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Είμαστε εδώ. Βρισκόμαστε μαζί σας για να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα 

στο μεγάλο άλμα που ετοιμάζεται να κάνει τώρα. Από την άλλη, δεν είμαστε 

εδώ για να σας πούμε τι να κάνετε. Αυτό το ξέρετε και το έχετε ετοιμάσει 
ήδη πάρα πολύ καλά.   

Δεν χρειάζεται ακόμα να βασανίζεστε, για το πώς θα καταφέρετε να 
υλοποιήσετε τα σχέδια που ετοιμάσατε, γιατί έχετε ήδη όλη τη βοήθεια που 

χρειάζεστε γι’ αυτό. Βλέπετε, ήδη τα πάντα γύρω σας είναι ακριβείς 
αντιστοιχίες, του τι έχετε επιλέξει να υλοποιήσετε. Θα  ήταν αλήθεια αν σας 
λέγαμε πως, ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι αυτά που έχετε ήδη 

δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Είναι το σενάριο στο οποίο επιλέξατε να 
κινηθείτε, και συνδημιουργείτε διαρκώς με όλους τους άλλους. Βλέπετε, το 

Πνεύμα, είτε εκδηλωμένο στη δική σας πλευρά του πέπλου, είτε στην άλλη, 
λειτουργεί πάντοτε βασισμένο στις ιδιότητες της Ενότητας και της Σύνθεσης.  

Ο λόγος που βρίσκεστε στη Γη, είναι για να συν-δημιουργήσετε και να 

ερμηνεύσετε τους ρόλους που επέλεξε ο καθένας σας ξεχωριστά. Εάν 
αποφασίζατε να αποσυρθείτε από το παιχνίδι θα έπρεπε να αποκατασταθεί η 

συνδεσμολογία, τρόπος του λέγειν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
στην υλοποίηση των σεναρίων των υπολοίπων.  

Αυτό που δεν γνωρίζετε, είναι ότι, τίποτε δεν υπάρχει στη ζωή σας, αν δεν το 

επιθυμείτε. Και, πραγματικά, δεν είναι ώρα τώρα να προβάλετε αντιρρήσεις 
του τύπου «ο λογαριασμός του ηλεκτρικού είναι πολύ πραγματικός αν και, 

σας βεβαιώ, δεν έχω καμία επιθυμία να τον πληρώσω». Γιατί πραγματικά 
είναι κάτι που επιλέξατε να συμπεριλάβετε στο σενάριό σας.   

Η Γη είναι ένας τεράστιος παιχνιδότοπος για το Πνεύμα. Ένας παιχνιδότοπος 

όπου το Πνεύμα «μαθαίνει τον εαυτό του, παίζοντας». Και αν τα χρώματα 
που βλέπετε στον παιχνιδότοπο αυτό είναι ζοφερά και δεν σας 

αφήνουν περιθώρια χαράς, είναι μόνο γιατί σας λείπει ακόμα εκείνος 
ο συνδετικός κρίκος που θα σας φέρει στο σημείο να παίζετε τους 
ρόλους σας στα διάφορα σενάρια, έχοντας την επίγνωση ότι απλά και 

μόνο παίζετε ρόλους. Ότι απλά συν-δημιουργείτε μια πραγματικότητα, 
σύμφωνα με τις επιλογές σας. Μάλιστα για την ακρίβεια θα λέγαμε, ότι δεν 

έχετε ενεργοποιήσει ακόμα τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο.   

Και πάλι θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι, βρίσκεστε στη Γη για να 
συμμετέχετε στο γήινο παιχνίδι. Στην ιδανική περίπτωση, τα πόδια σας θα 

πατούν στη Γη και το κεφάλι σας θα βρίσκεται στα ουράνια, εννοώντας ότι 
θα συμμετέχετε στο γήινο παιχνίδι, έχοντας διαρκώς επίγνωση του 

γεγονότος ότι  το γήινο παιχνίδι δεν είναι παρά μόνο μια διαδικασία 
έκφρασης και αυτογνωσίας. του Ενός, μέσα από την πολλαπλότητα και 
ποικιλότητα των μορφών του.   
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Εργάτες του φωτός, νομίζετε ότι η απόσυρση από το παιχνίδι εξυπηρετεί 

κανέναν; Ότι σκοπός της ύπαρξής σας ήταν να έρθετε στη γη και να απέχετε 
από κάθε δραστηριότητα θεωρώντας ότι, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι παρά ένα 

παιχνίδι; Με κάθε βεβαιότητα μπορούμε να σας πούμε «Όχι». Ήρθατε για 
να συμμετέχετε με τον ένα  ή τον άλλο τρόπο. Να συμμετέχετε σε 

όλα. Δεν ήρθατε για να παραμείνετε παθητικοί θεατές. Εκ των 
πραγμάτων, αυτό θα  ήταν αδύνατον γιατί η ενέργειά σας βρίσκεται ήδη 
εδώ, είναι ήδη συνυφασμένη με τον ιστό της γήινης πραγματικότητας.   

Αυτό που κάνει τη διαφορά,, είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζετε να 
χρησιμοποιήσετε τις ενεργειακές συνδέσεις, που έχουν εγκατασταθεί. Ο 

τρόπος με τον οποίο θα εκφράσετε στο Γήινο πεδίο όλα όσα είστε. Είναι στο 
χέρι σας να εξακολουθήσετε να παριστάνετε τα φτωχά, ανήμπορα πλάσματα 
που είναι έρμαια μιας σκληρής μοίρας ή να συνειδητοποιήσετε και να 

εκδηλώσετε τη μεγαλειώδη φωτεινή ύπαρξη, που ντύθηκε προσωρινά με ένα 
υλικό σώμα.  

Το γήινο όνειρο είναι δικό σας. Εσείς ονειρεύεστε και δημιουργείτε την 
εκδήλωσή σας στο γήινο πεδίο. Και μέχρι να αφυπνισθείτε,  
συνειδητοποιώντας πως είστε πλήρεις κυρίαρχοι του ονείρου, θα αντιδράτε 

παθητικά, θα άγεστε και θα φέρεστε από την πνοή ενός ανέμου που εσείς 
δημιουργήσατε. Εσείς είστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού.   

Κοιτάξτε τη ζωή γύρω σας! Είναι γεμάτη με απειράριθμες σφαίρες 
πραγματικότητας, που η καθεμιά συνιστά και ένα διαφορετικό επίπεδο 
συνειδητότητας. Και όλες αυτές οι σφαίρες μαζί, συμπεριλαμβάνονται στη 

γήινη πραγματικότητα. 

Κοιτάξτε για λίγο και τον εαυτό σας. Οι ενεργειακές αλλαγές που ξεκίνησαν 

να συμβαίνουν σταδιακά εδώ και αρκετά χρόνια, οδήγησαν τον καθένα από 
εσάς σε νέα επίπεδα αυτογνωσίας. Αν μη τι άλλο, τώρα πια σας είναι πολύ 
πιο εύκολο να νιώθετε και τις λεπτότερες ενεργειακές διακυμάνσεις και να 

αντιλαμβάνεστε καλύτερα τον τρόπο που σας επηρεάζουν κάθε φορά. Είστε 
σε θέση να νιώθετε, να διαβάζετε την ενέργεια πίσω από κάθε γεγονός, ή 

ακόμα πίσω από κάθε ισχυρισμό. Είστε σε θέση να μπαινοβγαίνετε στις 
διάφορες σφαίρες πραγματικότητας και να αντιλαμβάνεστε την ενέργειά 
τους.   

Τώρα πια έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε συνειδητά εάν επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε σε ένα σενάριο ή όχι. Θα ήταν όμως καλό να σκεφτείτε βαθιά 

τον ρόλο σας ως συνδημιουργό της γήινης πραγματικότητας. Γνωρίζετε ότι 
όλα είναι Ένα, όπως γνωρίζετε και ότι αυτό το Ένα εκφράζεται σε όλη αυτή 
την πολλαπλότητα των μορφών του.   

Τι αποφασίζετε; Θέλετε να αποσυρθείτε από όλα τα σενάρια -μια που δεν 
είναι παρά σενάρια- ή να συμμετάσχετε σ’ αυτά εξελίσσοντάς τα, με τον 

τρόπο που θα εξέφραζε πληρέστερα αυτό που πραγματικά  είστε; Η αλήθεια 
είναι πως, όλα όσα βλέπετε γύρω, είστε εσείς. Είναι η υλική πραγματικότητα 

όπως διαμορφώνεται από την πνευματική βούληση.  

Μια που το απλό γεγονός ότι είστε εδώ, στη Γη, δείχνει την πρόθεσή σας να 
συμμετάσχετε στο γήινο παιχνίδι, ας πούμε δυο λόγια γι’ αυτό. Όσο περνάει 

ο καιρός και εντείνονται οι αντιπαραθέσεις κάθε μορφής, θα γίνεται όλο και 
πιο αντιληπτή η αναγκαιότητα του διαδιαστασιακού ταξιδιού. Μόνο που στην 
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περίπτωση αυτή, η εναλλαγή των διαστάσεων θα πρέπει να  

πραγματοποιείται κυρίως στο ίδιο το γήινο πεδίο. Βλέπετε, κάθε σφαίρα 
αντίληψης αποτελεί από μόνη της μια συχνότητα. 

Εφόσον κάποιος αποφασίσει τελικά να βάλει την ενεργειακή του υπογραφή, 
δηλαδή να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός σενάρια, θα χρειαστεί εκ των 

πραγμάτων να μετακινείται συχνά στις διαφορετικές συχνότητες. Αυτό είναι 
το διαδιαστασιακό ταξίδι για το οποίο σας μιλάμε τώρα. Και αυτό το ταξίδι, 
απαιτεί να διαθέτει κανείς αυξημένη εγρήγορση ώστε να μπορεί να 

αλληλεπιδρά με τις διαφορετικές συχνότητες,  χωρίς να εγκλωβίζεται σε 
κάποια από αυτές.  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον εργάτη του φωτός, να μπορεί να 
καβαλά κάθε φορά διαφορετική ακτίνα, διαφορετική συχνότητα του 
φωτός και να μπορεί ταυτόχρονα να παραμένει συνειδητά 

συνδεδεμένος με την Πηγή.  Θα ήταν εξίσου ακριβές αν λέγαμε, ότι ο 
εργάτης του φωτός είναι ο ίδιος μια ακτίνα φωτός, που ξεκινώντας από τη 

Μία Πηγή διαπερνά τα διάφορα συνειδησιακά πεδία, φέροντας την 
πληροφορία του Ενός.  

Αυτή είναι η δουλειά των αγγέλων και γι’ αυτόν το λόγο σας λέμε εδώ και 

τόσο καιρό ότι εσείς είστε οι γήινοι άγγελοι. Γι’ αυτόν τον λόγο σας 
προετοιμάσαμε, μιλώντας σας τόσο συχνά και μέσα από τόσες διαφορετικές 

πηγές για την πολυδιάστατη φύση σας. Και τώρα ήρθε ο καιρός να  
ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε ενσυνείδητα αυτήν την ιδιότητά σας 
στο γήινο πεδίο.  

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε άλλη μια φορά, ότι χρειάζεται αυξημένη 
εγρήγορση και διαρκής συνειδητή σύνδεση με το κέντρο, ώστε να μην 

εγκλωβιστείτε σε κάποια από τις διαφορετικές σφαίρες αντίληψης που θα 
διατρέχετε.   

Δεν υπάρχει φυσικό φαινόμενο στη Γη και τον Ουρανό που θα έρθει χωρίς 

να το θελήσετε. Δεν υπάρχει συμβάν που θα έρθει απροειδοποίητα. Και όταν 
βρεθείτε να συμμετέχετε σ’ αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θυμηθείτε: 

είστε αυτοί που φέρνουν την επίγνωση του Ενός, αυτοί που εργάζονται για 
την ειρήνη μέσω της κατανόησης. Στην πραγματικότητα, είστε οι εκφράσεις 
του Ενός.  

Αληθινά, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να μεταφέρουν την 
ενεργειακή ένταση αυτής της εποχής. Παλιές ενέργειες που απέρχονται και 

μετουσιώνονται, νέες ενέργειες που εισρέουν διαρκώς, ενέργειες στάσιμες 
και εγκλωβισμένες σε καταστάσεις που πρέπει να εκτονωθούν. Η γη είναι 
ολόκληρη ένα ενεργειακό εργαστήρι. Κι εσείς οι τεχνίτες. Το μόνο που 

χρειάζεται να κάνετε, είναι να πιάσετε δουλειά. Να επιλέξετε τα κομμάτια που 
θα επεξεργαστείτε και μ’ αυτά να εκφράσετε όλα όσα είστε.  

Μη φοβάστε τη συμμετοχή. Μη φοβάστε τη συνδημιουργία. Όλα  
είναι στη διάθεσή σας. Το Πνεύμα είναι διαρκώς έτοιμο να σας 

υποστηρίξει, αρκεί εσείς να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε. Μη 
φοβάστε να συμμετέχετε στα σενάρια που αναπτύσσονται γύρω σας, είστε 
ασφαλείς. Αρκεί μόνο να μείνετε αποστασιοποιημένοι αρκετά, ώστε να 

θυμάστε διαρκώς ποιοι πραγματικά είστε.  
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Εργάτες του φωτός, βρίσκεστε εδώ για να ζήσετε και να απολαύσετε τη χαρά 

της Ζωής. Πόσοι από εσάς ένιωσαν να χαίρονται τη ζωή τους έστω και 
μία φορά την προηγούμενη εβδομάδα; Αν θέλετε ένα μέτρο επιτυχίας 

για την πορεία σας, σημειώστε αυτό. Γιατί δεν νοείται πνευματική 
ανάπτυξη συνοδευόμενη από δυστυχία. Αν εσείς νιώθετε ευτυχισμένοι, τότε 

να είστε σίγουροι ότι βρίσκεστε στον πιο κατάλληλο δρόμο για σας.   

Αυτά που θα σας πούμε στη συνέχεια, έχουν να κάνουν με την παρουσία σας 
στη Γη σ’ αυτήν τη μεταβατική περίοδο που διανύει. Είστε εδώ για να λάβετε 

μέρος σ’ αυτήν τη διαδικασία  μετάβασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ήρθατε. 

Και αν σας το επαναλαμβάνουμε συχνά, είναι γιατί θέλουμε να τονίσουμε την 
αναγκαιότητα της συμμετοχής σας.  

Τα μάτια σας αντικρύζουν διαδικασίες, που πολλοί θα ήθελαν να έχουν δει. 

Εσείς είστε οι εργάτες της αλλαγής αλλά ταυτόχρονα είστε και προνομιούχοι, 
γιατί έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σ’ αυτή την αλλαγή άμεσα. Είστε 

τόσο προνομιούχοι όσο ο ζωγράφος που συλλαμβάνει και υλοποιεί ένα 
μεγαλειώδες έργο τέχνης. Γιατί φανταστείτε πόσο μακρυά μπορεί να 
ταξιδέψει το πνεύμα του για να φέρει στο γήινο πεδίο μια θαυμάσια 

σύλληψη.  

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την περίοδο της μετάβασης. Και μάλιστα, για ένα 

από τα  κύρια κέντρα των αλλαγών, που εντοπίζεται στον χώρο του Ισραήλ. 

Το Ισραήλ είναι ο χώρος του γίγνεσθαι μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. 

Μιλήσαμε νωρίτερα για συνυφασμένες σφαίρες πραγματικότητας και το 

Ισραήλ είναι μία από αυτές, ακόμα και αν δεν προσφέρει ό,τι θα περιμένατε 
αυτή τη στιγμή.  

Δεν πρόκειται για έναν προνομιακό χώρο αλλά για το εργαστήρι 
συγκεκριμένων πραγματώσεων στο γήινο πεδίο. Αν θελήσει κανείς να 
αναλύσει τα γεγονότα και τους συμβολισμούς στηριζόμενος στο τρισδιάστατο 

επίπεδο, το πιο πιθανό είναι ότι θα ξεσκεπάσει ένα λαβύρινθο 
επικαλυπτόμενων αντιλήψεων τόσο περίπλοκο, που θα φανεί μάταιη κάθε 

προσπάθεια κατανόησης.  Για άλλη μια φορά, η κατανόηση και η απάντηση 
μπορεί να έρθει μόνο από το κέντρο της καρδιάς.  

Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν πρόκειται για μια Πύλη που συνδέεται με εκείνη τη 

διάσταση του σύμπαντος, που αναφέρεται στην υλοποίηση και την έκφραση 
της Ενότητας. Έχουν ήδη ειπωθεί με φειδώ κάποια πράγματα για το θέμα, 

σήμερα όμως θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας στην 
επανενεργοποίηση της Πύλης της Ιερουσαλήμ.   

Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη στο γήινο πεδίο μέχρι σήμερα βασίστηκε στην 

επίτευξη της κατανόησης και της ενότητας μέσω της τριβής. Όμως η 
ενέργεια στην οποία μεταβαίνετε συλλογικά υποστηρίζει κάτι πολύ 

διαφορετικό. Η νέα ενέργεια υποστηρίζει την πραγμάτωση της Σύνθεσης και 
της Δημιουργίας,  οι οποίες πρέπει να στηριχθούν στην επίγνωση της 

Ενότητας. Έτσι, η Ενότητα που ζητούσατε να κατανοήσετε μέχρι 
σήμερα, γίνεται κυριολεκτικά ο θεμέλιος λίθος κάθε νέας 
δημιουργίας.  
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Αυτό λοιπόν που ζητούμε να κάνετε σήμερα, είναι να συμμετάσχετε, εφόσον 

το πρώτα το επιλέξετε συνειδητά, σε μία από τις γήινες πραγματικότητες. Να 
συμμετάσχετε σε ένα σενάριο, διατηρώντας ταυτόχρονα την επίγνωση ότι 

δεν είναι παρά ένα σενάριο. Αν και γνωρίζουμε πως δεν θα βρισκόσασταν 
εδώ, αν δεν το είχατε ήδη επιλέξει,  σας τονίζουμε και πάλι ότι η συμμετοχή 

σας σ’ αυτό το σενάριο, πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής.  

Σήμερα λοιπόν θα οικοδομήσουμε στα εσωτερικά πεδία τον Ναό όλων των 
θρησκειών. Σας μιλάμε για έναν παγκόσμιο Ναό φωτός, κοινό για όλους τους 

λαούς, για όλες τις θρησκείες. Έναν Ναό στον οποίο θα προσέρχονται 
εκπρόσωποι κάθε δόγματος και θρησκείας, για να τιμήσουν τον Ένα 

Δημιουργό σε μία κοινή τελετή.  

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι δημιοιυργώντας αυτόν το Ναό, απλά 
συμμετέχετε σε ένα γήινο σενάριο. Βλέπετε, το Πνεύμα δεν χρειάζεται 

κανένα δόγμα. Το Πνεύμα απλά και αληθινά Είναι Μάλιστα στην πορεία, η 
ίδια  η εξέλιξη θα σας οδηγήσει στη δημιουργία μιας εντελώς νέας 

συλλογικής πραγματικότητας, όπου κάθε άνθρωπος, κάθε γήινος άγγελος, 
θα τιμά συνειδητά τον Θεό στην καρδιά του, και θα βιώνει προσωπικά τη 
σύνδεση με την Εστία.  

Οι θρησκείες είναι ένας τρόπος που πολλοί επέλεξαν μέχρι σήμερα σαν έναν 
τρόπο μαθητείας και επικοινωνίας με το Θείο και τον κόσμο των ανώτερων 

ιδεών και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Μόνο που ήρθε η ώρα για την 
ανθρωπότητα να κάνει ακόμα ένα συλλογικό βήμα.  

Τώρα, εσείς, εισερχόμενοι σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, αυτή του 

Ισραήλ και όλων όσων αντιπροσωπεύει αυτός ο χώρος, θα βάλετε τη δική 
σας ενεργειακή υπογραφή. Και αυτή η υπογραφή είναι πολύτιμη γιατί το Φως 

υπογράφει με φως. 

Θα θέσετε ένα παράδειγμα, για όλους εκείνους που επιθυμούν να μεταβούν 
στη νέα ενέργεια και μπορούν να βρουν στην καρδιά τους την αλήθεια του 

Ενός. Ο Ναός αυτός θα είναι το σύμβολο της απελευθέρωσής τους από τους 
παλαιούς τρόπους και της μετάβασής τους σε μια νέα πραγματικότητα, στην 

πραγματικότητα της επίτευξης της Ειρήνης μέσω της κατανόησης.   

Έτσι λοιπόν, θα σας ζητήσουμε να σηκωθείτε και να σχηματίσετε έναν 
κύκλο. Ο Ηλίας, ο Κρύων, ο Μέτατρον, ο Γαβριήλ, ο Ουριήλ και ο Μιχαήλ 

βρισκόμαστε εδώ για να εργαστούμε μαζί σας. 

Ελάτε και σταθείτε για λίγο στην Καρδιά σας. Δείτε μια σφαίρα φωτός και 

αγάπης να δονείται στο κέντρο της. Βρίσκεστε στην Εστία.  

Πάρτε λίγο χρόνο και επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει την ιερότητα και 
την αγάπη αυτής της στιγμής γιατί οι γήινοι άγγελοι αποφασίζουν να 

συμμετέχουν με πλήρη επίγνωση σε ένα γήινο σενάριο. Αποφασίζουν 
συνειδητά να φέρουν την επίγνωση του Ενός και να αφήσουν το φως τους 

να λάμψει σε μια γήινη πραγματικότητα, έχοντας διαρκώς στην καρδιά τους 
την ενθύμηση της Εστίας.  

Τώρα θα σας ζητήσουμε να μπείτε για λίγο στην ενέργεια της ευρύτερης 
περιοχής του Ισραήλ, να τη νιώσετε και να συντονιστείτε μ’ αυτήν. Και για 
άλλη μια φορά, σας υπενθυμίζουμε να διατηρήσετε πλήρως την επίγνωση ότι 

δεν ανήκετε σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη πραγματικότητα αλλά στην Εστία. 
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Ήρθατε όμως να μοιραστείτε την αγάπη και το φως που είστε και να 

δημιουργήσετε ένα νέο παράδειγμα στους υπόλοιπους γήινους αγγέλους που 
βρίσκονται σε μαθητεία στον χώρο αυτό. Ήρθατε να εργαστείτε για την 

Ειρήνη μέσα από την κατανόηση.  

Προβάλετε λοιπόν τη φωτεινή σφαίρα της καρδιάς σας στο κέντρο του 

κύκλου, στο ύψος του τρίτου ματιού, δημιουργώντας μια μεγαλύτερη, 
φωτεινή σφαίρα και σ’ αυτήν τη σφαίρα οραματιστείτε έναν Ναό φτιαγμένο 
από φως. Αυτός είναι ο Ναός όλων των θρησκειών. Και είναι ένας σφαιρικός 

Ναός.  

Στο κέντρο του Ναού αντικρίζετε ένα ακόμα πιο έντονο φως.. Μοιάζει με 

έναν εξαιρετικά μεγάλο και λαμπρό Ήλιο, που ακτινοβολεί παντού. Ό,τι 
υπάρχει στη σφαίρα, είναι το φως του Ενός σε διαφορετικές αποστάσεις και 
δονήσεις από το κέντρο. 

Κάθε σημείο της σφαίρας είναι συνδεδεμένο με τον Κεντρικό Ήλιο με μια 
ακτίνα λευκού φωτός. Κάθε σημείο της σφαίρας, επικοινωνεί και τιμά τον 

Ένα μέσα από τη δική του ακτίνα. Κάθε σημείο της σφαίρας επικοινωνεί με 
όλα τα υπόλοιπα σημεία της σφαίρας μέσω του Ενός. Σέβεται και τιμά τη 
διαφορετικότητά τους και στέκεται δίπλα τους κοιτάζοντας πάντα προς  τον 

Ένα… Γνωρίζοντας πως, η σύνδεσή του και η αποκατάσταση της ροής της 
Αγάπης με την Πηγή, είναι ο πιο άμεσος τρόπος να επικοινωνήσει με όλα τα 

υπόλοιπα  φωτεινά σημεία.  

Αφήστε λοιπόν αυτή τη φωτεινή σφαίρα να αιωρηθεί για λίγο μπροστά σας 
και κατόπιν να ξεκινήσει μια ανοδική πορεία για τον Ουρανό.  

Ο Κρύων, ο Μέτατρον,  και ο Σάνταλφον είναι εδώ για να την παραλάβουν 
και να τη μεταφέρουν στο Κέντρο.  

Από τη δική μας πλευρά, βλέπουμε ότι οι ενέργειές του κύκλου σας αυτή τη 
στιγμή έχουν σχηματίσει ένα σχήμα παρόμοιο με σύμπαντος. Στροβιλίζονται 
χρησιμοποιώντας σαν άξονα την περιφέρεια του κύκλου, σχηματίζοντας ένα 

τεράστιο ντόνατ. Και, πραγματικά, είναι κάτι που κι εμείς, βλέπουμε για 
πρώτη φορά να δημιουργείται στο γήινο πεδίο.  

Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε σήμερα για σας και για την 
ανθρωπότητα. Με κάθε ιερότητα, σήμερα οι γήινοι άγγελοι συνδημιούργησαν 
με τους ουράνιους αγγέλους ένα νέο παράδειγμα στη Γη.  

 

Και έτσι είναι.  

Ηλίας,  Μέτατρον  και  Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 
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