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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 6η – 19.12.2015 

«Η Αλλαγή Κατεύθυνσης της Ψυχής» 

 

[Προηγήθηκε κάποια εσωτερική πρακτική] 

 

Και τώρα αφήστε ότι άλλο κάνετε αδελφοί μου/αδελφές  μου, αφήστε το 

νου σας να σιωπήσει και ελάτε να ξεκινήσουμε για άλλη μια φορά τον 

κύκλο μας. 

Αφήστε με να περάσω ανάμεσά σας, να σας αγγίξω. Δεν είναι η πρώτη 

φορά που έρχομαι κοντά σας. Βρίσκομαι εδώ διαρκώς. Όπως σας έχω 
ξαναπεί, είμαι ο μεγάλος αδελφός, είμαι εκείνος που μαρτυρά την 

σύνδεσή σας με την Πηγή. Βρίσκομαι διαρκώς κοντά σας και δίνω 
μαρτυρία για την δική σας σύνδεση. 

Αφήστε τον εαυτό σας με εμπιστοσύνη στα χέρια μου. Μία νύχτα σαν και 

αυτή, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, ένα μικρό αστέρι στον ουρανό άλλαξε 
θέση. Άρχισε να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που 

ακολουθούσε πριν. Άλλαξε κατεύθυνση! 

«Πώς γίνεται αυτό;» Θα ρωτήσετε. «Δεν έχουμε ακούσει να συμβαίνει κάτι 
τέτοιο στο στερέωμα. Όλα τα αστέρια κινούνται στην διατεταγμένη τροχιά 

τους, γύρω από το κέντρο του Γαλαξία, πάνω στους βραχίονες του Γαλαξία 
και γύρω από αυτά κινούνται οι πλανήτες. Ποιο μπορεί να είναι το γεγονός 

που άλλαξε την κατεύθυνση κίνησης ενός αστέρα; Μήπως έπεσε επάνω του 
κάποιο άλλο σώμα; Μήπως το έσπρωξε κάποιο ενεργειακό κύμα;» 

Αφήστε τον νου σας να ταξιδέψει εκεί, στο στερέωμα και δείτε την αλλαγή. 

Είμαι εδώ για να σας δείξω πώς συνέβη αυτό. Και ήδη κάποιος ρωτάει: 
«Είναι τόσο σημαντικό για να μας το δείξεις;» Και βέβαια είναι! Είναι λίγο 

πράγμα να αλλάξει την πορεία του ένα αστέρι; Αλλάζοντας την πορεία του, 
αλλάζει η τάξη  όλου του συστήματος. Έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλάζει η 
ισορροπία. Η αρμονία που υπήρχε, για να διατηρηθεί, πρέπει να γίνουν 

πολλές διορθωτικές κινήσεις. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό; Πόσο 
τυχαία είναι η αναφορά ενός τέτοιου συμβάντος σε μία μικρή ομάδα 

ανθρώπων, σε μια μικρή γωνιά μιας μικρής χώρας, ενός μικρού πλανήτη, 
ενός μικρού ηλιακού συστήματος; Πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η 
αναφορά; Πόσο σημαντικό είναι το να αλλάζετε εσείς πορεία; Η αλλαγή της 

ψυχής σας, η αλλαγή της δόνησης της, διαφοροποιεί τα πάντα. Δεν έχετε 
βιώσει τέτοιες αλλαγές εν ζωή. Λίγοι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν βιώσει 

τόσο βαθιές αλλαγές της ψυχής, εν ζωή. Για να αλλάξει κατεύθυνση μια 
ψυχή, τροποποιούνται τα πάντα. Αλλάζει, όχι απλά το γήινο σενάριο αλλά 
το ίδιο το έργο της ψυχής. 

«Και τι είναι η ψυχή, Ιησού, που έτσι εύκολα μπορεί να αλλάξει έργο και 
κατεύθυνση; Εμείς πιστεύαμε ότι η ψυχή είναι σταθερή. Καταλαβαίνουμε 

βέβαια, ότι κάνεις έναν παραλληλισμό της ψυχής με τα αστέρια, γιατί έχει 
ειπωθεί ότι κάθε ψυχή είναι ένα αστέρι. Αλλά τα άστρα είναι απλανείς 

αστέρες. Ονομάζονται στην πραγματικότητα απλανείς αστέρες και εσύ 
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τώρα μας μιλάς για τέτοιου εύρους αλλαγές.»  Εντοπίζουμε την συνείδηση 
σας και την βοηθάμε να πάει μακρύτερα. Σήμερα δεν θα πάμε τόσο βαθιά 

όσο άλλες φορές γιατί χρειάζεται να κατανοήσετε γεγονότα… Χρειάζεται να 
κατανοήσετε γεγονότα, συμβάντα της δικής σας ψυχής. Δεν κατανοείτε την 

ψυχή σας. Το μεγαλύτερο μέρος του γήινου αγώνα σας, όταν δεν αφορά 
την αυτοσυντήρηση, αναφέρεται στην κατανόηση του γήινου εαυτού σας. 
Την κατανόηση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των φόβων κοκ. 

«Φυσικά»,  θα έλεγε κάποιος, «αν μπορέσεις να κατανοήσεις  τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα και όλους τους κρυφούς φόβους κατανοείς την 

ψυχή.» Κάθε άλλο! Γιατί βέβαια όλα αυτά είναι κομμάτι της γήινης 
προσωπικότητας σας. Οπωσδήποτε αντανακλούν ενέργειες της ψυχής αλλά 
είναι ένα κομμάτι του γήινου εγώ. Πάμε λοιπόν να κατανοήσουμε καλύτερα 

τι συμβαίνει σε μία ψυχή, όταν αλλάζει διαδρομή, όταν αλλάζει 
κατεύθυνση. Γιατί μία ψυχή αποφασίζει να αλλάξει κατεύθυνση;  Τι 

σημαίνει αυτό; 

Σίγουρα, θα σκεφτείτε, παραπέμπει στα λόγια εκείνων που πιστεύουν ότι η 
ψυχή μπορεί να είναι καλή ή κακή. Και είτε πέφτει στα χέρια του διαβόλου 

ή γλυτώνει και καταφεύγει στην αγκαλιά του Θεού. Έτσι, πολύ 
απλοποιημένα, τακτοποιείτε τα πράγματα στο μυαλό σας και νομίζετε ότι 

γνωρίζετε το σωστό και το άδικο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η 
ψυχή για την οποία μιλάμε είναι η δική σας ψυχή. Η ψυχή των 

συγκεκριμένων ατόμων, που παρακολουθούν τη σημερινή συνάντηση. 
Μπορείτε επίσης να πείτε, ότι περιλαμβάνονται οι ψυχές, όλων όσων 
πρόκειται στο μέλλον να ακούσουν, να διαβάσουν τα όσα συνέβησαν εδώ. 

Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα; Γιατί 
αποφασίζει η ψυχή σας να αλλάξει πορεία;  

Κάποιοι από εσάς νοιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Γιατί τόσα χρόνια 
προσπαθούσατε να μάθετε τον τρόπο να αλλάξετε το γήινο σενάριό σας και 
κάποιοι/κάποιες, πιστεύετε ότι δεν το έχετε καταφέρει. Τουλάχιστον όχι 

επαρκώς. Όχι όσο θα θέλατε. Και τώρα βρισκόμαστε να μιλάμε για την 
αλλαγή κατεύθυνσης της ψυχής, και όμως έτσι είναι, το γήινο σενάριο σας 

έχει αλλάξει προ πολλού. Μπορεί εσείς με τον μικρό σας νου να πιστεύετε, 
ότι δεν είναι αρκετή η αλλαγή που συνέβη αλλά έγινε αλλαγή και είναι 
αυτή που μπορείτε να διαχειριστείτε. Και επειδή είμαστε εδώ για να σας 

βοηθήσουμε να προχωρήσετε και να συνεργαστείτε καλύτερα και να 
διαχειριστείτε την ενέργεια της ψυχής σας, οφείλουμε να σας δείξουμε τι 

συμβαίνει εκεί ψηλά στο πνεύμα, τα αστέρια. Εκεί που κατοικούν οι ψυχές. 

Εκεί ψηλά λοιπόν, υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις. Δυνάμεις που δεν μπορεί 
να αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους. Δυνάμεις, που μπορούν να 

περιγραφούν σε σημαντικό βαθμό μέσα από τα μαθηματικά, με 
μαθηματικούς τύπους. Αλλά παραμένουν για τον απλό γήινο νου, κάτι 

πολύ ασαφές. Ο γήινος νους, όταν ακούει για δυνάμεις, μπορεί να 
κατανοήσει το ηφαίστειο που εκρήγνυται, μπορεί να συνδέσει τις δυνάμεις 
με ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται, με ένα τσουνάμι, ένα σεισμό, το πολύ με 

μια ηλιακή καταιγίδα. Δεν μπορεί να έχει καν αντίληψη της αλλαγής της 
βαρύτητας, για παράδειγμα ή του μαγνητικού πεδίου αυτού καθαυτού. Και 

αυτά, μόνο όσον αφορούν τον μικρό πλανήτη που ζείτε. Μιλούμε λοιπόν 
για δυνάμεις τεραστίων διαστάσεων. Πλανητικές, αστρικές, κοσμικές 
δυνάμεις. Δυνάμεις που θα συνθλίβανε πλανήτες και αστέρια -πόσο μάλλον 

μικρούς κόκκους σκόνης, όπως είναι οι άνθρωποι. Νιώθετε απόλυτα 
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προστατευμένοι από όλες αυτές τις δυνάμεις -και είστε. Είστε, γιατί η μικρή 
Γη και ο κεντρικός ήλιος δημιούργησαν τις απαραίτητες συνθήκες, για να 

είστε προστατευμένοι. Και γιατί, στο χρόνο ζωής ενός ανθρώπου, δεν είναι 
δυνατόν να συμβούν, να γίνουν αντιληπτά, τα αποτελέσματα αυτών των 

τεραστίων μεγεθών, των τεραστίων δυνάμεων. Είναι δυνάμεις που 
εφαρμόζονται κάθε στιγμή του χρόνου αλλά για να γίνουν αντιληπτές, 
χρειάζεται η διάνοια που τις παρατηρεί να έχει στην διάθεσή της πάρα πολύ 

χρόνο. Ο σύντομος βίος του ανθρώπου είναι από μόνος του ένας 
προστατευτικός μηχανισμός. Άλλη μία περίπτωση λοιπόν, στην οποία ο 

θάνατος αποδεικνύεται πράξη ελέους. Έτσι οι κοσμικές αλλαγές μπορούν 
να συμβαίνουν, χωρίς να κοστίζουν στις οντότητες -τις μικρές, ευάλωτες 
οντότητες- μεγάλο πόνο.  

Οι εναλλαγές είναι διαρκείς. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν μία ψυχή αποφασίζει 
να αλλάξει πορεία. Καταρχήν πού μπορεί να πάει; Για να αντιληφθείτε τι 

σημαίνει αλλαγή πορείας κατεύθυνσης, θα πρέπει να ξέρετε προς τα πού 
μπορεί να πορευθεί μία ψυχή. Μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι ψυχές 
εκτοξεύονται προς τα άνω. Με τον ίδιο τρόπο που εσείς περιμένετε να 

βιώσετε μία ανάληψη -έστω και σαν απλή αλλαγή δόνησης- και οι ψυχές 
περιμένουν την δική τους ανάληψη.  

Το διαχειρίσιμο υλικό της ψυχής παραμένει αυτό που είναι. Αυτό που 
αλλάζει ωστόσο είναι οι δυναμικές. Είναι οι ώσεις που δέχεται. Για να το 

καταλάβετε, θα σας περιγράψω την εικόνα ως εξής: Αν υποθέσουμε ότι η 
ψυχή είναι ένα κιβώτιο στην μέση του χώρου, ένα κιβώτιο που δέχεται 
συγκεκριμένα την έλξη μιας συγκεκριμένης βαρύτητας, την ώθηση μιας 

συγκεκριμένης δύναμης, συγκεκριμένου μεγέθους, από το ένα πλάι, την 
δύναμη της τριβής από το έδαφος, είτε θα παραμείνει ακίνητη, είτε θα 

κινηθεί ελαφρά προς την κατεύθυνση που την ωθεί η δύναμις, που την 
πιέζει από το πλάι. Αυτό το κιβώτιο θα κινηθεί προς μία κατεύθυνση. Το 
δυναμικό λοιπόν παραμένει ως έχει. Μέσα στο κιβώτιο είναι το δυναμικό. 

Η αλλαγή συμβαίνει στις περιρέουσες δυνάμεις. Όταν αλλάζουν οι 
περιρέουσες δυνάμεις, το κιβώτιο θα κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση. 

Μπορεί να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από πριν ή αν 
ισχυροποιηθεί η βαρύτητα, να  το τραβήξει πιο κοντά στον πυρήνα της Γης, 
αν ελαττωθεί, να το αφήσει να πετάξει και πάει λέγοντας. Το δυναμικό 

λοιπόν παραμένει ως έχει, αλλά οι περιρέουσες δυνάμεις έχουν 
πλέον αλλάξει σε τέτοιο βαθμό, που είναι απαραίτητη η αλλαγή 

πορείας των ψυχών -συνολικά ενός μεγάλου αριθμού ψυχών. Κάνετε 
λάθος, αν πιστεύετε ότι η ψυχή είναι δεσμευμένη να πράξει, όπως νομίζετε 
εσείς. Σας έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορείτε να μιλήσετε στην ψυχή 

σας, μπορείτε να την παροτρύνετε και σίγουρα η δόνησή της επηρεάζεται 
πολύ από τα δικά σας έργα αλλά δεν καθορίζεται πραγματικά και μοναδικά 

από αυτά.  

Στο ουράνιο στερέωμα λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό αριθμό 
ψυχών, που αλλάζουν κατεύθυνση, επειδή αλλάζουν οι 

περιρέουσες δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μία νέα 
κατηγορία ψυχών. Ψυχές που είναι έτοιμες να ακολουθήσουν ένα νέο 

δρόμο και που, λόγω του ότι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία, δεν 
γνωρίζουν πού ακριβώς θα τους βγάλει. Ψυχές που μπορούν να κινηθούν 
μόνο μέσα από την απόλυτη εμπιστοσύνη και σε βαθιά μακαριότητα. Δεν 

μπορεί να μετακινηθεί, να αλλάξει κατεύθυνση μία ψυχή, αν δεν βρίσκεται 
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στο επίπεδο της μακαριότητας. Άρα χρειάζεται να είναι ήδη μία εξελιγμένη 
σε εισαγωγικά ψυχή. Μία ψυχή που να έχει πραγματώσει το μεγαλύτερο 

δυναμικό της. 

Στο κιβώτιο που αναφέραμε, μπορείτε να σκεφθείτε ότι, εκτός από τις 

περιρέουσες δυνάμεις, το δυναμικό παραμένει ως έχει αλλά επειδή ένα 
μέρος μεγάλο του δυναμικού έχει εκφραστεί, έχει πραγματωθεί, είναι αυτό 
το κιβώτιο λίγο πιο ελαφρύ και είναι ποιο εύκολο να κινηθεί από τις 

δυνάμεις που το περιβάλλουν. Αυτή η ανάληψη ψυχών συμβαίνει μία φορά 
στα χίλια χρόνια -και αν. Η τελευταία φορά που συνέβη ήταν 2000 χρόνια 

πριν, όχι ποιο πρόσφατα από αυτό. 

Γίνεται πολύς λόγος για ανάληψη στην εποχή σας και δίνονται πάρα πολλές 
ερμηνείες. Εγώ τώρα σας δείχνω, ότι αυτή η ανάληψη πραγματώνεται σε 

ένα πάρα πολύ διαφορετικό επίπεδο. 

Θα με ρωτήσετε φυσικά, «Αυτή η μετακίνηση τι συνεπάγεται, για μας που 

ζούμε στην Γη; Γιατί μας είπες Ιησού νωρίτερα, ότι αυτές οι αλλαγές δεν 
συμβαίνουν όταν η ψυχή έχει ενσαρκωθεί στη Γη.» Αυτό σημαίνει, ότι 
βιώνετε μεγάλες ενεργειακές αλλαγές και διακυμάνσεις. Σημαίνει ότι 

πηγαίνετε πια αρκετά βαθιά, ώστε να μπορείτε να παραμένετε καλά 
γειωμένοι την ώρα της αλλαγής. Για να μπορέσει μία ψυχή να τροποποιήσει 

την κίνησή της ενώ έχει ενσάρκωση στη Γη, θα πρέπει αυτή η 
ενσαρκωμένη ψυχή, η ενσάρκωσή της, να μπορεί να πατά πολύ καλά στη 

Γη.  

Μία ενσάρκωση, αυτό που λέτε προσωπικότητα στη Γη, παίζει το ρόλο της 
άγκυρας. Βέβαια θα σκεφτείτε, η άγκυρα δεν αφήνει το καράβι να κινηθεί, 

κάποιες φορές όμως η άγκυρα βοηθά το καράβι να αντισταθεί σε ένα ρεύμα 
και να μπορέσει να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Παίζετε λοιπόν αυτόν τον 

ρόλο. Το καράβι, η ψυχή σας, έχει αγκυροβολήσει, έχει ρίξει την άγκυρα 
και ετοιμάζεται να κάνει μία στροφή επί τόπου. Οι δυνάμεις που ασκούνται 
είναι μεγάλες αλλά το καράβι σύντομα θα σηκώσει την άγκυρα και πάλι, 

για να σαλπάρει σε νέα πορεία και να την κατεβάσει σε ένα άλλο σημείο, σε 
ένα άλλο λιμάνι. Αυτό είναι που συμβαίνει σε εσάς αυτή την εποχή. 

Συμβαίνει σε όλους όσους είστε παρόντες σήμερα; Συμβαίνει σε λίγους, 
αλλά αρκετούς για αυτήν την ομάδα -όχι σε όλους ακόμα. Μπορείτε να 
καταλάβετε αν συμβαίνει σε εσάς ή όχι. «Είναι σημαντικό να το 

καταλάβουμε;»  θα ρωτήσετε. Για μένα προσωπικά όχι αλλά εσείς θέλετε 
να γνωρίζετε!  

Το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο 
χώρο, υποδηλώνει ότι και ο χώρος αυτός υπόκειται σε πολλές αλλαγές. 
Αποτελείτε μέρος του συλλογικού ενός τόπου. Οι αλλαγές που συμβαίνουν 

σε εσάς, εμπλέκουν πάρα πολλές άλλες δυναμικές. Και τώρα θα ρωτήσετε 
πιθανώς «Ποια είναι αυτή η νέα κατεύθυνση. Πού πήγαινε πριν η ψυχή και 

πού κατευθύνεται τώρα; Πήγαινε προς το κακό και τώρα κατευθύνεται 
προς το καλό;» Θα παρακαλούσα, όχι τέτοιες γενικεύσεις. Η ψυχή σας 
κατευθύνονταν στην υλοποίηση του σχεδίου. Το σχέδιο τροποποιείται και 

ανακατευθύνεται μια ομάδα ψυχών, ώστε να καλύψει το νέο πλάνο. Ναι, 
ομολογώ, ότι αυτό ακούγεται σαν μία  ακόμη ευρύτερη γενίκευση από ό,τι 

η προηγούμενη ερώτησή σας, ωστόσο νομίζω ότι καταλαβαίνετε περί τίνος 
πρόκειται. 
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Μιλάω θεωρητικά σήμερα, θα πείτε και θα περιμένατε ίσως μια όμορφη 
τεχνική για να συνδεθείτε πάλι με τον Πατέρα, την Πηγή, κ.τ.λ. Και όμως 

έχετε ειδοποιηθεί από τη Μαρία και από εμένα για τις αλλαγές που 
συμβαίνουν. Σας έχει τονιστεί, ότι αλλάζουν πολύ οι ενέργειες της ψυχής 

σας. Άρα όλα αυτά που λέω, δεν θα πρέπει να σας παραξενεύουν. Και 
ιδιαίτερα μετά από την τελευταία εργασία μας, όπου ενεργοποιήθηκαν 
πάρα πολύ τα κέντρα  της καρδιάς και του αφαλού, που σχετίζονται με την 

εκδήλωση του δυναμικού, αρχίζει πια η αλλαγή να είναι εμφανής. 

Δεν θα πάρουμε λοιπόν για την ώρα χρόνο για να ασκήσετε κάποια άλλη 

τεχνική. Προτιμώ να σας πω λίγα λόγια για να κατανοήσετε την αλλαγή 
που συμβαίνει. «Μήπως αυτό σημαίνει», ρωτάει η Άννα, «ότι το Θείο 
Θέλημα διευρύνεται; Αλλάζει το Σχέδιο, αλλάζουν τα blueprints;»  Το να 

πεις ότι το Θείο Σχέδιο διευρύνεται, το Θείο Θέλημα διευρύνεται, σημαίνει 
ότι παραδέχεσαι ότι δεν καλύπτει τα πάντα και κάτι τέτοιο δεν θα 

περιέγραφε επαρκώς το Θείο Σχέδιο. Προτιμώ να πω, ότι το Θείο Σχέδιο 
τροποποιείται για να συμπεριλάβει πτυχές της θεότητας που δεν 
είχαν συμπεριληφθεί πριν. Προτιμώ να πω δηλαδή, ότι το Θείο Σχέδιο 

εμπλουτίζεται με νέο δυναμικό προς υλοποίηση -νέο δυναμικό Θεϊκό- και 
όλο αυτό το δυναμικό εισρέει, επειδή ακριβώς υπήρχε το κάλεσμα, 

ακουστήκανε τα αιτήματα, οι παρακλήσεις σας. Επειδή έγιναν προσπάθειες 
εφέλκυσης. Για αυτό έρχεται το νέο δυναμικό, το οποίο όμως σαν τον 

άνεμο που φυσά ή σαν το θαλάσσιο ρεύμα που κυλά πανίσχυρο, σηκώνει 
την ψυχή και την μεταφέρει σε άλλη κατεύθυνση. Είναι μία ευλογία αυτό 
που συμβαίνει. Κανένας σας, καμία σας δεν θα φύγει από αυτή την ζωή 

όπως ήλθε. Και όσοι από εσάς τώρα δεν περνάτε άμεσα αυτή την αλλαγή 
της κατεύθυνσης της ψυχής, θα την βιώσετε συν τον χρόνο. 

Μόλις είχα μία ερώτηση; «Σε τι ποσοστό οι ψυχές των ανθρώπων στην Γη 
μπαίνουν σε αυτή την αλλαγή;» Σας αρέσει να μιλάτε με ποσοστά για να 
καταλαβαίνετε -νομίζετε ότι καταλαβαίνετε- το εύρος μιας αλλαγής. Δεν το 

καταλαβαίνετε στην πραγματικότητα, γιατί ο αριθμός των ανθρώπων που 
μπορεί να είναι κρίσιμος,  δεν είναι πάντα εύκολο να αντιστοιχηθεί σε ποσό 

ενέργειας. Υπάρχουν κάποιοι που φέρουν μεγάλο ποσό ενέργειας και 
κάποιοι φέρνουν λιγότερο. 

Θα υποθέσω ότι θα καταλάβετε καλύτερα αν σας πω, ότι το 0,3% θα μπει 

σε αυτή την διαδικασία αλλαγής κατεύθυνσης της ψυχής. Και αυτό το 
0,3% , όχι επί του παρόντος πληθυσμού αλλά στο σύνολο του πληθυσμού 

που θα ενσαρκωθεί τα επόμενα 30 χρόνια. Είναι μια μοναδική στιγμή για 
την ανθρωπότητα, παρόλα αυτά. Εσείς βλέπετε την επιφάνεια, βλέπετε το 
καϊμάκι του γιαουρτιού. Η αλλαγή που συμβαίνει είναι καθοριστική. Είσαστε 

από τους πρώτους που ακούτε αυτά τα λόγια. 

Αν σας έχει ειπωθεί μέχρι σήμερα -όπως ξέρω ότι σας έχει ειπωθεί- ότι έχει 

πολύ μεγάλη σημασία να επικοινωνείτε με την ψυχή σας, να της μιλάτε να 
την καθοδηγείτε, καταλαβαίνετε τώρα γιατί. Καταλαβαίνετε το λόγο. 
Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, να είστε σε διαρκή επικοινωνία  με 

την ψυχή σας και πόσο σημαντικό είναι, να είστε εσείς σταθεροί. 

Κάποιοι από εσάς, ιδιαίτερα στα χρόνια της Νέας Εποχής, δεν αντέχετε τις 

δεσμεύσεις και είναι ώρες που θέλετε όλα να τα τινάξετε στον αέρα, να 
μείνετε ελεύθεροι, να πετάτε σαν πουλιά στον άνεμο και τα λοιπά και τα 
λοιπά. Είναι όλα αποδεκτά. Και όλα αυτά επίσης σχετίζονται με τις 
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ενεργειακές αλλαγές στις οποίες υπόκειται η ψυχή. Και όμως, μέσα σε αυτή 
την τρέλα, στην ανάγκη να πετάξετε τα πάντα από πάνω σας, χρειάζεται 

παράλληλα να έχετε βαθιές ρίζες. Δύσκολο… αλλά χρειάζεται σταθερότητα. 
Είστε εσείς που κρατάτε την ενέργεια της ψυχής, που σταθεροποιείται, για 

να μπορέσει να κάνει την στροφή που χρειάζεται. Η άγκυρα κρατά το πλοίο 
σταθερό. Το κρατά σταθερό όχι σε ένα λιμάνι, αλλά το βοηθά να αλλάξει 
κατεύθυνση. 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Και όταν εσείς 
μπορείτε να εργάζεστε σε κύκλους, σε τρίγωνα, σε τετράγωνα, συνειρμικά 

καλείτε ψυχική ενέργεια. Συγκαλείτε τις ενέργειες της ψυχής σε 
σχηματισμούς, που ανταποκρίνονται στο  Θείο blueprint. Εδώ μπαίνουμε σε 
ένα άλλο κεφάλαιο. Φαντάζεστε βέβαια -και κάποιοι έχετε ασχοληθεί 

αρκετά- με την σημασία των γεωμετρικών σχημάτων. Θα πρέπει να 
επαναλάβω, κάτι που ειπώθηκε στο παρελθόν σε σας. Ότι η ψυχή είναι 

ενέργεια Λόγου. Ο λόγος διατυπώνεται σε φόρμουλες, σε τύπους, Η 
ψυχή αντιλαμβάνεται τα γεωμετρικά σχέδια και η γλώσσα της είναι η 
μαθηματική γλώσσα. Στην ουσία οι τύποι, οι μαθηματικοί τύποι, 

εκφράζουν ψυχικές ενέργειες. Δεν τους κατανοείτε όλοι αλλά να είστε 
σίγουροι ότι πρόκειται για διατυπώσεις του Θείου Σχεδίου. Εύχεστε πολλοί, 

να μπορούσατε να τους κατανοήσετε βαθιά. Και αυτοί ακόμα που 
κατανοούν τους μαθηματικούς τύπους, δεν αντιλαμβάνονται την σχέση 

τους με την ψυχική ενέργεια. Εκεί υπάρχει ένα κενό.  

Δεν ισχυρίζομαι ότι χρειάζεται να μάθετε μαθηματικά, όλοι τώρα. Είναι 
αρκετό να θυμόσαστε ότι, αν θέλετε ένα τρόπο να διατυπώσετε τις  

ενέργειες της ψυχής, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τα μαθηματικά. 
«Πολύ αφηρημένα», θα πείτε. Ναι. Λειτουργούν σε πολύ διαφορετικό 

επίπεδο. Τα μαθηματικά δεν αφορούν μόνο το γήινο πεδίο. Αν μπορούσατε 
να συνδέσετε τα μαθηματικά με τον εσωτερισμό, και να ερμηνεύσετε τους 
μαθηματικούς τύπους, θα είχατε μια πολύ καλή αποτύπωση των ψυχικών 

ενεργειών. Των ψυχικών λειτουργιών, θα ήταν ίσως καλύτερα να πω. Του 
τρόπου λειτουργίας της ψυχής. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε απορίες. Θέλετε να 
κάνετε κάποια ερώτηση; 

 

Ερώτηση: Για την άγκυρα. Αυτό που είπε για τις ρίζες. Πώς το φτιάχνεις 
και πώς το διαχειρίζεσαι; Πώς κάνεις την άγκυρα.  

Απάντηση: Πίστευα ότι θα είχατε ποιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις να κάνετε. 
Το μυαλό σας δεν πάει μακριά. Είναι φυσικό, γιατί πρόκειται για 
αχαρτογράφητα νερά. Θα απαντήσω στην Άννα που έκανε την ερώτηση για 

την άγκυρα και τις ρίζες. Εσύ είσαι η άγκυρα της ψυχής σου και 
οφείλεις να λειτουργείς με σύνεση και σταθερότητα· να μην είσαι 

φτερό στον άνεμο. Οφείλεις να εφαρμόσεις τον εαυτό σου, να γίνεις αυτό 
που είσαι και να ριζώσεις την ενέργεια, βοηθώντας έτσι την ψυχή σου να 
κάνει την απαραίτητη στροφή. Είναι θέμα αποφασιστικότητας. Να 

δηλώσετε την πρόθεσή σας. Απλώς να το κάνετε. Σύνεση, φροντίδα, 
αγάπη προς τον εαυτό και εμπιστοσύνη. 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 
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Η ψυχή που αλλάζει κατεύθυνση, δεν σημαίνει ότι πηγαίνει πιο πάνω από 
εκεί που είναι ούτε απαραίτητα ότι κινείται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. 

Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα άλλο πεδίο, πολυδιαστασιακό, 
πολυδιάστατο, συνεπώς η κατεύθυνση μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη. 

Αλλά όπως είπα η κατεύθυνση έχει να κάνει με τα νέα κομμάτια σχεδίου ή, 
για να μη χρησιμοποιήσω την λέξη «νέα» και αφήσω την υπόνοια ότι το 
σχέδιο αλλάζει, με τα κομμάτια σχεδίου που αρχίζουν να 

συμπεριλαμβάνουν νέο δυναμικό. Για να το κάνει αυτό μία ψυχή, 
χρειάζεται να είναι σταθερή.  

Χρησιμοποιώ τη λέξη για πολλοστή φορά σήμερα σε σχέση με την άγκυρα. 
Είναι σημαντικό. Η σταθερότητα είναι απαραίτητη σαν βάση. Θα ήταν 
ιδανικό, να υπάρχει ευελιξία από τη μια και σταθερότητα απόφασης από 

την άλλη. Για άλλη μια φορά ζητώ να συγκεράσετε δύο διαφορετικά 
αρχεία. Σχεδόν ακατόρθωτο… αλλά τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για σας. 

Είσαστε ήδη σε αυτό το παιγνίδι. Ήδη παίζετε το παιγνίδι. Ήδη η κίνηση για 
τους περισσότερους από εσάς εδώ έχει ξεκινήσει. Έτσι θα καταλάβετε 
κάποιοι καλύτερα, γιατί η Μαρία σας παρότρυνε να βρίσκεστε σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο, μία φορά τον μήνα. [Σημ.: Είχε ζητηθεί από τα μέλη 
του κύκλου να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία μία φορά κάθε μήνα] 

Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να σχηματίσετε την μεγάλη εικόνα. Όλα αυτά 
τα στοιχεία. 

«Μα γιατί δεν μας το είπατε νωρίτερα», θα ρωτήσετε ίσως, «πριν ξεκινήσει 
όλο αυτό;» «Δεν θυμάμαι», θα πει η Σ. για παράδειγμα, «δεν θυμάμαι να 
με ρωτήσατε αν θέλω να αλλάξει κατεύθυνση η ψυχή μου.»  Και όμως 

ρωτήθηκες! Και όμως ρωτήθηκες και το δέχτηκες και το αγάπησες. Και το 
ίδιο συμβαίνει με όλους και όλες. Έχετε πολύ μεγάλο δυναμικό. 

Δυσκολεύεστε οι περισσότεροι σε αυτή τη ζωή να το πραγματώσετε. Ήδη 
τώρα θα καταλάβετε τον λόγο. Νιώθετε ότι έχετε πολύ δυναμικό, αλλά δεν 
μπορείτε να το φέρετε σε πράξη. Αυτό συμβαίνει, επειδή όλο αυτό το 

ενεργειακό δυναμικό είναι απασχολημένο εκεί, στην αλλαγή της 
κατεύθυνσης της ψυχής. Αυτό δεν είναι απάντηση για όλους, για όλα τα 

περιστατικά, για όλους όσους δυσκολεύονται να γειώσουν την ενέργειά 
τους αλλά σίγουρα είναι για την πλειοψηφία. 

Εάν βρισκόσασταν, περισσότερο στραμμένοι εξωτερικά, δεν θα φροντίζατε 

με τον ίδιο τρόπο την ψυχή σας. Δεν θα ήσασταν σε αυτή την διαρκή 
επικοινωνία, με τον τρόπο του ο καθένας και η καθεμία σας, τον δικό σας 

μοναδικό τρόπο. Δεν θα βρισκόσασταν σε επικοινωνία μαζί της. Δεν θα την 
τρέφατε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα πατάτε εδώ αλλά θρέφετε την ψυχή. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην προσδένεστε αρκετά στο εξωτερικό 

πεδίο. 

Μόλις προηγουμένως σας είπα ότι η άγκυρα πρέπει να είναι σταθερή και να 

ριζώνει. Τελικά θα αναρωτηθείτε ίσως, «Κάνουμε αυτό που πρέπει ή δεν το 
κάνουμε;» Κάνετε αυτό που πρέπει. Γιατί χρειάζεται να είστε και εδώ και 
εκεί. Δύσκολο. Πραγματικά δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Η αλλαγή της 

ψυχικής ροής γίνεται, για να διευκολύνει και εσάς τους ίδιους. Όταν η 
ψυχή αλλάζει κατεύθυνση, ωφελείται τελικά και αυτή η μικρή άγκυρα στην 

Γη. Γιατί η κατεύθυνση στην οποία κινείται η ψυχή, είναι προς μία νέα 
ενέργεια, μία νέα δόνηση. Αυτό σημαίνει, ότι κατεβαίνουν εντυπώματα, 
που θα χρησιμοποιηθούν τελικά σε επόμενες ενσαρκώσεις, για να σας πάνε 

ακόμα μακρύτερα. Τώρα δέχεστε εντυπώματα από την ψυχή, αυτής της 
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νέας κατεύθυνσης, τα γειώνετε στο φυσικό πεδίο, μέσα από αυτό που 
είστε, στο φυσικό σας σώμα και αυτά τα εντυπώματα θα παραμείνουν στο 

γήινο πεδίο, όταν εσείς αφήσετε το φυσικό σας σώμα. Και θα μείνουν σαν 
μία παρακαταθήκη, ώστε την επόμενη φορά να τα βρείτε και να δουλέψετε 

με αυτά. Βλέπετε πόσο σύνθετος είναι όλος ο μηχανισμός; 

Η ψυχή σας εργάζεται στο επίπεδο των Ολυμπίων. Οι άγγελοι, οι 
αρχάγγελοι είναι σε άλλα πεδία. Ίσως καταλαβαίνετε καλύτερα τώραόλη 

την στροφή αυτή. Καταλαβαίνετε καλύτερα, γιατί ήταν απαραίτητο να 
γίνουν οι συνδέσεις που συνέβησαν. Αν δεν είχατε συνδεθεί με αυτό το 

πεδίο, δεν θα σας ήταν εύκολο να παρακολουθήσετε τις ψυχικές αλλαγές. 
Θα σας διέφευγε το μεγαλύτερο μέρος τους.  

Εργάζομαι σαφώς προς την κατεύθυνσή σας. Εργάζομαι για να σας φέρω 

όλα όσα χρειάζεστε. Και από την άλλη θα ήθελα να ξέρετε ότι αυτά είναι 
ήδη εδώ. Δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά απόψε. Είναι μια μεγάλη βραδιά, 

είναι μία νύχτα δίχως προηγούμενο! Και  αυτό γιατί θα σας ζητήσω, απόψε, 
όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας, να μη κάνετε τίποτε άλλο. Να μπείτε πολύ 
βαθιά στο άδυτο του ναού, εκεί, στην καρδιά, όπου συναντιόμαστε κάθε 

φορά, να περάσετε στο ιερό μαζί μου και εκεί για άλλη μια φορά να 
προσφέρετε ψωμί και κρασί στον Δημιουργό. Να θρέψετε για άλλη μια 

φορά την ψυχή σας με αγάπη. Και τώρα πια πολύ συνειδητά να της 
μιλήσετε και να την ενθαρρύνετε στην στροφή που ετοιμάζει και που για 

κάποιους κοντεύει να ολοκληρωθεί. 

Θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι, ότι αρκετοί από εσάς δεν θα δουν την 
ολοκλήρωση της στροφής, πριν αφήσουν το φυσικό πεδίο. Θα 

ολοκληρωθεί με την δική σας επιστροφή. Για να το διατυπώσω 
διαφορετικά, μπορείτε να θυμόσαστε από εδώ και πέρα, ότι η δική σας 

επιστροφή από την συγκεκριμένη ενσάρκωση θα σημάνει και την οριστική 
τοποθέτηση στην νέα κατεύθυνση. Την έναρξη αν θέλετε του ταξιδιού στην 
νέα κατεύθυνση. Τότε που θα έχει σηκωθεί η άγκυρα να σαλπάρει. Έτσι με 

πολύ αγάπη ταπεινότητα και σεβασμό να μιλήσετε στην ψυχή σας και να 
την ενθαρρύνετε. Πάτε πολύ βαθιά το δίχως άλλο. 

Με αυτά τα λόγια, η αποψινή βραδιά ολοκληρώνεται. Αν δεν έχετε 
ερωτήσεις, θα παρακαλούσα να απέλθετε σιωπηλά. Να παραμείνετε στην 
ενέργεια, και επιστρέφοντας στο σπίτι σας, να συνδεθείτε με τον τρόπο που 

σας πρότεινα, να ιερουργήσετε στο άδυτο της καρδιάς σας και να 
ενθαρρύνετε με λόγια αγάπης την ψυχή σας, αποδίδοντας πάντα τα του 

Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. 

Ευχαριστώ. 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά] 
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