ, για τη μετάδοση της Κλήσης. 

Ανέμελα, αφήστε τον εαυτό σας να καθίσει στη θέση που βρίσκεστε. 

Λύστε χέρια και πόδια κι αφήστε να χυθούν οι ενέργειες απ’ τις παλάμες 

και τα πέλματα, να φύγουν όσα κρατάτε προς τη γη. Σαν παιδιά που 

περιμένουν την ετυμηγορία του δασκάλου, που τα φώναξε στο γραφείο 

του και υποψιάζονται ότι... έχουν να ακούσουν τα σχολιανά τους, γιατί 

ξέρουν τις αταξίες που έχουν κάνει. Με το κεφάλι σκυμμένο σταθείτε, 

ελαφρώς προς τα εμπρός. Στη στάση αυτή σας βρίσκω και σας 

παραλαμβάνω.  

Η σχολή που δημιουργείται τώρα, πως θα ονομαστεί; Σχολή των Θεών; 

Είναι ένας τίτλος καμένος, έχει χρησιμοποιηθεί -άλλωστε, είναι πολύ 

συγκεκριμένη η διδασκαλία. Δεν είναι αυτό που με προβληματίζει... 

ουσιαστικά θέλω να  δηλώσω ότ ι  δημι ουργε ί τα ι  μ ια  σχολή.  «Η 

σχολή της Κλήσης;» Ίσως, θα δούμε. Μιλώ γ ια  σχολή  σκέψης,  

πρώτα απ ’  όλα .  Όχι μια σχολή στην οποία έρχονται, συρρέουν οι 

άνθρωποι για να πάρουν πολλές πληροφορίες από πολλές πηγές, 

αντιφατικές πληροφορίες πολλές φορές, να μάθουν θρησκευτικά, να 
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μάθουν και φυσική αλλά μια σχολή που έχει σα στόχο την έκφραση 

συγκεκριμένων ιδεών… ενός συγκεκριμένου  συστήματος.   

Κάθε φορά, που ακούει η Άννα τη λέξη σύστημα, μας κοιτάει καλύτερα 

στα μάτια και λέει: «Τι θέλετε να πείτε τώρα; Για τί σύστημα μιλάτε; Τα 

συστήματα υποδηλώνουν παγίωση». 

Υπάρχουν πολλών ειδών τρόποι, για να δείτε ένα σύστημα. Αυτά που 

ακούτε τώρα, δεν είναι καθόλου άσχετα από το αντικείμενο της ομάδας. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν, για να δείτε ένα σύστημα. Ο ένας τρόπος 

είναι να συνειδητοποιήσετε ότι, από την στιγμή που έχει δημιουργηθεί ένα 

σύστημα, σημαντικά μέρη της ενέργειας έχουν παγιωθεί. Με ανάλογο 

τρόπο δηλαδή, όπως παγιώνεται η ενέργεια για να σχηματίσει την ύλη, να 

σχηματίσει μια μορφή.  

Ένα  σύστημα  ε ί να ι  μ ια  νοητ ι κή μορφή ένα  νοητ ι κό 

μόρφωμα  κα ι  αυτό  σημα ίνε ι  ότ ι  δ εσμεύετα ι  έ να  μεγάλο 

μέρος  της  ενέργε ια ς  εκε ί ,  γ ια  να κρατήσε ι  τη  σκαλωσ ιά .  

Και  στη  συνέχε ια  αναγκάζε ι  αυτή η  παγιωμένη  ενέργε ια  τ ι ς  

νέε ς  ροέ ς ,  να  κ ινηθούνε  μέσα  από τη  σκαλωσιά .  Εί να ι  ένα 

σύστημα  πεπο ι θήσεων.  Μπορεί να είναι η Καμπάλα -μεγάλο σύστημα 

αντιστοιχιών, αγκαλιάζει τα πάντα-, μπορεί να είναι η Θεοσοφία, μπορεί να 

είναι ένα δόγμα -οποιοδήποτε δόγμα-, μια ιδεολογία που στηρίζεται σε 

συγκεκριμένα στάδια σκέψης. Όλα  αυτά  ε ί να ι  νοητ ικά  μορφώματα 

κα ι  εξυπηρετούν  στην  πράξη  τους  ανθρώπους ,  στο  να 

κρατούν  δεσμευμένη  την  ενέργε ια  κα ι  να  την 

χρησιμοποι ούν  μέσα  στο ν  χρόνο .   

Και πάλι θα σας φέρω την αναλογία της μορφοποίησης της ύλης. Ένα 

δένδρο αποτελείται κι από παγιωμένη ενέργεια, την ενέργεια που έχει 

φτιάξει τη σκαλωσιά και είναι ένας τρόπος να κρατήσει την ενέργεια και τη 

ροή σ’ αυτό το σχήμα μέσα στο χρόνο. Πόσο μάλλον συμβαίνει αυτό, στην 

περίπτωση ενός βουνού, ενός κρυστάλλου/πετρώματος αλλά ακόμη και σε 

πιο παροδικές μορφές ύπαρξης, όπως μια πεταλούδα. Απλώς σ’ εκείνη τη 

περίπτωση ο χρόνος είναι βραχύτερος. Συμβαίνει ακόμα και στην 

περίπτωση ενός αστέρος ή ενός πλανήτη. Κι εκεί οι διαστάσεις, η έκταση 

του χρόνου, για την οποία μιλάμε, είναι πάρα πολλή μεγάλη. Κάθε 

μορφή λο ι πόν ,  έ χε ι  σαν  στόχο  να  κρατήσε ι  την  ενέργε ια  

δεσμευμένη  μέσα  στον  χρόνο  κα ι  την  πληροφορία .  

Και για να έρθουμε πάλι στο γήινο πεδίο, με αυτόν τον τρόπο 

λειτουργούν οι θρησκείες και τα κινήματα. Η νοητική εμβέλεια δεν είναι 

πολλή μεγάλη, ενός τέτοιου συστήματος, είναι περιορισμένη. Αλλά από την 

στιγμή που παραλαμβάνει την ενέργεια από το υψηλότερο σημείο του, την 

οδηγεί μέχρι τη ρίζα στη γη, τη γειώνει και ικανοποιεί αυτό το σκοπό. Δεν 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες, αλλά αυτό το σύστημα 
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χρησιμοποίει την ενέργεια, γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σ’ αυτό το χρονικό 

διάστημα, μέχρι το ίδιο να φθαρεί και ν’ αρχίσει να υποδομείται ή μέχρι να 

συγχωνευθεί με ένα άλλο σύστημα. Το νοητικό πεδίο, είναι εξαιρετικά ευρύ 

από μόνο του. Είπαμε ότι, η νοητική εμβέλεια αυτών των συστημάτων δεν 

είναι μεγάλη. Είναι αποτελεσματικά όμως, γιατί συγκεντρώνουν και 

καθοδηγούν την ενέργεια.  

Ένα τέτοιο σύστημα, είναι αυτό που φτιάχνουμε εμείς μαζί τώρα. Γι’ 

αυτό ξεκίνησα μιλώντας για μια σχολή, που αφορά ένα συγκεκριμένο 

σύστημα. Επειδή όμως ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη της ανόδου της 

συνείδησης κι επειδή βασικός τρόπος εργασίας, βασική προϋπόθεση της 

εργασίας, είναι να μην έχετε προσδοκίες και να μη δεσμεύετε κανέναν, 

ο ι κοδομώντας  αυτό  το  σύστημα,  θα  πρέπε ι  οπωσδήποτε  να 

θυμόσαστε  κάθε  στ ι γμή ότ ι  δεν  ε ί να ι  παρά  ένα  νοητ ι κό 

μόρφωμα.    

Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσω άλλα λόγια, για να 

καταφέρω να αγκιστρώσω στη συνείδηση σας τις έννοιες που φέρνω, τις 

ενέργειες, την αναγκαιότητα του να διαδοθεί αυτή εργασία, αν είχα δεχτεί 

να κινήσω το θυμικό σας, αν είχα επιλέξει να δουλέψω με το 

συναισθηματικό σας πεδίο, το οποίο θα τσιμπούσε αμέσως και ξαφνικά μαζί 

με αυτό, θα ανέβαιναν στη μνήμη σας πολλά άλλα στοιχεία, γύρω από το 

όνομα μου και τις γνωστές ή άγνωστες πτυχές της ιστορίας μου. Κι αυτό 

από μόνο του, θα αποτελούσε ένα πολύ καλό βαρίδι και άγκιστρο στη 

συνείδηση σας. Δεν Θέλω να κάνω αυτό. Και δεν θέλω να το κάνω γιατί, 

μιλώντας για συλλογικότητες, χρειάζεται πάντοτε να θυμόσαστε ότι, 

πρέπε ι  μεν  να  ε ί μαστε  σε  θέση  να  δουλέψουμε  με  όλα  τα  

πεδ ία  αλλά  χρε ιά ζε τα ι  να  κ ι νούμαστε  από  το  ανώτατο 

πεδ ίο ,  από το  υψηλότερο  δυνατό πεδ ί ο.  Προτιμώ λοιπόν, να 

φέρω την ενέργεια και την πληροφορία από ψηλά, να την εξηγήσω και να 

σας αφήσω να την αφομοιώσετε με τον δικό σας ρυθμό, να τη χωνέψετε 

και να την κάνετε πράξη, δημιουργώντας έτσι, στο συναισθηματικό σας 

πεδίο μια νέα εγγραφή, πιο ξεκάθαρη από αυτή που θα είχα πριν, σε άλλη 

περίπτωση.  

Δεν χρειάζεται να κάνετε του κόσμου τις σπουδές, για να δουλέψετε με 

το συλλογικό στο πλαίσιο της Κλήσης. Όμως αυτά  που  λέγοντα ι ,  

χρε ι άζε τα ι  να  συγκεντρωθούν  κα ι  να  δ ιαμορφω θούν  σα  μια  

δ ιδασκαλία  που  θα ε ί να ι  στη  δ ιάθεση  όσων έχουν  την 

ευα ι σθησία  να ν ιώσουν  την  Κλήση.  Δεν  ε ί να ι  μ ια  

δ ιδασκαλία  που  πρέπε ι  να  ‘τα ΐ σε τε ’  στους  άλλους .  

Χρε ιά ζετα ι  να  μπορούν  να  συντον ι στούν  με  αυτή .   Για να 

συντονιστούν βέβαια, θα χρειαστεί η διάδοση, η μετάδοση της 

πληροφορίας -τίποτε παραπάνω. Αυτός είναι ο λόγος που επέμεινα, να 

αναρτηθούν στο διαδίκτυο τα κείμενα, οι εργασίες που έγιναν μέχρι τώρα.  
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Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σαφές σύστημα. Το ερώτημα μου είναι, 

πως βλέπετε εσείς τον εαυτό σας μέσα σε αυτό το σύστημα.  Δεν είστε 

έτοιμοι, ακόμα, να ξεκινήσετε την Κλήση. Θα ολοκληρωθούν οι έξι 

συναντήσεις και στη συνέχεια θα εγκατασταθεί ένας ρυθμός. Θα πάρετε τις 

οδηγίες, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος. Όταν ρώτησα πως βλέπετε εσείς, τον 

εαυτό σας μέσα σ’ αυτό το σύστημα, δεν εννοούσα τόσο στην εξωτερική 

μορφή που ακόμα είναι αρκετά ασαφείς για εσάς, αλλά στην εσωτερική του 

δομή.  

Ο οραματισμός που κάναμε σταδιακά… ξεκινήσαμε από ένα επίπεδο, 

προστέθηκε κάποιο άλλο… κάποιο άλλο… o  οραματ ι σμός  ε ί να ι  το 

σύστημα,  ε ί να ι  η  σκαλωσιά  του  συστήματος .  Σ ’  αυτόν  θα 

προστεθούν  κα ι  άλλα  στο ι χε ί α ,  αργότερα  κα ι  θα  δε ί τε  ότ ι  

θα  δημι ουργηθε ί  μ ι α  σε ιρά  επαναλαμβανόμενων 

οραματ ισμών σε  δ ιάφορα  στάδ ια .  Δηλαδή,  οραματ ισμών 

που  θα  εργάζοντα ι  με  το  φυσι κό,  το  θυμ ικό,  το  νοητ ικό 

σώμα  των  ανθρώπων.  Εσείς κατανοείτε  ότι αυτό είναι μια σκαλωσιά;  

Εάν το κατανοήσετε, θα έχετε συλλάβει την αναγκαιότητα η σκαλωσιά να 

είναι σταθερή, να είναι ισχυρή, για να μπορέσει να σηκώσει το βάρος, να 

αντέξει τους ισχυρούς κραδασμούς της ενέργειας που θα ρέει μέσα από 

αυτή. Η σκαλωσιά μπορεί να χρησιμοποιείται για αιώνες αιώνων. 

Καταλαβαίνω, ότι περιμένετε να υπάρχουν πιο άμεσα αποτελέσματα αλλά 

ας μη ξεχνάμε ότι η ανθρωπότητα έχει διάφορους ρυθμούς.   

Είστε εσείς που στήνετε τη σκαλωσιά, μαζί με την ομάδα που 

προηγήθηκε. Στήνετε τη σκαλωσιά, πρώτοι, σ’ ένα άλλο επίπεδο καθώς 

μαζί ξεκινήσαμε να δουλεύουμε 3 κέντρα, 2 εκ των οποίων είναι 

διαφορετικά απ’ ότι δουλεύει η πρώτη ομάδα κι έτσι οι ενέργειες πλέκονται 

μεταξύ τους. Η αποτύπωση σε εικόνα, σε μια σαφή εικόνα της σκαλωσιάς, 

θα είναι πάρα πολύ βοηθητική για εσάς και όσους  ακολουθήσουν. Και η 

Άννα θα κάνει αυτή την εργασία, συν το χρόνο.  

Ο λόγος που ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, είναι για να μιλήσουμε για την ανάγκη να 

σταθείτε στις επάλξεις, κατά μια έννοια, φροντίζοντας την ενέργεια της 

σκαλωσιάς. Ε ίστε  ο ι κοδόμο ι .  Εμε ί ς  σας  φέρνουμε  την 

ενέργε ι α ,  τα  υλι κά ,  σας  δε ί χνουμε  το  σχέδ ιο  κ ι  εσε ί ς  

ο ι κοδομε ί τε  βάσε ι  αυτού.  Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική η 

συμμετοχή σας, η συνειδητή συμμετοχή σας, σε κάθε βήμα αυτής της 

διαδικασίας. Παίρνω τόσο χρόνο για να περιγράψω αναλυτικά αυτό που 

συμβαίνει, μόνο και μόνο για να μην καταλήξετε να χαθείτε μέσα σε 

συναισθηματικά μονοπάτια θυμαπάτης, την ώρα που χρειάζεται, σαν 

εργάτες, με το σκαρπέλο, το σφυρί, τα εργαλεία σας, να κάνετε μια πολλή 

συγκεκριμένη κατασκευή. Είναι μια πολλή συγκεκριμένη κατασκευή. 

Φροντίστε τη !!  
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Στο σημείο αυτό  ας επανέλθουμε στην πρακτική. [Οραματισμός] 

Στέκομαι στο κέντρο του κύκλου, στον άξονα.  

ΕΙΜΑΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ, και συνδέω τον Ουρανό με τη Γη.  

Με το αιθερικό σας σώμα, κάνετε ένα βήμα μπροστά... αφήνετε το 

φυσικό σώμα στη θέση που βρίσκεται και με το αιθερικό κάνετε ένα βήμα 

μπροστά και μπαίνετε στον Άξονα.  

Ταυτίζεστε με το Συλλογικό Χριστικό Σώμα. Στην καρδιά που πάλλεται, 

εστιάζεστε. Καθώς πάλλεται η καρδιά, διευρύνεται όλο και περισσότερο, 

καλύπτοντας όλο το σώμα.  

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ.  

Εισπνέετε και εκπνέετε χαλαρά, κρατώντας την επίγνωση του αέρα που 

κινείται μέσα έξω στο Χριστικό Σώμα, το Χριστικό Συλλογικό Σώμα.  

Τα 3 κέντρα / κόμβοι Χριστού, λάμπουν. Η ενέργεια που κινείται πάνω 

στον άξονα, τα τροφοδοτεί. Το ηλιακό κέντρο, η καρδιά και ο λαιμός 

ακτινοβολούν παλμικά την ενέργεια του Άξονα.  

Την ακτινοβολούν σε 3 επίπεδα, σε 3 πλέγματα. Τα πλέγματα αυτά, 

απλώνονται σε όλη τη γη παράλληλα με την επιφάνεια της. Κάθε 

άνθρωπος είναι ένας κόμβος.  

Το κέντρο του λαιμού λάμπει, ακτινοβολεί παλμικά την ενέργεια του 

Συλλογικού Χριστού. Αυτή διαχέεται στο πλέγμα, διαπερνώντας το κέντρο 

του λαιμού κάθε ανθρώπου στη γη. Μπορείτε να οραματιστείτε, τα 

δισεκατομμύρια των ανθρώπων επάνω στη γη να αποτελούν κόμβους και 

να δέχονται την ηλεκτρική ώση της Κλήσης.  

Στα 3 κέντρα του Συλλογικού Χριστικού Σώματος που λάμπουν, 

εμφανίζεται το Χριστόγραμμα ΧΡ . Στο κέντρο του λαιμού κάθε ανθρώπου 

επάνω στη γη, μέσα από το πλέγμα, εντυπώνεται το ΧΡ χρυσό.  

ΕΚΦΡΑΖΩ  ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΑΜΗΝ! 

ΕΚΦΡΑΖΩ  ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΑΜΗΝ! 

ΕΚΦΡΑΖΩ  ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΑΜΗΝ! 

Επαναλαμβάνετε τη δήλωση εσωτερικά και αφήνεται την ενέργεια να 

κινηθεί σε όλο το πλέγμα, δονώντας τη σφραγίδα ΧΡ στο κέντρο του 

λαιμού όλης της ανθρωπότητας.  

Αναπνοές. 
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Τώρα μεταφέρετε την εστίαση σας, στο κέντρο της Καρδιάς, με τις 

παλάμες ενωμένες στο στήθος σε στάση προσευχής.  

Το κέντρο της Καρδιάς του Χριστικού Συλλογικού Εαυτού λάμπει. 

Παλμικά μεταδίδει την ενέργεια σε όλο το αντίστοιχο πλέγμα. Κάθε 

άνθρωπος στη γη, ένας κόμβος και η ενέργεια διαπερνά το κέντρο της 

καρδιάς του.  

ΥΛΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΑΜΗΝ!  

Επαναλαμβάνετε εσωτερικά τα ίδια λόγια, οραματιζόμενοι την ενέργεια 

να κινείται μέσα από το πλέγμα και να δονεί το Χριστόγραμμα  σε κάθε 

καρδιά, στην καρδιά κάθε ανθρώπου στη γη.  

ΥΛΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΑΜΗΝ!  

ΥΛΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΑΜΗΝ!  

Σε κάθε εκφορά των λόγων, οραματίζεστε τη ροή και την ενεργοποίηση.  

Αναπνοές. 

Φέρτε τα χέρια, μπροστά στο ηλιακό πλέγμα, διατηρώντας τα σε στάση 

προσευχής. Το ηλιακό πλέγμα πάλλεται και παλμικά μεταδίδει την ενέργεια 

σε όλο το δικτύωμα, που κινείται παράλληλα με την επιφάνεια της γης.  

Κάθε άνθρωπος είναι ένας κόμβος. Το Χριστόγραμμα, χρυσό, λάμπει στο 

ηλιακό πλέγμα. Επαναλαμβάνετε, εσωτερικά, μετά από μένα :  

Η ΈΛΕΥΣΙΣ ΕΓΙΝΕ. ΑΜΗΝ! 

Η ΈΛΕΥΣΙΣ ΕΓΙΝΕ. ΑΜΗΝ! 

Η ΈΛΕΥΣΙΣ ΕΓΙΝΕ. ΑΜΗΝ! 

Τρεις εκπομπές κινούνται μέσα από το δικτύωμα, αγγίζουν το ηλιακό 

πλέγμα όλης της ανθρωπότητας, το δονούν και ενεργοποιούν εκεί το ΧΡ. 

Αναπνοές. 

Παλάμες ενωμένες μπροστά στο στήθος, στην καρδιά.  

Ο Χριστικός Συλλογικός Εαυτός λάμπει.  

Τα 3 κέντρα λάμπουν και δονούνται και συνεχίζουν να κατευθύνουν την 

ενέργεια στα 3 δικτυώματα, ενεργοποιώντας τα 3 αντίστοιχα κέντρα όλης 

της ανθρωπότητας.  

Το Χριστόγραμμα λάμπει, στα 3 κέντρα όλης της ανθρωπότητας. 
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΓΗ. ΑΜΗΝ!  

Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΗΛΘΕ ΣΤΗ ΓΗ. ΑΜΗΝ!  

Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΗΛΘΕ ΣΤΗ ΓΗ. ΑΜΗΝ!  

Η ενέργεια εκπέμπεται ταυτόχρονα από τα 3 κέντρα, στα 3 δικτυώματα 

σε όλη την ανθρωπότητα. 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. ΑΜΗΝ!  

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. ΑΜΗΝ!  

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. ΑΜΗΝ!  

Αφήστε τα χέρια, απαλά πάνω στα πόδια.  

Αναπνοές. 

Πάρτε αρκετές αναπνοές, ώστε να κινηθεί η ενέργεια που κατέβηκε/ 

πέρασε μέσα από το Συλλογικό Χριστικό σώμα και εσάς. 

Οραματίζεστε την ενέργεια, να εξακολουθεί να ρέει στα 3 δικτυώματα 

και τα αντίστοιχα κέντρα όλων των ανθρώπων να δονούνται, 

επαναλαμβάνοντας το μήνυμα:      

Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΓΗ. ΑΜΗΝ!  

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΡΑΣΗ. ΑΜΗΝ!  

Τεντώστε τα χέρια ψηλά, με τις παλάμες ενωμένες πάνω από το κεφάλι. 

Τεντώστε τα χέρια όσο καλύτερα μπορείτε.  

[Το κάνουν όλοι για λίγο] 

Κατεβάστε απαλά τα χέρια, ενωμένα μέχρι το Ηλιακό πλέγμα, το 2ο , το 

1ο και μέχρι τα πόδια. Αφήστε την ενέργεια να διαχυθεί εκεί.  

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ.  

 

Τον άλλο μήνα, η συνάντηση θα έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θα 

ενημερωθείτε για τις αλλαγές που θα υπάρξουν, εγκαίρως. 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να επαναλαμβάνει τον οραματισμό που έγινε, 

αφού πρώτα ενωθείτε με το Συλλογικό Χριστικό Σώμα και έχετε την 

επίγνωση ότι ενεργείτε μέσα από αυτό.   

Η ενέργεια που γειώθηκε σήμερα, στα κέντρα του λαιμού, της καρδιάς 

και του ηλιακού πλέγματος, διοχετεύτηκε απευθείας στους μικρούς εαυτούς 

των ανθρώπων στη γη.  
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Η ροή συνεχίζεται για όλο το μήνα. 

Να είσθε ευλογημένοι .  

Και έτσι Είναι.  

Αμήν! 

  

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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