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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 7η – 16.01.2016 

«Ολόψυχα» 

 

Άννα: Εστιαζόμαστε στην καρδιά και παίρνουμε μερικές βαθιές,  αβίαστες  
και χαλαρές, αναπνοές. Ανοίγουμε την καρδιά μας όσο περισσότερο 

γίνεται. Τόσο, που να χωρά αν είναι δυνατόν ολάκερη τη Γη. Βάζουμε τη 
Γη στην καρδιά μας, με την πρόθεση, όλες οι ενέργειές της να 

ισορροπήσουν, ώστε μπαίνοντας στην καρδιά μας να είναι ήδη 
ισορροπημένες. Σύμφωνα με το νόμο της Αβλάβειας, τοποθετούμε τη Γη, 
την υδρόγειο, στην καρδιά μας και την αφήνουμε εκεί. Περιστρέφεται 

γρήγορα όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Γυρίζει σαν σβούρα -
με τέτοια ταχύτητα. Καθώς περιστρέφεται, δημιουργούνται δύο άξονες. 

Ένας κάθετος, που υψώνεται στον ουρανό, στην καρδιά του ήλιου και 
κατεβαίνει μέχρι τον πυρήνα της Γης και ένας οριζόντιος, που βγαίνει από 
δεξιά και αριστερά και εκτείνεται στο πλάι. Εκτείνεται στο πλάι και ενώνει 

όλους μας στον κύκλο. Σήμερα, αντί για ρόδο στην καρδιά έχουμε τη Γη. 
Μια πρωτότυπη εργασία.  

Θυμηθείτε να αναπνέετε κατά την διάρκεια της εργασίας. Ας φέρουμε 
μπροστά μας, το νερό, την επιφάνεια του νερού, όπως μας είχε προτρέψει 

ο Χάπι, και ας κοιτάξουμε μέσα τις ενέργειες που έρχονται σήμερα, στον 
κύκλο του Ιησού. Κοιτάζουμε από απόσταση 60 εκ έως 1 μ.  

Επαναλαμβάνουμε εσωτερικά: «Δηλώνω την πρόθεσή μου κα ι  

καλώ τους  δασκάλους,  τα  πνεύματα του φωτός,  κα ι  τον 
Ιησού,  να έλθουν γ ια  την σημερ ινή μας  συνάντηση. 

Ανο ίγομα ι  κα ι  δέχομαι  με εμπ ιστοσύνη και  πλήρη π ίστη.»  

Ας δηλώσουμε επίσης την πρόθεσή μας για την συν-χώρεση των Γήινων 
ενεργειών. Επαναλάβατε εσωτερικά: «Δηλώνω την πρόθεσή μου 

στο  Σύμπαν ,  να ανο ίξω την καρδιά  μου,  να κάνω χώρο σε 
αυτήν κα ι  να  συγ -  χωρέσω όλες  τ ις  γή ινες  ενέργε ιες ,  τ ις  

ενέργε ιες  του  πλανήτη Γη,  όλες  τ ις  αρνητ ικές ,  σκοτε ινές ,  
αν ισόρροπες  ενέργε ιες ,  με  τον όρο να ισορροπήσουν ,  ώστε 
μπαίνοντας  στην καρδιά μου να ε ίνα ι  ήδη ισορροπημένες.  

Το  συνδημ ιουργώ αυτό  με  το  Πνεύμα σύμφωνα με  τον νόμο 
της Αβλάβε ιας  και  αναλαμβάνω την ευθύνη της 

συνδημ ιουργ ίας  μου και  έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν.»   

Έτσι έχουμε στην καρδιά μας, στην θέση του ρόδου της καρδιάς, τον 
πλανήτη Γη. Στο κέντρο του ενεργειακού σταυρού που έχει σχηματισθεί . 

Στεκόμαστε επίσης εμείς στην καρδιά. 

Ο Ιησούς ο Ναζωραίος βρίσκεται εδώ. Στο κέντρο  του κύκλου και μαζί με 

αυτόν ένας ακόμη δάσκαλος.  

………………………………. 

 

Σας περιμέναμε, λένε. Εδώ και ώρα περιμένουμε! Σας πήρε λίγο χρόνο, να 

κάνετε όλες τις επικλήσεις αλλά επιτέλους ήρθατε!  
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Αφήστε με να σας αγκαλιάσω παιδιά μου, λέει ο άλλος δάσκαλος. Όσο 
μακριά και αν είστε, ελάτε κοντά μου. Σας αγαπώ! Ανοίγω την καρδιά μου 

και σας κλείνω μέσα. Δύο μαζί θα εργαστούμε σήμερα. Ο Ιησούς και εγώ. 
Άλλη η δική του βαρύτητα, άλλη η δική μου. Συνεργαζόμαστε. 

Αφήστε την καρδιά σας να ανοίξει περισσότερο, αφήστε την να αγκαλιάσει 
όλα, όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη Γη. Τα πάντα! Βιασμούς, 
προδοσίες, φόνους, αδικίες, πείνα δυστυχία, πόνο… πόνο… πόνο. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα ήταν καλό να επαναλαμβάνετε κατά 
διαστήματα τη δήλωση της συγ-χώρεσης, ζητώντας να ισορροπήσουν οι 

ενέργειες, ώστε μπαίνοντας στην καρδιά σας να είναι ήδη ισορροπημένες. 

Πάρτε λίγα λεπτά για να δείτε τη Γήινη σφαίρα και όλες τις βαριές 
ενέργειες της. Όλες τις βαριές ενέργειες που διαχειρίζεται η ανθρωπότητα, 

που κινεί η ανθρωπότητα σε όλα τα σημεία, σε όλες τις ηπείρους. Από το 
μικρό απομονωμένο χωριό στην ζούγκλα της Αφρικής ή του Αμαζονίου, 

μέχρι την μεγαλούπολη των πολλών εκατομμυρίων, δεκάδων 
εκατομμυρίων, όλες τις σκοτεινές βαριές ενέργειες. Συν-χωρέστε τις στην 
καρδιά σας, με τον όρο να ισορροπήσουν, ώστε μπαίνοντας στην καρδιά 

σας να είναι ήδη ισορροπημένες. Κάθε μέρα, την ώρα που ξυπνάτε, 
επαναλάβετε το ίδιο. Το βράδυ πριν πέσετε για ύπνο, το ίδιο, και το 

μεσημέρι πριν φάτε, το ίδιο. Και ενδιάμεσα όποτε το θυμηθείτε και 
μπορείτε το ίδιο. Δηλαδή πολλές φορές την ημέρα, κάθε μέρα, κάντε αυτή 

την εργασία. Θα δείτε διαφορά; Οπωσδήποτε ναι! Θέλετε να δουλέψετε με 
τη Γη αγαπημένοι μου; Θέλετε να προσφέρετε τον εαυτό σας στην  
υπηρεσία;  Θέλετε να κάνετε κάτι για την Γη και τους ανθρώπους και τα 

πλάσματα σε αυτήν; Κάντε το έτσι. Μην αφήσετε τίποτε έξω. Ούτε την 
παραμικρή, την  τόση δα κακία. Ούτε την ελάχιστη ανισόρροπη ενέργεια. 

Είμαι εδώ μαζί με τον Ιησού, για να σας οδηγήσουμε να εργαστείτε πλέον 
με την καρδιά. Αυτή η εργασία συνάδει με όλα τα προηγούμενα και όλα 
όσα έπονται και είναι ένα κομμάτι της υπηρεσίας σας και είναι ένα κομμάτι 

της ιεροτελεστίας που κάνετε μπροστά στον βωμό στην καρδιά, παρουσία 
του Ιησού. Ξέρω ότι δεν επισκέπτεστε αυτόν τον εσωτερικό ναό σας τόσο 

συχνά, όσο θα έπρεπε και θα μπορούσατε. Αλλά από εδώ και πέρα, όσες 
φορές το κάνετε, όσες φορές εισέρχεστε στα άδυτα του ναού για να 
ιερουργήσετε παρουσία του Ιησού, πριν κάνετε το βήμα προς το ιερό, 

κάντε αυτή τη συγ-χώρεση. Ξέρετε τι συμβαίνει τότε; Ξέρετε τι θα συμβεί; 
Όλες αυτές οι ενέργειες που θα έχετε συγχωρήσει ισορροπημένες, θα 

αποδοθούν στον Ύψιστο μαζί με τις δικές σας, ως δικές σας. Είναι η ύψιστη 
μορφή μετουσίωσης. Γιατί όχι μόνο τις αγκαλιάζετε, τις συγ-χωρείτε στον 
εαυτό σας και τις ισορροπείτε αλλά επίσης τις αποδίδετε στα ανώτερα 

πεδία.  

Και με αυτή την μικρή προσθήκη ολοκληρώνεται ένας κύκλος, γιατί η 

δουλειά σας στην Γη δεν περιλαμβάνει μόνο την εξισορρόπηση των δικών 
σας ενεργειών. Αρκετές φορές σας ειπώθηκε, ότι θα μάθετε να δουλεύετε 
με τις συλλογικές ενέργειες και να τις  διαχειρίζεσθε. Αυτός είναι ένας 

βασικός τρόπος. Ένας τρόπος που περιλαμβάνει την συγχώρηση των 
ενεργειών και την μετουσίωσή τους κατά την κοινωνία σας και επικοινωνία 

σας και ένωσή σας με την Πηγή της Ζωής. Δηλαδή έφθασε η ώρα, η 
τεχνική της συν-χώρεσης να πάρει μία άλλη διάσταση και να αποτελέσει 
μέρος της βαθύτερης πνευματικής σας ιερουργίας.  
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Θα σας ζητήσουμε να κάνετε το ίδιο, όχι μόνο με τις συλλογικές ενέργειες 
αλλά και κάθε φορά που εσείς αντιμετωπίζετε ένα προσωπικό θέμα και 

χρησιμοποιείτε την τεχνική της συν-χώρεσης για το προσωπικό σας θέμα. 
Και πάλι σταθείτε μπροστά στο ιερό, στο άδυτο του εσωτερικού σας ναού, 

και πριν περάσετε μέσα, συν-χωρέστε τες. 

Συν-χωρέστε κάθε σας ψέμα, ώστε μπαίνοντας στο ιερό και προσφέροντας 
το κρασί και το ψωμί στον Ύψιστο, να συμπεριλάβετε και αυτές τις 

ενέργειες, κεκαθαρμένες πια. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία γίνεται 
τάχιστα -η διαδικασία της μετουσίωσης. Αλέθετε και προχωράτε. 

Προχωράτε γρήγορα. 

Η παρούσα κατάσταση στον πλανήτη δεν θα αλλάξει χύνοντας περισσότερο 
αίμα αλλά μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μέσα από την εργασία εκείνων των 

φωτισμένων ψυχών που μπορούν να το κάνουν. Που μπορούν να ανοίξουν 
την καρδιά τους χωρίς φόβο και πάθος και να συν-χωρέσουν το άπαν, 

σήμερα. Βαριά η καλογερική! Θέλει χρόνο.  

Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε απλά να βγείτε στον δρόμο και να πιάσετε 
δουλειά. Αν θεωρείτε ότι σας πέφτει πολύ η δουλειά αυτή, μπορείτε να 

αφήσετε τα πάντα και να βγείτε έξω και να πάτε να μαγειρέψετε για τους 
αστέγους, να τους περιθάλψετε… μπορείτε επίσης να τους φιλοξενήσετε 

στο σπίτι σας και να κάνετε ό,τι μπορείτε στο φυσικό πεδίο. Δεν είναι για 
τους φυγόπονους η σωτηρία της Γης. Οι φυγόπονοι δεν μπορούν να γίνουν 

σωτήρες. Σε μια ιδανική κατάσταση θα μπορούσατε να κάνετε και τα δύο 
μαζί. Ξέρω ότι δεν μπορείτε. Δεν έχετε τον τρόπο, δεν αντέχετε. Θα 
μπορούσατε να αντέξετε λίγο περισσότερο. Δεν έχετε μάθει να αντέχετε ή 

θεωρείτε ότι έχετε αντέξει αρκετά στην ζωή σας. Η αλήθεια είναι ότι 
οδηγείστε. Θα ήταν αρκετό να μείνετε ανοιχτοί στο να οδηγηθείτε στο 

είδος της υπηρεσίας που σας ταιριάζει και είναι πιο κατάλληλο για εσάς, 
χωρίς να πιέζετε καταστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση -και εκφράζω και τον Ιησού λέγοντας το αυτό- θα ήταν 

καλό να μην περιορίζεστε. Να μη θέτετε περιορισμό στην υπηρεσία που 
προσφέρετε. Να αφεθείτε ολόψυχα. Πόσο καιρό έχετε να κάνετε κάτι 

ολόψυχα; Παρακαλώ να αναρωτηθείτε τώρα. Πόσο καιρό έχετε να κάνετε 
κάτι με όλη σας την καρδιά; Όλη σας την καρδιά! Κάτι, θα πρέπει να το 
κάνω ποιο συγκεκριμένο, που να μην αφορά τα πολύ-πολύ αγαπημένα σας 

πρόσωπα, του άμεσου περιβάλλοντος σας. Αν και ακόμα και σε αυτά 
πολλές φορές δεν πράττετε ολόψυχα. Ας  είναι αυτός ο τίτλος της 

σημερινής συνάντησης: Ολόψυχα! 

Ήρθε η ώρα, όπως κάποτε συμβαίνει, να εξετάσετε τον εαυτό σας. Εσείς! 
Όχι εμείς! Όχι κανένας άλλος. Να εξετάσετε τον εαυτό σας και να 

αναρωτηθείτε, πόσο μέρος του εαυτού σας προσφέρετε σε αυτό 
που κάνετε, οτιδήποτε κάνετε. Θα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις  στις  

οποίες δίνεστε ολόψυχα. Μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, το 
πολύ. Σας λείπει αυτό. Λείπει το ολόψυχο δόσιμο. Αλλά ξέρετε κάτι, η 
πείρα των επανειλημμένων ενσαρκώσεων μας έχει διδάξει, ότι τίποτα δεν 

μπορείτε να καταφέρετε, αν δεν δοθείτε σε αυτό ολόψυχα. 

Το ένα σας ξινίζει, το άλλο σας βρωμάει. Σε κάθε σημείο που στέκεστε, 

λέτε «ναι μεν αλλά». Και το λέτε, όχι φυσικά γιατί είστε κακοί άνθρωποι  
και συναισθηματικά τσιγκούνηδες αλλά κυρίως γιατί έχετε μάθει να 
αμύνεστε. Έχετε μάθει να προστατεύετε τον εαυτό σας από δυσάρεστες 
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καταστάσεις, από καταστάσεις που πιστεύετε ότι θα έχουν δυσάρεστη 
κατάληξη για σας. Και έτσι προσπαθείτε να κάνετε οικονομία, να 

εξοικονομήσετε ενέργεια. Σε αυτή την διαδικασία όμως καταλήγετε συχνά, 
όπως βλέπουμε,  σε συναισθηματική τσιγκουνιά. Καταλήγετε να μην 

δίνεστε πια σε όλα όσα κάνετε. Λες και αυτό θα σας προστατεύσει. Λες και 
το να μη δοθείτε ολόψυχα, θα σας διατηρήσει υγιείς, σώφρονες, θα 
διατηρήσει ακέραιους τους πόρους σας, γενικά θα σας διατηρήσει άθικτους. 

Είναι αστείο αλλά, ξέρετε, αν καταφέρετε να διατηρήσετε όλα άθικτα, θα 
πάψετε να είστε άνθρωποι. Θα πάψει να κινείται η ενέργεια και απλώς θα 

μουμιοποιηθείτε. 

Βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Ιησού, που κρατά την ενέργεια στο κέντρο του 
κύκλου, για να σας προτείνω και να σας φωνάξω δυνατά: Ανοίξτε, 

ανοίξτε! Ανοίξτε την καρδιά. Αγαπήστε, όχι νοητικά, όχι με την σκέψη 
σας. Ανοίξτε την καρδιά, δεν είναι ανοιχτή πια. Η καρδιά των περισσοτέρων 

από εσάς δεν είναι ανοιχτή. Εργάζεστε εσωτερικά, ναι. Πηγαίνετε βαθιά, 
πηγαίνετε ψηλά, αποκτάτε εσωτερικές εμπειρίες και πολύ σοφία αλλά δεν 
έχετε μάθει να κρατάτε ανοιχτό το κέντρο της καρδιάς και τότε όλα 

γίνονται ψεύτικα. Ό,τι και να κάνετε είναι ψεύτικο. Αυτό που κάνει τα 
πάντα αληθινά, είναι η καρδιά. Και το λέω αυτό, σαν ένας άνθρωπος 

που έχει βιώσει πολλά. Σαν μία οντότητα που έχει ενσαρκωθεί πολλές 
φορές και έχει πράξει πολλά, έχει βιώσει πολλά και καλά και κακά. Αν κάτι 

με έσωζε πάντα, ήταν το ότι μπορούσα να ανοίξω την καρδιά μου, ξανά και 
ξανά.  

Κάθε φορά που κλείνει η καρδιά, βιώνετε μια μικρή πτώση. Είναι 

πτώση. Μπορεί να κάνετε όλο το καλό του κόσμου στους ανθρώπους, 
Μπορεί να είσαστε μεγάλοι θεραπευτές, ευεργέτες, να δίνετε τα πάντα, 

επειδή έτσι μάθατε ότι πρέπει να κάνετε. Αν δεν είναι ανοιχτή η καρδιά, το 
πνευματικό αποτέλεσμα θα είναι μηδαμινό. Αλλά κρατήστε την καρδιά 
ανοιχτή και δώστε όσο το κεφάλι μιας καρφίτσας και θα δείτε το 

αποτέλεσμα να μεγεθύνεται και να αποκτά τεράστια πνευματική αξία.  

Θα συνεχίσω λίγο ακόμα πριν δώσω τον λόγο στον αγαπημένο μου Ιησού. 

Μια νύχτα σαν και αυτή, χιλιάδες χρόνια πριν, βρισκόμασταν καθισμένοι 
στην όχθη του Νείλου, εσείς και εγώ. Κάποιοι από σας ήταν περαστικοί. 
Ταξίδευαν για άλλα μέρη και έκαναν μια στάση να πιούν λίγο νερό, κάτι να 

φάνε και να πάρουν δυνάμεις για το ταξίδι τους. Δίπλα στην αναμμένη 
φωτιά καθίσανε και μιλήσαμε και ανταλλάξαμε την Γήινη Σοφία μας και 

άλλοι πάλι ήταν μαθητές και φίλοι εκείνων και άλλοι αγαπημένοι εκείνων. 
Και κάποιοι ήταν συγχωριανοί. Μία τέτοια βραδιά χιλιάδες χρόνια πριν. Στις 
όχθες του Νείλου. 

Αν είμαι εδώ σήμερα, μετά από πολύ καιρό, είναι λόγω της σύνθεσης της 
ομάδας-όχι μόνο για αυτό αλλά ήταν ένας σημαντικός λόγος για να 

παραβρεθώ και να σας χαιρετήσω, θυμίζοντας σας εκείνη την εποχή, 5000 
χρόνια πριν. Μακρινή εποχή αλλά είναι σαν να μην πέρασε ούτε στιγμή… 
ούτε λεπτό! Σας καλώ, να αναφερθείτε εσωτερικά στον δάσκαλό σας 

εκείνης της εποχής, συγκεντρώνοντας την ενέργειά σας σε ένα 
σκοπό. Και αφού παρέδωσα την κλήση, μπορώ να σας αφήσω για σήμερα.  

Αλιστερ Κρόουλι. 
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Συνεχίζουμε την συνάντησή μας αγαπημένοι μου, κρατώ την ενέργειά σας 

στο κέντρο του κύκλου. Σας μιλά ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Θα 
προχωρήσουμε μαζί στην συνέχεια, εφαρμόζοντας τώρα ήδη την απόδοση 
της ενέργειας που συν-χωρέσατε. 

Ελάτε στην καρδιά και σταθείτε μαζί μου. Σταθείτε μπροστά στην πύλη του 
ιερού σας. Βρίσκομαι μέσα στο ιερό και το φωτίζω. Μπορείτε να δείτε το 

φως που βγαίνει από τις πύλες του ιερού να φωτίζει όλο τον εσωτερικό ναό 
της καρδιάς σας. Αφήστε τον εαυτό σας να λουστεί με το φως, να λουστεί 
στο φως. Για να συγκεντρωθείτε περισσότερο στην εργασία μας, 

επαναλάβετε για άλλη μια φορά την συν-χώρεση, το κύμα ενεργειών, με 
τα λόγια που γνωρίζετε: 

«Δηλώνω την πρόθεσή μου στο Σύμπαν,  να ανο ίξω την 
καρδ ιά μου,  να κάνω χώρο σε αυτήν κα ι  να  συν -χωρέσω τ ις  
ενέργε ιες  όλης της Γης,  όλης  της  ανθρωπότητας,  όλες  τ ις  

αρνητ ικές ,  σκοτε ινές ,  αν ισόρροπες,  προβληματ ικές  
ενέργε ιες ,  με τον όρο  να ισορροπήσουν ,  ώστε  μπα ίνοντας 

στην καρδ ιά μου  να ε ίνα ι  ήδη ισορροπημένες.  Το 
συνδημ ιουργώ αυτό  με  το  Πνεύμα ,  σύμφωνα με  τον νόμο 
της  αβλάβε ιας  κα ι  αναλαμβάνω τη ν ευθύνη της  

συνδημ ιουργ ίας  μου.  Και  έτσ ι  ε ίνα ι .»  

Στέκομαι στην Πύλη του Ιερού και σας απλώνω τα χέρια. Δώστε μου τα 

χέρια σας και αφήστε με να σας τραβήξω προς τα μέσα. Χρειάζεται να σας 
βοηθήσω να μπείτε. Φέρνετε πολλά σήμερα. Σας τραβώ προς τα μέσα. 
Στέκεστε μπροστά στο βωμό του ιερού και εγώ μαζί σας. Αν μπορούσατε να 

δείτε τον εαυτό σας, θα διαπιστώνατε ότι είστε ντυμένοι στα λευκά και 
στην θέση της καρδιάς έχετε την υδρόγειο. Είστε τόσο αέρινοι, σχεδόν 

διάφανοι και η υδρόγειος φαίνεται τόσο όμορφη, καθώς περιστρέφεται στο 
στήθος σας.  

Σας ειπώθηκε νωρίτερα ότι είστε οι άγγελοι της Γης. Η καρδιά μου γεμίζει 

συγκίνηση επαναλαμβάνοντας αυτά τα λόγια. Γιατί είναι η ώρα της 
αναγνώρισης αυτού που είστε. Είστε το τάγμα των αγγέλων της Γης. 

Και τώρα μπορείτε να νοιώσετε, να καταλάβετε, τι νόημα έχει αυτή η 
ιερουργία μπροστά στο βωμό της καρδιάς σας. Είναι βαθιά η συγκίνηση 

όλων μας παιδιά μου. Δεν είσαστε μόνο εσείς αλλά ξεκινά τώρα από εδώ το 
κύμα της αυτοαναγνώρισης των αγγέλων του τάγματος των αγγέλων της 
Γης. Και όπως οι άγγελοι ιερουργούν στο ουρανό, έτσι διδαχθήκατε ήδη να 

κάνετε εσείς, στο ιερό της καρδιάς σας.  

Για να γίνει η αναγνώριση είναι απαραίτητη η σύνδεση με την Γη. Έχετε 

κάνει πολλά, πάρα πολλά. Πολλές εσωτερικές εργασίες επιτελείτε αλλά 
παρακαλώ να θυμόσαστε ότι, κάθε φορά που κάνετε αυτή την εργασία, 
κάθε φορά που από εδώ και πέρα θα στέκεστε ντυμένοι στα λευκά 

κρατώντας την Γη στο μέρος της καρδιάς, εργάζεστε ως άγγελοι. Ήρθε η 
ώρα αυτό το τάγμα να αναγνωριστεί. Όχι για τη δόξα που μπορεί να φέρει 

τυχόν αυτή η αναγνώριση αλλά για την επίγνωση. 

Στεκόμαστε μπροστά στο βωμό, κρατήστε στα χέρια σας το ψωμί και το 
κρασί, φέρνοντας σε αυτά τα δώρα όλα όσα είστε. Όλες τις ενέργειές σας. 

Όλες τις ενέργειες και το δυναμικό που κρατάτε στην καρδιά, αυτή την 
στιγμή. Υψώστε τα στον ουρανό και παραδώστε τα στον Ύψιστο Πατέρα. 
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[Σημ.: απευθύνεται στον Ύψιστο Πατέρα]  

«Ουράνιε Πατέρα στην Αγάπη σου παραδίδομαι. Στα χέρια σου προσφέρω 

όλα όσα είμαι, όλη την γνώση. Όλη την εμπειρία της  Γης και των εν αυτή, 
όλων των πλασμάτων της Γης, όλων των ανθρώπων, παραδίδω στα χέρια 

σου. Όπως συν-χώρεσα, παράλαβε εσύ και άναψε την φλόγα του 
Ουρανού. Παράλαβε και άναψε με αυτά όλα τη φλόγα του Ουρανού, ώστε 
σε κάθε ψυχή να λάμπει η δική σου παρουσία. Κάθε ψυχή να θερμαίνεται 

από εσένα και κάθε καρδιά να κλίνει την δική σου φλόγα. Ευλόγησε 
Δέσποτα. Ευλογημένη η βασιλεία των ουρανών στη Γη. Αμήν.»  

Το χτίσιμο άρχισε. Το τάγμα των Αγγέλων της Γης οικοδομεί μια νέα 
φλόγα. Ένα νέο πυρ ανεβαίνει στον Ουρανό. Πανίερο μυστήριο. Δεν 
γνωρίζετε ακόμα τι σημαίνει. Αφήστε να φανεί στην ώρα του. Όταν 

ωριμάσει ο καιρός. Δεν είστε απλά γήινοι άγγελοι, όπως μάθατε να λέτε 
τόσα χρόνια. Εάν αποδέχεστε τώρα πια συνειδητά τον ρόλο του αγγέλου 

της Γης, ήρθε ο καιρός να συνταχθείτε στο τάγμα. Ο αρχάγγελος Μέτατρον 
θα σας οδηγήσει ανάλογα, ώστε να συνταχθείτε υπό την επίβλεψη του 
αρχαγγέλου, που θα σας εποπτεύει -και ήδη σας εποπτεύει. Η σύνδεση θα 

είναι αρμονική και θα την αναγνωρίσετε σταδιακά. Δεν έρχεται σε αντίθεση 
ή αντίφαση με οτιδήποτε άλλο κάνετε. Όλα όσα κάνετε, σας έφεραν εδώ. 

Και από όλα όσα κάνετε, από όλες τις εμπειρίες που λαμβάνετε, φέρνετε 
εσείς εδώ το υλικό, που θα αποδώσετε στην κοσμική ακτίνα, στην Κοσμική 

φλόγα.  

Η τιμή που σας έγινε, γιατί για τιμή πρόκειται, είναι πια δεδομένη. 
Αναρωτιούνται κάποιοι «Δεν είμασταν και γίναμε;  Για αυτό μας έγινε 

τιμή;» Δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να παρακολουθήσει πώς 
ξεδιπλώνεται η επίγνωση. Αγγελοποιείστε και είναι μία διαδικασία για 

την οποία τίποτε δεν έχει γραφτεί ποτέ. Δώστε την χαρά στον εαυτό 
σας, να την βιώσει βήμα-βήμα. Μέσα σε πλήρη ιεροπρέπεια, σε απόλυτη 
ιεροπρέπεια. Με κάθε επίγνωση της ιερότητας σας και της ιερότητας της 

διαδικασίας. Μη περιμένετε πληροφορίες έξωθεν. Όλα βρίσκονται στο χώρο 
που τελείται το μυστήριο. Στο ιερό της καρδιάς. Θα σας δοθούν 

περισσότερες οδηγίες συν το χρόνο. Κρατήστε την ευπρέπεια και την 
αρμονία και μη ξεχάσετε ποτέ παιδιά μου, μη ξεχάσετε ποτέ ξανά, αυτό που 
είστε.  

 

Σας ευλογώ!  

Παρόντες στον κύκλο ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Σαιν Ζερμέν και ο 
Άλιστερ Κρόουλι. 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα σκέψεων] 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά] 
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