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6η Συνάντηση: «Ο Εσώτερος Ήχος του ΧΡ και η εκπομπή του» 

08 Μαρτίου 2017 

στο κέντρο του κύκλου, καίει η φωτιά της Εστίας που συντροφεύει και 

θα συντροφεύει πάντοτε την Ομαδική Εργασία σας - κάθε Ομαδική 

Εργασία. 

Από το σημείο αυτό κι έπειτα, αγαπητά μου παιδιά – γονείς – αδελφοί, 

γινόμαστε Ένα. Είναι σήμερα η μέρα εκείνη στην οποία η ενέργεια μου, 

έχοντας ριζώσει μέσα από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν στο κέντρο 

του κύκλου, ποτίζει και διέπει κάθε μικρό γήινο εαυτό που απαρτίζει την 

Ομάδα. Ε ίστε  ο  Χρ ιστός  στη  Γη . Και αυτό φυσικά, είναι κάτι που από 

καιρό διεκδικείτε και πολλές φορές κάποιοι κάποιες ήδη το έχετε δηλώσει. 

Όμως η σύνδεση που επιτυγχάνεται τώρα είναι βαθειά, είναι αληθινή. Κι 

αυτό που την κάνει πιο βαθειά και πιο αληθινή απ’ οτιδήποτε άλλο, είναι το 

γεγονός ότι έχετε  γ ί νε ι  ένας  κρ ίκος  στην αλυσ ίδα της  

Ι εραρχ ίας  που εργάζετα ι  γ ια  την Κλήση .  

Θέλω,  από  δω κ ι  έπε ι τα ,  να  ν ιώθετε  ότ ι  ε ίστ ε  ένας  

κρ ίκος . Ένας Χρυσός Κρίκος της αλυσίδας της Ιεραρχίας. Αυτή η αλυσίδα 

ξεκινά από τα ανώτερα πεδία και φτάνει βαθειά στη Γη, περιλαμβάνοντας 

όλο το φάσμα της ύπαρξης, αλλά όλο το φάσμα της ύπαρξης που είναι 

συντονισμένο συνειδητά με τον Χριστικό Εαυτό. Και είναι αυτή η βαθειά 

ένωση, που θα σας επιτρέψει στη συνέχεια να γίνετε εσείς ο ήχος που θα 

διαπερνά τα πάντα. Να είναι η δική σας φωνή, εσωτερική φωνή, που θα 

διαπερνά τα πάντα και θα ακούγεται στα πέρατα της οικουμένης 

εκπέμποντας την Κλήση. Γ ιατ ί  μη  γελ ιέστε ,  όταν  

επαναλαμβάνετε  εσωτερ ικά  δηλώσε ις  στην  εργασ ία  της  

Κλήσης ,  αυτό  που κάνετε  ε ί να ι  να  δ ιατυπώνετε  ι δέες  κα ι  

να  εκπέμπετε  εσωτερ ικά ένα σήμα που αντ ιστο ιχε ί  σε  ήχο .  

Αυτός  ο  ήχος  ε ί να ι  το  ΧΡ  .  Ε ίνα ι  πολύ βασ ικό  στο ιχε ίο  το  

ΧΡ κα ι  δεν  έχε ι  δ ι ερευνηθε ί  αρκετά .  Δεν πρόκειται απλώς για ένα 

δίγραμμα που προέρχεται από την Ελληνική λέξη για τον μεσσία, την λέξη 

Χριστός, έχε ι  ιδ ια ί τ ερη έννο ια  κα ι  φέρε ι  συγκεκρ ιμένη 

δόνηση . Αυτόν τον ήχο, θα διερευνήσουμε σήμερα.   

Αυτή είναι η τελευταία φορά, που συμμετέχετε στο επίπεδο της 

εκπαίδευσης στην Κλήση. Θα ακολουθήσει, άλλη μια συνάντηση που θα 

γίνει από κοινού με τη αρχική Ομάδα της Κλήσης, μια συνάντηση στην 

οποία θα συμμετέχετε όλοι μαζί.  Από εκεί και έπειτα, θα ακολουθήσουν 

άλλες οδηγίες.   
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Πάρτε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές επιτρέποντας στην Χριστική 

Εγώ Ειμί Παρουσία να έρθει στο κέντρο του κύκλου, στον άξονα που 

διαπερνά τον κύκλο. Εγώ Είμαι ο άξονας.  

Ελάτε στο κέντρο, ευθυγραμμιστείτε με τον άξονα, δείτε το κέντρο της 

καρδιάς σας να συντονίζεται, να ταυτίζεται με το κέντρο της Ομαδικής 

Καρδιάς και αφήστε την Ομαδική Καρδιά να πάλλεται και να διευρύνεται. 

Δείτε τη να διευρύνεται παλλόμενη τόσο, ώστε να συγχωρέσει (συν-

χωρέσει) όλα τα μέλη του Κύκλου, όλη την Ομάδα.   

Θα επαναλάβετε για άλλη μια φορά τη δήλωση της συγχώρεσης (συν-

χώρεσης). 

Δηλώνω την πρόθεση μου στο Σύμπαν ν’ ανοίξω την Καρδιά μου, 

να κάνω χώρο σε αυτή και να συν-χωρέσω τις ενέργειες  όλων των 

μελών της Ομάδας. Όλες τις ανισόρροπες και τυχόν σκοτεινές 

ενέργειες, με τον όρο να ισορροπήσουν, ώστε μπαίνοντας στη 

Καρδιά μου να είναι ήδη ισορροπημένες. Το συνδημιουργώ αυτό με 

το Πνεύμα, σύμφωνα με τον νόμο της αβλάβειας και αναλαμβάνω 

την ευθύνη της συνδημιουργίας μου. Και έτσι Είναι. Αμήν.  

Και τώρα θα προχωρήσουμε ένα βήμα μακρύτερα και θα σας ζητήσω να 

επαναλάβετε τη δήλωση της συν-χώρεσης, ως Ομαδική Καρδιά που καθώς 

πάλλεται διευρύνεται τόσο ώστε να συμπεριλάβει όλο τον πλανήτη, όλους 

τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνετε εσωτερικά τα λόγια, θεωρώντας ότι δε 

μιλάτε πια ως άτομο αλλά ως Συλλογικότητα, ως Ομάδα. Βλέπετε όλα τα 

μέλη του κύκλου να κάνουν την ίδια δήλωση καθώς είναι 

ευθυγραμμισμένα στον κεντρικό άξονα. Η Ομαδική Καρδιά, εκπέμπει αυτό 

το μήνυμα : 

Δηλώνω την πρόθεση μου στο Σύμπαν ν’ ανοίξω την Ομαδική 

Καρδιά, να κάνω χώρο σ’ αυτή και να συν-χωρέσω τις ανισόρροπες, 

σκοτεινές, διεστραμμένες ενέργειες όλης της ανθρωπότητας, όλης 

της Γης, με τον όρο να ισορροπήσουν, ώστε μπαίνοντας στην 

Ομαδική Καρδιά να είναι ήδη ισορροπημένες. Το συνδημιουργώ 

αυτό με το Πνεύμα, σύμφωνα με τον νόμο της αβλάβειας και 

αναλαμβάνω την ευθύνη της συνδημιουργίας μου.  

Και έτσι Είναι. Αμήν.  

Και με αυτή τη δήλωση η Ομαδική Καρδιά έχει αγκαλιάσει όλη τη Γη, 

όλες τις ενέργειες σε ισορροπία.  

Το επόμενο στάδιο, είναι να δούμε τι θέλετε να κάνετε με τη 

δύναμη που κατέχετε. Βρίσκεστε εδώ για να εργαστείτε για την Κλήση, 

για να εκπαιδευτείτε ώστε να εργαστείτε στην Κλήση. Όμως  τ ι  ε ί να ι  

αυτό  που θα  θέλατε  ίσως ,  σε  προσωπ ικό  επ ίπεδο;  Θέλω να  

το  κο ι τάξετε  πολύ καλά  αυτό ,  γ ιατ ί  μπορε ί  να  εμποδ ίσε ι  
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την περετα ίρω πορε ία . Κοιτάξτε μέσα σας, ο καθένας και η καθεμιά 

ξεχωριστά καθώς βρίσκεστε στην ενέργεια της Ομαδικής Καρδιάς και 

δε ί τε  τα  κ ίνητρα  σας  κα ι  τ ι ς  επ ιθυμ ίες  σας  σχετ ικά  με  την  

Κλήση .   Δ ιαπ ιστώστε  τ ι  ε ί να ι  αυτό  που  ζητάτε  κα ι  αφού  το  

δ ιαπ ιστώσετε ,  παραδώστε  το . Πάρτε  2 λεπτά γι’ αυτό το σκοπό.     

Πάρτε και πάλι βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. 

Έχοντας ακολουθήσει αυτά τα βήματα, μπορείτε τώρα να ανεβάσετε την 

εστίαση σας από το κέντρο της καρδιάς στο κέντρο του λαιμού. Είναι ένα 

κέντρο που πάσχει. Πάσχει γενικά, αυτή την περίοδο. Κι όμως είναι το 

κέντρο, με το οποίο έρχεστε ουσιαστικά να εργαστείτε στην Κλήση. Ακόμα 

κι όταν η Κλήση μεταδίδεται τηλεπαθητικά συμμετέχει το κέντρο του 

λαιμού, που είναι κέντρο έκφρασης. Συμμετέχει απόλυτα.  

Συντονιστείτε ομαδικά στο κέντρο του λαιμού, του άξονα που Είμαι. Εγώ 

Είμαι ο Άξονας. Το κέντρο του λαιμού σας, ταυτίζεται με το κέντρο του 

λαιμού του Ομαδικού Σώματος. Νιώστε το, το Ομαδικό Κέντρο, να δονείται 

απαλά. Νιώστε τη δόνηση που έχει.  Καθώς δονείται και πάλλεται μ’ έναν 

δικό του ρυθμό, δείτε τον να διευρύνεται ισορροπημένα . Διευρύνεται ώστε 

να αγκαλιάσει όλη την Ομάδα. Έτσι γίνεται πιο μεγάλο, απ’ τον καθένα και 

την καθεμιά σας ξεχωριστά. Αυτό το κέντρο, είναι γεμάτο Φως. Μπλε-

γαλάζιο Φως. Μετά από μένα, επαναλάβετε εσωτερικά : 

Δηλώνω τη θέληση μου, για ζωή και έκφραση.  

Δηλώνω τη θέληση μου, για ζωή και έκφραση.  

Δηλώνω τη θέληση μου, για ζωή και έκφραση. 

Αμήν. 

Κάνετε τη δήλωση μέσα στο Ομαδικό κέντρο του λαιμού.  

Καθώς προχωράμε, οραματιστείτε το κέντρο του λαιμού με τις δηλώσεις 

που κάνετε, να πάλλεται και να εκπέμπει τη δήλωση με τη μορφή κυμάτων 

γύρω του, σε όλες τις κατευθύνσεις.  

Δηλώνω τη θέληση μου, να εργαστώ για το Θείο σχέδιο.  

Καθώς κάνετε τη δήλωση, το κέντρο του λαιμού, πάλλεται και να 

εκπέμπει προς τα έξω ότι λέτε. Στο Σύμπαν.  

Δηλώνω τη θέληση μου, να εργαστώ για το Θείο σχέδιο.  

Μοιάζει με ένα μεγάλο ηχείο, το ομαδικό κέντρο λαιμού. Σφαιρικό ηχείο. 

Δηλώνω τη θέληση μου, να εργαστώ για το Θείο σχέδιο. Αμήν. 
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Πόσο μακριά  μπορείτε να στείλετε τον ήχο που εκπέμπετε, εσωτερικά, 

στο Σύμπαν; Δείτε τα κύματα που μεταφέρουν το μήνυμα να φτάνουν στα 

βάθη, να φτάνουν στις εσχατιές του Σύμπαντος. Στην πραγματικότητα σας 

δείχνω ένα άλλο είδος Κλήσης, αυτή τη φορά προς το Πνεύμα.  

Συνεχίζετε. 

Δηλώνω τη θέληση μου, να καταθέσω τις ενέργειες μου στην 

υπηρεσία του Σχεδίου.   

Δηλώνω την πρόθεση μου, να καταθέσω τις ενέργειες μου στην 

υπηρεσία του Σχεδίου. 

Δηλώνω τη πρόθεση μου, να καταθέσω τις ενέργειες μου στην 

υπηρεσία του Σχεδίου.  

Αμήν. 

Πως νιώθετε την ενέργεια, που κινείται; Συνεχίζουμε. 

Επαναλαμβάνετε εσωτερικά τις δηλώσεις καθώς οραματίζεστε το κέντρο 

του λαιμού σαν ένα σφαιρικό ηχείο να εκπέμπει, τον ήχο, μέχρι τις 

εσχατιές του Σύμπαντος.     

Δηλώνω τη θέληση μου, να παραλάβω όλες τις ενέργειες που είναι 

διαθέσιμες για την υλοποίηση του σχεδίου μέσα από την Ομάδα.  

Δηλώνω τη θέληση μου, να παραλάβω όλες τις ενέργειες που είναι 

διαθέσιμες για την υλοποίηση του σχεδίου μέσα από την Ομάδα.  

Δηλώνω την πρόθεση μου, να παραλάβω όλες τις ενέργειες που 

είναι διαθέσιμες για την υλοποίηση του σχεδίου μέσα από την 

Ομάδα.  

Αμήν. 

Μην περιορίζετε το νου σας στο κέντρο, δείτε τον ήχο να εκπέμπεται 

παντού. Συνεχίζουμε. 

Επικαλούμαι όλες τις Ενέργειες του Φωτός και τις γειώνω τώρα, 

στην υπηρεσία της Κλήσης του Συλλογικού Χριστού στη Γη.  

Επικαλούμαι όλες τις Ενέργειες του Φωτός και τις γειώνω τώρα, 

στην υπηρεσία της Κλήσης του Συλλογικού Χριστού στη Γη.  

Επικαλούμαι όλες τις Ενέργειες του Φωτός και τις γειώνω τώρα, 

στην υπηρεσία της Κλήσης του Συλλογικού Χριστού στη Γη.  

Αμήν. 

Επικαλούμαι, το πλήρες δυναμικό του Συλλογικού Χριστού στη Γη.  
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Επικαλούμαι, το σύνολο του δυναμικού του Συλλογικού Χριστού 

στη Γη. 

Επικαλούμαι, το σύνολο του δυναμικού του Συλλογικού Χριστού 

στη Γη.  

Αμήν. Γέγονεν.  

Η διεύρυνση είναι  αρκετή, για να θυμίσει σε όλους ότι μιλάτε σοβαρά κι 

ότι είστε αποφασισμένοι να εργαστείτε στην Κλήση. Συνεχίζουμε. 

Ανοίξτε τις πύλες γύρω από τη Γη, για να εισέλθει η ενέργεια του 

Συλλογικού Χριστού στη Γη. Σε κάθε άνθρωπο στη Γη.  

Ανοίξτε τις πύλες γύρω από τη Γη,  ώστε να εισέλθει η ενέργεια του 

Συλλογικού Χριστού σε κάθε άνθρωπο στη Γη.  

Ανοίξτε τις πύλες, γύρω από τη Γη,  για να εισέλθει η ενέργεια του 

Συλλογικού Χριστού σε κάθε άνθρωπο στη Γη.  

Αμήν. Γέγονεν. 

Πάρτε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Αφήστε την ενέργεια που 

κινείται και σας κατακλύζει να γειωθεί. Δείτε τη να ρέει, μέσα από τα χέρια 

και τα πόδια σας, στη Γη. Στρέψτε τα χέρια σας, προς τα κάτω και αφήστε 

την περίσσεια της ενέργειας να ρεύσει προς τη Γη. 

Αναπνοή. 

Κάθε φορά που εργάζεστε μ’ αυτόν τον τρόπο, επικοινωνείτε με όψεις του 

Σύμπαντος απομακρυσμένες. Με τις εσχατιές του Σύμπαντος, όπως είπα 

νωρίτερα. Και είναι σημαντικό να το έχετε αυτό στο νου σας, καθώς μ’ 

αυτό τον τρόπο διαμηνύετε τις προθέσεις σας και το Σύμπαν 

ανταποκρίνεται ανάλογα, πάντοτε.        

Η ενέργεια που εισέρχεται, βρίσκεται στα χέρια των Δασκάλων της 

Σοφίας. Το γεγονός ότι εσείς την κινείται μέσα από την συγκεκριμένη 

Ομαδική εργασία, στον πλανήτη, σημαίνει απλώς και επιβεβαιώνει αυτό 

που σας είπα αρχικά, ότι είστε κρίκοι της μεγάλης αλυσίδας της ιεραρχίας. 

Οι  Δάσκαλο ι  ε ξε ι δ ικεύουν  το  σκοπό . Ο σκοπός είναι η Κλήση του  

Συλλογικού Χριστού στη Γη, όμως οι Δάσκαλοι εξειδικεύουν το σκοπό έτσι 

ώστε να προσεγγίσει όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να κάνετε ένα μικρό διάλλειμα 3 λεπτών για 

να ξεμουδιάσετε, είναι απαραίτητο να κινηθείτε.  Σηκωθείτε από τη θέση 

σας, κάντε μερικά βήματα και καθίστε πάλι.  
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Συζητούμε εσωτερικά το εξής: Τέθηκε το ερώτημα, τι θα γινόταν τάχα, 

αν εφαρμόζατε την ίδια αυτή τεχνική για την Κλήση; Δηλαδή, αν 

εκπέμπατε το μήνυμα προς όλη την ανθρωπότητα από το κέντρο του 

λαιμού. Η απάντηση είναι η εξής: Θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε, αλλά 

δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όλοι θα έπαιρναν το μήνυμα γιατί είναι πολύ 

αποτελεσματικός τρόπος, αλλά θα περνούσε τα αυτιά τους και θα έφευγε. 

Γιατί η καρδιά, δεν είναι έτοιμη να ακούσει. Αυτό  που  ακούνε  τα  

εσωτερ ικά αυτ ιά ,  στην πραγματ ικότητα  το  ακούε ι  η  

ανο ιχτή  Καρδ ιά .  Εξαρτάται από το άνοιγμα της Καρδιάς. Μπορείτε 

ωστόσο να το δοκιμάσετε τώρα, για να έχετε την ευθύνη αυτού που θα 

ακολουθήσει. Εστιαστείτε και πάλι στον κεντρικό ομαδικό άξονα, στο 

Ομαδικό διευρυμένο παλλόμενο κέντρο του λαιμού που αγκαλιάζει όλη την 

ομάδα. Πλήρως ενεργοποιημένο, μοιάζει μ’ ένα σφαιρικό ηχείο που 

εκπέμπει κύματα παντού. Δηλώστε εσωτερικά την πρόθεση σας το μήνυμα 

που εσωτερικά θα εκπέμψετε, στη συνέχεια, να κατευθυνθεί σε όλη την 

ανθρωπότητα. Στόχος σας δεν είναι οι εσχατιές του σύμπαντος αλλά όλη η 

ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι στη Γη. Κατά συνέπεια, το μήνυμα θα 

εκπεμφθεί οριζόντια όχι ακτινωτά προς όλο το Σύμπαν. Δεν είναι κύκλοι 

που κατευθύνονται, σφαίρες διαδοχικές που φτάνουν στις εσχατιές του 

σύμπαντος, αλλά κύκλοι που κατευθύνονται παράλληλα με την επιφάνεια 

της Γης και αγγίζουν τα κέντρα των αυτιών όλων των ανθρώπων. 

Αναπνοή. 

Επαναλαμβάνετε εσωτερικά οραματιζόμενοι  τώρα των ήχο, τα κύματα 

του ήχου, να αγγίζουν τα αυτιά όλων των ανθρώπων στη Γη. Τα 

ενεργειακά κέντρα των αυτιών για την ακρίβεια.   

Εκπέμπουμε την Κλήση, εκπέμπουμε το κάλεσμα!  

Ο Συλλογικός Χριστός Είναι στη Γη, κρούει τη Θύρα, ανοίξτε και 

δεχθείτε τον.  

Ο Χριστός κρούει τη Θύρα, ανοίξτε και δεχθείτε τον.  

Ο Χριστός κρούει τη Θύρα, ανοίξτε και δεχθείτε τον.  

Η Κλήση δόθηκε. Γρηγορείτε!  

Αναγνωρίζετε ήδη ότι η ενέργεια είναι πολύ διαφορετική από την 

προηγούμενη φορά, καθώς όταν εκπέμπατε το μήνυμα στο σύμπαν 

λαμβάνατε άμεση ανταπόκριση. Παρόλα αυτά, είναι καλό να επαναληφθεί 

κάποιες φορές η Κλήση και με αυτόν τον τρόπο. 

Τώρα όμως θα κάνουμε κάτι, ακόμα καλύτερο. Θα συνεργαστούν τα 

κέντρα της Καρδιάς και του Λαιμού και του Μεσοφρύου εκπέμποντας την 
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Κλήση σε όλη την ανθρωπότητα.  Τώρα δεν θα έχετε ένα ηχείο, του λαιμού 

αλλά τρία. Ένα του κέντρου της Καρδιάς της Ομάδας, ένα του Λαιμού και 

ένα του Μεσοφρύου. 

Ξεκινήστε δομώντας το Ομαδικό κέντρο του Μεσοφρύου. Το ατομικό σας 

κέντρο του μεσοφρύου, ταυτίζεται με το Ομαδικό πάνω στον άξονα.  

Εγώ Είμαι ο άξονας.  

Κάτω καίει η φλόγα της Εστίας. Το κέντρο του Μεσοφρύου της Ομάδας 

δονείται σε υψηλή ταχύτητα και διευρύνεται. Διευρύνεται αγκαλιάζοντας 

όλη την Ομάδα. Οραματίζεστε επίσης, το διευρυμένο κέντρο του Λαιμού 

που αγκαλιάζει όλη την Ομάδα και πάλλεται. Τέλος οραματίζεστε την 

Ομαδική Καρδιά, το κέντρο της Ομαδικής Καρδιάς που αγκαλιάζει όλη την 

Ομάδα και πάλλεται. Κάθε κέντρο, έχει το δικό του ρυθμό αλλά και οι τρις 

ρυθμοί είναι αρμονικοί μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Το 

μήνυμα, Η Δήλωση που θα σταλεί είναι : 

Άνοιξαν οι πύλες της Ελεύσεως.  

Άνοιξαν οι πύλες της Ελεύσεως του Χριστού στη Γη. 

Πάρτε λίγο χρόνο για να κάνετε τη δήλωση εσωτερικά, να την 

εκπέμψετε μέσα και από τα 3 κέντρα – ηχεία ταυτόχρονα.  

Πάρτε 2 λεπτά για να εξασκηθείτε εσωτερικά.  Είναι σημαντικό, καθώς 

βλέπετε τα κέντρα να εκπέμπουν σαν ηχεία το μήνυμα , αυτό να φτάνει 

στα αντίστοιχα κέντρα όλων των ανθρώπων στη Γη.  

Άνοιξαν οι πύλες της Ελεύσεως. 

  

Άνοιξαν οι πύλες της Ελεύσεως του Χριστού στη Γη. 

Την ενέργεια, την λαμβάνετε από τον άξονα. Θα σας βοηθήσει να 

οραματιστείτε τα πλέγματα, της Καρδιάς, του Μεσοφρύου και του Λαιμού, 

ώστε το μήνυμα να ρεύσει μέσα από αυτά σ’ αυτή τη φάση.  

Και τώρα επαναλάβετε το ίδιο κάλεσμα μέσα από τα 3 κέντρα 

ταυτόχρονα, χωρίς να περιορίζεστε μόνο στα κέντρα των ανθρώπων αλλά 

εκπέμποντας το ταυτόχρονα παντού. Τα σφαιρικά ηχεία των 3 κέντρων της 

ομάδας, εκπέμπουν το μήνυμα σε όλο το σύμπαν και φυσικά στα 

αντίστοιχα κέντρα της ανθρωπότητας. 

Επαναλαμβάνετε, εσωτερικά με αυτόν τον τρόπο : 

Άνοιξαν οι πύλες της Ελεύσεως.  
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Άνοιξαν οι πύλες της Ελεύσεως του Χριστού στη Γη. 

Σηκωθείτε και δεχτείτε τον ερχόμενο. Ξυπνήστε και δείτε το Φως 

του Ανατέλλοντος Ηλίου. Αφήστε την Καρδιά να πλημμυρίσει με 

Φως.   

 

Συνεχίζετε. 

Οι καρδιές όλων των ανθρώπων, ας γεμίσουν με Φως.  

Έρχεται ο Κύριος. Αμήν 

Πάρτε μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Η εργασία πάει πολύ 

βαθιά. Θα προχωρήσουμε ως εξής. Όπως στην αρχή της συνάντησης, 

κάνατε την δήλωση της συν-χώρεσης  στο κέντρο της καρδιάς, θα την 

επαναλάβετε επίσης στο κέντρο του και στο κέντρο του μεσοφρύου. 

Σταθείτε στο κέντρο του λαιμού που είναι διευρυμένο ώστε ν’ αγκαλιάσει 

όλη την Ομάδα. Δείτε το, να διευρύνεται ακόμα περισσότερο ώστε να 

αγκαλιάσει όλη τη Γη. Καθώς στέκεστε στο κέντρο του λαιμού της Ομάδας, 

επαναλαμβάνετε εσωτερικά τη δήλωση : 

Δηλώνω την πρόθεση μου στο Σύμπαν να ανοίξω την Καρδιά μου, 

να κάνω χώρο σ’ αυτή και να συν-χωρέσω τις αρνητικές 

ανισόρροπες ενέργειες του κέντρου του λαιμού όλης της 

ανθρωπότητας, με τον όρο να ισορροπήσουν ώστε μπαίνοντας στην 

Καρδιά μου να είναι ήδη ισορροπημένες. Το συνδημιουργώ αυτό με 

το Πνεύμα, σύμφωνα με τον νόμο της αβλάβειας και αναλαμβάνω 

την ευθύνη της συνδημιουργίας μου. Και έτσι Είναι. Αμήν.  

Το κέντρο του λαιμού έχει διευρυνθεί και έχει αγκαλιάσει όλη την 

ανθρωπότητα, όλη τη Γη. 

Ανεβαίνετε τώρα στο κέντρο του Μεσοφρύου, το βλέπετε και αυτό να 

διευρύνεται σταδιακά ώστε να αγκαλιάσει όλη τη Γη, και καθώς στέκεστε 

εκεί επαναλαμβάνετε εσωτερικά : 

Δηλώνω την πρόθεση μου στο Σύμπαν ν’ ανοίξω την Καρδιά μου, 

να κάνω χώρο σ’ αυτή και να συν-χωρέσω τις αρνητικές 

ανισόρροπες ενέργειες του κέντρου του μεσοφρύου όλης της 

ανθρωπότητας. Το συνδημιουργώ αυτό με το Πνεύμα, σύμφωνα με 

τον νόμο της αβλάβειας και αναλαμβάνω την ευθύνη της 

συνδημιουργίας μου. Και έτσι Είναι. Αμήν. 

Τα 3 κέντρα έχουν ενοποιηθεί καθώς τα έχετε αγκαλιάσει στην Καρδιά 

της Ομάδας, κι ωστόσο το καθένα εκτελεί τη δική του λειτουργία. 

Εξακολουθούν να εκπέμπουν το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή το κέντρο της 
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Καρδιάς της Ομάδας, είναι το κέντρο της Καρδιάς της Ανθρωπότητας. Το 

κέντρο  του  Λα ιμού της  Ομάδας ,  ε ί να ι  το  κέντρο  του  Λα ιμού  

της  Ανθρωπότητας  κα ι  το  κέντρο  του  Μεσοφρύου της  

Ομάδας ,  ε ί να ι  το  κέντρο  του  Μεσοφρύου της  

Ανθρωπότητας ,  μέσα  στη  μεγάλη αλληλοπερ ιχώρεση  της  

συν -χώρεσης .  Εδώ μπορείτε να εργαστείτε, ωσάν να ήσασταν εσείς  η 

ανθρωπότητα. Με το δικαίωμα που σας δίνει η συνειδητή συμμετοχή στη 

μεγάλη αλληλοπεριχώρεση  επαναλάβετε, εσωτερικά, τις δηλώσεις.  

Έχοντας, επίγνωση ότι αυτή την Κλήση, αυτές τις δηλώσεις, τις κάνει μέσα 

από εσάς όλη η Ανθρωπότητα. Είστε η Ανθρωπότητα. 

Επικαλούμαι, τον Συλλογικό Χριστό στη Γη. Αμήν 

Και τα 3 κέντρα δονούνται και εκπέμπουν το μήνυμα σε όλο το Σύμπαν. 

Επικαλούμαι, τον Συλλογικό Χριστό στη Γη. Αμήν 

Επικαλούμαι, τον Συλλογικό Χριστό στη Γη. Αμήν 

Καλώ τις δυνάμεις του Φωτός , να γειώσουν το Συλλογικό Χριστό 

στην Καρδιά μου. 

Καλώ τις δυνάμεις του Φωτός , να γειώσουν το Συλλογικό Χριστό 

στο κέντρο του Λαιμού. 

Καλώ τις δυνάμεις του Φωτός , να γειώσουν το Συλλογικό Χριστό 

στο κέντρο του Μεσοφρύου. 

Δηλώνω τη θέληση μου, να καταθέσω τις ενέργειες μου στην 

υπηρεσία της Κλήσης και της γείωσης του Συλλογικού Χριστού στη 

Γη. Να Είμαι ο Χριστός στη Γη. Να εκφράζω τον Συλλογικό Χριστό 

με όσα λέω, αισθάνομαι, σκέφτομαι και πράττω.    

Καθώς επαναλαμβάνετε τις δηλώσεις, οραματίζεστε όλη την 

ανθρωπότητα να τις επαναλαμβάνει μαζί σας. Δεν  ε ίσθε  εσε ί ς ,  ως  

άτομα.  

Είθε το Άγιο Πνεύμα να κατασκηνώσει εν ημίν.  

Παραδίδω τα κλειδιά του γήινου εαυτού, στο συλλογικό Χριστό και 

τον καλώ σε δράση στη Γη μέσα από το σώμα μου. Τον καλώ σε 

δράση στη Γη μέσα από εμένα, τον ίδιο – την ίδια. 

Ελθέτω ο Κύριος.  

Δόξα! Δόξα! Δόξα!  

Αμήν! 

Σ’ αυτήν την κατάσταση, μπορείτε να παραμείνετε για αρκετή ώρα 

ακόμα. Και μπορείτε να εισέρχεστε σ’ αυτή την κατάσταση, κάθε φορά που 
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θυμόσαστε τη μεγάλη Αλληλοπεριχώρεση κάνοντας τις δηλώσεις Συν-

χώρεσης στα 3 κέντρα. 

Τέλος, παραμένετε ως έχετε και οραματίζεστε το χρυσό δίγραμμα ΧΡ  

στα 3 ενεργειακά κέντρα της ομάδας που είναι και της ανθρωπότητας.  

Αναπνοές. 

Σήμερα, εργαστήκατε με τον εσωτερικό ήχο και κάνατε ένα τεράστιο 

βήμα στην εργασία με την συλλογικότητα. Στο σημείο αυτό, 

ολοκληρώνεται και η σημερινή 6η συνάντηση εκπαίδευσης στην Κλήση και 

μπορείτε να πάρετε χρόνο τώρα για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και να 

κάνετε ερωτήσεις αν θέλετε.  

Θα κληθείτε, άλλη μια φορά, τον ερχόμενο μήνα να εργαστείτε από 

κοινού με την κύρια Ομάδα της Κλήσης, τότε θα δοθούν περαιτέρω. 

Ευλογίες.   

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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