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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 8η – 13.02.2016 

«Η Αλήθεια Ζωγραφισμένη στο Πρόσωπο.» 

 

Αγαπάτε! Αγαπήστε, αγαπήστε όσο δεν παίρνει άλλο! Ανοίξτε την καρδιά 

και δώστε αγάπη, γιατί αυτό που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 
είναι η αγάπη. Αν δώσετε κάτι με αγάπη, αληθινή αγάπη, όχι εγώ, εγωισμό, 

δεν θα βλάψει. Όταν κρατάτε αυτό στο νου σας, η καρδιά σας είναι στο 
σωστό σημείο. Αγάπη.  

Ξέρω ότι έχουμε πει πάρα πολλά και για την Αγάπη, και για το Φως, την 

έχουμε περιγράψει με πάρα πολλά, πάρα πολλούς τρόπους, οι σοφοί του 
κόσμου επιχείρησαν να την προσδιορίσουν  αλλά πάντα μέσα σας μένει 

κάτι άπιαστο.  

Σας μιλά ο Ιησούς. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. 

Πάντοτε, είμαι βέβαιος, όσο και αν προσπαθήσετε να καταλάβετε την 

έννοια της αγάπης, παραμένει άπιαστη. Η μόνη στιγμή που είστε βέβαιοι 
για την σημασία της, είναι όταν αγαπάτε. Αλλά αυτό δεν μπορείτε να το 

βάλετε σε λόγια. Ο νους δεν μπορεί να το περιγράψει επαρκώς, όμως τότε 
είναι η μόνη φορά που ξέρετε τι θα πει αγάπη: όταν αγαπάτε. Και βέβαια η 
αγάπη δεν μοιάζει με τίποτα, από όλα αυτά που μοστράρονται στις βιτρίνες 

των καταστημάτων σας. Η καρδιά δεν μοιάζει καθόλου με την καρδούλα 
του εμπορίου σας. Άντε όμως να χρησιμοποιήσεις έναν ενεργειακό κύκλο 

με του κόσμου τα πανέμορφα χρώματα και να πείσεις τον κόσμο ότι αυτό 
είναι η καρδιά, το κέντρο της καρδιάς. Μία  στατική εικόνα μιας δίνης που 

δεν παύει ποτέ να στροβιλίζεται να τροποποιείται, να παίρνει λογιών -
λογιών αποχρώσεις. Πολύ φτωχή αποτύπωση!  

Σκέφτονται κάποιοι του Αγίου Βαλεντίνου αύριο, για αυτό ίσως μας μιλάει 

για την αγάπη, για τις καρδιές. Και όμως δεν θα μπορούσα να κάνω 
διαφορετικά! Άλλωστε, ποιος πρωτομίλησε για αγάπη! Το θέμα της γιορτής 

των ερωτευμένων θα το αφήσω σε κάποιον άλλον που βρίσκεται στο χώρο 
σας, εγώ θα περιοριστώ στα δικά μου. 

Αφήστε με έτσι που είμαι κοντά σας απόψε, να σας κοιτάξω στα μάτια. 

Κοιτάξτε με και εσείς κατάματα. Κοιτάξτε με τόση ώρα τόσο βαθιά ώστε να 
δείτε, ώστε να δείτε το πρόσωπό σας να καθρεφτίζεται στις κόρες των 

ματιών μου.  

Πάρτε λίγο χρόνο για αυτό.  

…………………… 

Άννα:  Θα πρέπει να πω τώρα για την ιστορία, ότι παρατηρώ τον Δία, να 
παίρνει τον Ιησού και να τον πηγαίνει στον Όλυμπο. Και του λέει ο Ιησούς: 

«Εγώ είμαι ένας ταπεινός εργάτης».   
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Του λέει (ο Δίας) «Εδώ, πού αλλού; Εδώ θα καθίσεις», και τον βάζει στον 
Όλυμπο. Μπορείτε να συνεχίσετε. 

…………………… 

Καθρεφτίστε το πρόσωπό σας στις κόρες των οφθαλμών μου. Τι νιώθετε; 

Ποιο ενεργειακό κέντρο διεγείρεται ιδιαίτερα; Ας είναι αυτός ο τρόπος που 
θα με κοιτάζετε από εδώ και πέρα.  

Δεν χρειάζεται να ψάχνετε να δείτε πώς μοιάζει το πρόσωπό μου. Αν τα 
μαλλιά μου είναι ξανθά ή καστανά ή μαύρα. Αν το δέρμα μου είναι λευκό ή 
σταρένιο. Ούτε καν τι χρώμα έχει η ίριδα των ματιών. Εστιάζεστε στις 

κόρες των ματιών. Εκεί μέσα, στο πρόσωπο που εμφανίζεται, υπάρχει κάτι 
ιδιαίτερο. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ και εγώ να δω τον εαυτό μου στις 

κόρες των δικών σας ματιών. Είναι μία σύνδεση πολύ βαθιά, που φθάνει 
στο 1ο τσάκρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ενωθείτε μαζί μου, 
να γίνετε ένα μαζί μου.  

Ακόμα λειτουργούμε σε διαφορετικό επίπεδο, δεν έχουμε περάσει στην 
καρδιά. Σε αυτό το επίπεδο με νοιώθετε περισσότερο στην πραγματικότητα 

σας. Ενοχλείστε όταν το κάνετε αυτό; Όταν κοιταζόμαστε με αυτόν τον 
τρόπο; Πιθανότατα όχι. Τρομάζετε; Φοβόσαστε; Νιώθετε κάτι να λείπει ή 
νιώθετε πληρότητα; 

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο Ζευς και σχολιάζει, ότι το να κοιτάζεστε 
με τον Ιησού, με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει δέσμευση. Σημαίνει ότι 

συνδέεστε μαζί του πολύ βαθιά. Ακόμα πιο βαθιά, αν θέλετε να 
ξέρετε, από ό,τι όταν ιερουργείτε μαζί στην καρδιά σας, γιατί εκεί 
εργάζεται μαζί σας σαν συλλογικότητα. Σε αυτήν την περίπτωση 

όμως, εργάζεται μαζί σας ατομικά. Ο Δίας αποσύρει την ενέργειά του 
και πάλι. 

Πολύ θα ήθελα να ήξερα, όταν βρισκόμουν στον γήινο καθρέφτη, όλες 
αυτές τις ομορφιές του Ολύμπου. Τόσο εδώ όσο και σε πολλά άλλα μέρη 
της Γης, υπήρξαν υπέροχοι πολιτισμοί, που οι άνθρωποι αγνοούσαν. Όπως 

και εσείς, και εγώ πολύ θα ήθελα να γνώριζα αυτούς τους μεγάλους 
εξαιρετικούς πολιτισμούς. Ακόμα και εκείνους των πανάρχαιων εποχών. Μα 

αυτό δεν ήταν δυνατόν να συμβεί. Βλέπετε όμως, αν και δεν ήμουν 
γνώστης, βαθύς γνώστης των πραγμάτων, φάνηκε υπεραρκετό το γεγονός 

ότι στάθηκα σε αυτό που εγώ ένοιωθα πραγματικά. Στάθηκα στην δική μου 
αλήθεια. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο τελικά, μέσα από αυτήν τη στάση, 
δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ρεύμα. Ένα ρεύμα ψυχών, μία θρησκεία και 

ένας πολιτισμός, που μπορεί κάποιοι να θεωρούν υποδεέστερο του 
αρχαιοελληνικού αλλά δεν είναι.  

Νιώθω ότι είναι σημαντικό να το τονίσω σήμερα αυτό. Σε όσους 
πολιτισμούς και αν κοιτάξετε, θα βρείτε μεγάλη σοφία. Θα θαυμάσετε την 
σοφία των ανθρώπων, τα επιτεύγματά τους. Θα νιώσετε για άλλη μία φορά 

απείρως μικροί μπροστά τους και χαζοί και ανίκανοι. Αλλά αυτό δεν θα σας 
βοηθήσει στην διεκπεραίωση του δικού σας σχεδίου. Αν αντί αυτού μείνετε 

στην καρδιά και στην αλήθεια, τη δική σας αλήθεια που μπορεί, πότε να 
σας συνδέει με την τάδε θεότητα, πότε να σας συνδέει με τον δικό σας 
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Θεϊκό Εαυτό, πότε να σας βάζει να ενοποιήσετε ρεύματα με τους δικούς της 
μοναδικούς τρόπους, η καρδιά σας σας οδηγεί στην εκπλήρωση του δικού 

σας σχεδίου. 

Τίποτα, κανένας πολιτισμός δεν είναι ανώτερος αυτού. Κανένας 

πολιτισμός -και ξέρετε ότι ο πολιτισμός είναι κάτι συλλογικό- δεν 
είναι ανώτερος από την πράξη του ανθρώπου να στέκεται στην 
καρδιά και να αναγνωρίζει την αλήθεια του και να δουλεύει βάσει 

αυτής. Αντίθετα, οι καλύτεροι πολιτισμοί δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή 
την στάση κάποιων ανθρώπων. 

Ξέρω πολύ καλά αγαπημένοι μου ότι δεν βλέπετε έξω ακόμα τα πράγματα 
που θα θέλατε να δείτε και όμως είναι τόσο βασικό να θυμόσαστε κάθε 
στιγμή ότι κρατάτε ένα κλειδί και ότι η δική σας στάση και θέση είναι 

ισχυρότατη. Και ότι, αν δεν υπήρχατε εσείς να κρατάτε αυτή την στάση και 
θέση, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Αυτό για τη Σ., που βιάζεται 

συνήθως αν και κατανοεί, αλλά και για όλους και όλες σας, γιατί ξεχνιέστε 
και παρασύρεστε εύκολα από τον θαυμασμό σας για τους αρχαίους 
ανώτερους πολιτισμούς. Πάντοτε το κλειδί θα είναι μέσα σας. Πάντοτε το 

κλειδί είναι στην δική σας καρδιά. Δεν μπορείτε να μην κάνετε την 
διαφορά. 

Αν μετά από αυτό εσείς επιθυμείτε να παραμείνετε σε κρίση προς τον εαυτό 
σας και να τον κατηγορείτε ότι δεν κάνετε αρκετά, ότι δεν κάνετε το σωστό 

ή να παραμείνετε σε κρίση για τους άλλους, είναι δικό σας θέμα. Αν δεν 
ήσασταν εσείς εδώ, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Απλώς 
φανταστείτε το.  

Μετράω τις λέξεις μου όταν πρόκειται να έλθω κοντά σας. Τι θα πω, πώς 
θα το πω, έτσι ώστε κανένας να μην πληγωθεί, κανένας να μην πικραθεί, 

όλοι να ενδυναμωθούν, να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν να πάρουν / 
δέχονται να πάρουν. Πριν και μετά από μένα ήλθαν άλλοι και δεν μίλησαν 
όπως εγώ. Πολύ μετά από εμένα ήλθε, για παράδειγμα, ένας Άλιστερ. Δεν 

μίλησε όπως εγώ.  

Αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να αναρωτηθείτε, να αναλογιστείτε, 

πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από την Γη δίνοντας το δικό τους στίγμα, 
βάζοντας την δική τους σφραγίδα. Και πόσες ήταν οι φορές που η 
ανθρωπότητα έστερξε σε αυτό που έλεγαν; Το δέχθηκε και το εφάρμοσε 

όσο αυτοί ήταν εν ζωή; Μπορείτε να μετρήσετε τις περιπτώσεις; Πόσες 
είναι; Περισσεύουν τα δάχτυλα του ενός χεριού. 

Οι άνθρωποι… για να αποδεχτούν και να εμπλακούν σε κάτι, χρειάζεται να 
είναι ορατό μπροστά τους το προσωπικό τους κέρδος - στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων. Όταν υπάρχει προσωπικό κέρδος στο υλικό επίπεδο, 

εμπλέκονται. Εκείνοι που δεν έχουν να προσφέρουν ένα τέτοιο κέρδος, 
μένουν στην άκρη. Γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων μέσα στην καρδιά 

τους, δεν μπορούν να σταθούν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθουν 
ότι είναι από άλλο κόσμο. Νιώθουν ότι η σχέση τους μαζί τους, αν υπάρξει, 
δεν μπορεί να κινηθεί στο υλικό πεδίο. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπλοκή μαζί 

τους στο υλικό πεδίο ή για την ακρίβεια στο πεδίο του υλικού 
συμφέροντος.  
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Όταν όμως αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αποχωρήσουν από τη ζωή, 
τότε αφήνουν πίσω τους πεδίο λαμπρό στους υπόλοιπους για να 

αποκτήσουν όσο υλικό κέρδος επιθυμούν. Και τότε η μπάλα αρχίζει να 
κυλάει. Τότε όλο και περισσότεροι εμπλέκονται, γιατί ο αρχικός άνθρωπος- 

πυρήνας της ιδέας έχει φύγει. Το κέντρο βάρους στο οποίο στηρίζονταν η 
ενέργεια δεν υπάρχει πια και μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν τον δικό 
τους εαυτό. Να οικειοποιηθούν, να ιδιοποιηθούν, να παραλλάξουν, να 

φέρουν την διδασκαλία στα μέτρα τους. Όχι όλοι, όχι πάντα με ιδιοτελή 
κριτήρια αλλά οπωσδήποτε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στα 

ιδιοτελή κριτήρια, δεν περιλαμβάνονται μόνο τα κέρδη σε χρήμα αλλά 
επίσης σε κύρος, σε αυτοϊκανοποίηση της ανάγκης προβολής και γενικά 
στην εκπλήρωση των επιθυμιών τους.  Έτσι γίνεται και οι άνθρωποι που 

έρχονται και φέρνουν ιδέες, νέες ιδέες, ανθρωπιστικές ιδέες, φεύγουν 
συχνά άπραγοι. Αλλά η ουρά από πίσω, εφαρμόζει, διευρύνεται και 

φαίνεται να κατακτά την Γη. Σε όλο αυτό πού είναι η αλήθεια και πού το 
ψέμα; 

Βλέπετε, σήμερα δεν πήγαμε στην καρδιά για να ιερουργήσουμε, όχι ακόμα 

τουλάχιστον. Τα λέμε σαν παλιοί, καλοί φίλοι. Έτσι, με την δική μου έξοδο 
από το Γήινο πεδίο πολλά πράγματα άλλαξαν. Πολλά πράγματα ειπωθήκαν 

και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γης λατρεύει μία ιδέα που 
ελάχιστα -ελάχιστα- συμπίπτει με αυτή που έσπειρα εγώ ο ίδιος. 

Είναι ένα θέμα που σίγουρα έχετε συζητήσει πολλές φορές και δεν είμαι 
εδώ τόσο για να προσθέσω κάτι καινούργιο σε όσα ήδη γνωρίζετε αλλά, 
κυρίως, για να σας δώσω να καταλάβετε την ποιότητα και το βάθος της 

δικής σας δουλειάς. Δεν σας λέω ότι μετά από την δική σας αναχώρηση θα 
δημιουργηθεί ένα άλλο μεγάλο ρεύμα θρησκείας που θα σαρώσει την Γη. 

Σας λέω ότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Να μην το 
υποτιμάτε ποτέ. Και να μην πτοείστε. Να μην πτοείστε! Να θυμόσαστε 
κάθε στιγμή ότι αν δεν ήσασταν εσείς παρόντες και παρούσες, ο κόσμος 

ποτέ δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Σήμερα που λάμπει το δικό σας 
φως.  

Τον λόγο παίρνει ο Ζευς.  

Αφού ευχαριστήσουμε τον Ιησού, για τα τόσα ωραία που είπε σήμερα, θα 

περάσουμε σε μία άλλη διάσταση του θέματος, του Χριστιανισμού, την 
διάσταση της λατρείας των προγόνων. Έχω να σας δείξω κάτι.  

Η Καινή Διαθήκη, που είναι μία ισχυρή αποτύπωση της προσωπικότητας 

των μαθητών του Ιησού, στηρίζεται και έλκει από την Παλαιά λεγόμενη 
Διαθήκη. Επιχειρηματολογεί βάση της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ανήκει 

στην πραγματικότητα σε μία άλλη θρησκεία. Την θρησκεία του Ιουδαϊσμού. 

Εσείς σήμερα λειτουργείτε συγκρητικά. Ασκείτε συγκρητισμό. 
Χρησιμοποιείτε και τιμάτε το υλικό που έχει δοθεί τόσο από την 

Ελληνική αρχαιότητα, όσο από τον Χριστιανισμό αλλά και από άλλες 
παραδόσεις και πάνω σε αυτή χτίζετε κάτι καινούργιο. Χτίζετε την 

ιδέα της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, που θα μπορούσε να ειπωθεί επίσης, του 
ΝΕΟΥ ΑΙΩΝΑ. Μίας Νέας εποχής της ανθρώπινης εξέλιξης, μιας εποχής 
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στην οποία αρχίζει να κυριαρχεί ένας διαφορετικός τρόπος θρησκευτικής 
έκφρασης. 

Εάν τα ζυγίσετε αυτά τα δύο, καταλαβαίνετε ότι κάνετε κάτι ανάλογο με 
αυτό που έκαναν οι μαθητές του Ιησού. Μόνο που τώρα, εκείνο το 

βλαστάρι έχει κάτσει στο σβέρκο πολλών. Έχει απλωθεί και δεν εξελίσσεται 
πνευματικά. Γιατί πραγματικά η χριστιανική εκκλησία ελάχιστα εξελίσσεται 
πλέον. Ελάχιστοι κυριολεκτικά είναι οι άνθρωποι που εργάζονται 

πνευματικά σε βάθος. Έχετε τον λόγο μου για αυτό. 

Στο σήμερα, εσείς διαχειρίζεστε ένα άλλο βλαστάρι. Σας ειπώθηκε 

παλαιότερα, ότι μετά από μερικές δεκαετίες είναι πολύ πιθανό -σας 
ειπώθηκε από τον Μιχαήλ-, οι σημερινοί νεοεποχίτες  να φέρονται όπως οι 
σημερινοί εκπρόσωποι των θρησκειών, που είναι άκαμπτοι και δεσμευμένοι 

με τις παρωπίδες τους στα παλιά, εχθρικοί σε κάθε νέα έκφραση. Είναι 
όντως η κατάλληλη στιγμή να διαχειριστείτε αυτή την αλήθεια. Δεν 

υπάρχει κίνδυνος για σας τώρα, ακόμα, να καταλήξετε σε αυτό το σημείο. 
Πόσο όμως πρέπει να προσπαθήσετε για να διασφαλίσετε ότι θα διατηρηθεί 
ζωντανή η ροή στο ρεύμα που έχει αναπτυχθεί, όσο αυτό διαρκέσει και 

μέχρι να αντικατασταθεί και αυτό με την σειρά του από κάτι άλλο! Πόσο 
μπορείτε εσείς, της Νέας λεγόμενης Εποχής, να διασφαλίσετε ότι θα κάνετε 

καλύτερα τα πράγματα από ότι οι προηγούμενοι; Είναι ένα πολύ καίριο 
ερώτημα και χρειάζεται πραγματικές απαντήσεις.  

Ο Ζευς αποσύρει την ενέργειά του. Ο λόγος είναι στον Ιησού. 

Δεν θα συμφωνήσω μόνον με αυτά που ειπώθηκαν αλλά περιμένω να δω 

τους Αγγέλους της Γης να χρησιμοποιούν το πνευματικό τους δυναμικό για 

να διασφαλίσουν αυτή τη συνέχεια της ροής.  

Η ενεργειακή κατάσταση της ομάδας δεν είναι κατάλληλη σήμερα για να 

πάμε σε εκείνο το πεδίο όπου ιερουργούμε βαθιά αλλά αυτό μας δίνει την 
ευκαιρία να διαχειριστούμε ένα θέμα σαν το σημερινό. Η ροή της ομάδας 
είναι καλή - δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ιερουργία…  

Ας δούμε πώς μπορούν οι γήινοι άγγελοι, με τη δυνατότητα που 
αντιλαμβάνονται ότι έχουν, να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα.  

«Είναι μια νοητική εργασία;» θα ρωτήσετε. Είναι και δεν είναι. Για να 
βρείτε την απάντηση, χρειάζεται να θυμηθείτε αυτό που είστε.  

Ελάτε λοιπόν στην αγγελική αγκαλιά του Άρχοντα Μέτατρον, παρόντος του 
Άρχοντος Μελχισεδέκ. Θυμηθείτε το φωτεινό αγγελικό σας σώμα, τα λευκά 
φτερά και την Γη, την Υδρόγειο, που στροβιλίζεται στην καρδιά. Πιαστείτε 

χέρι, χέρι σε κύκλο εσωτερικά, συμπεριλαμβάνοντας και όσους είναι 
μακριά. 

Και εδώ θα αξιοποιήσω την τεχνική που σας διδάχθηκε λίγο νωρίτερα, 
παραλλάσσοντας την ελαφρώς, καθώς πρόκειται για ένα διαφορετικό, 
τελείως διαφορετικό επίπεδο τώρα.  

Μένετε λοιπόν με την εικόνα του αγγελικού σας σώματος, πριμοδοτήστε 
από τον άρχοντα Μελχισεδέκ, σας δίνει πρόσθετη ενέργεια. Ο άρχων 
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Μέτατρον σας περιβάλει σαν μία σφαίρα. Μπορείτε να δείτε την ενέργεια 
του Αρχαγγέλου Μέτατρον, την ίδια την ενέργειά του, σαν ένα τοροειδές, 

όπως το μαγνητικό πεδίο της Γης. Μοιάζει με αυτό στο δικό του επίπεδο. 
Όμως και σε αυτές τις γραμμές, σε αυτό το πλέγμα, είναι τοποθετημένος ο 

κύκλος σας. Οι ενέργειες του Αρχαγγέλου Μέτατρον ρέουν σε αυτό το 
πλέγμα. Σας διαπερνούν. Είσαστε μέρος του πλέγματος, πιασμένοι σε 
κύκλο χέρι, χέρι.  

Στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται μία καρδιά. Είναι η καρδιά του 
Αρχαγγέλου. Είστε τόσο κοντά της! Επιτρέψτε μια ροή από την καρδιά σας 

να κατευθυνθεί στην καρδιά του Μέτατρον. Εκεί βρίσκεται η απάντηση στο 
ερώτημα που τέθηκε. Δεν σας ζητείται να διατυπώσετε την απάντηση. 
Στείλτε απλά την ενέργεια που διαμορφώνεται στην καρδιά σας / Γη 

σχετικά με αυτό το θέμα. Στείλτε τη ροή στην καρδιά του Μέτατρον. 
Νιώστε τη ροή.  

Η ενέργεια που συσσωρεύεται εκεί στροβιλίζεται και κινείται σε όλο το 
τοροειδές, σε όλο το πλέγμα. Συνεπώς, έρχεται και σε εσάς η συλλογική 
πλέον ενέργεια / απάντηση. Αυτός, αν θέλετε να ξέρετε, είναι ο τρόπος 

των Αγγέλων. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα Αγγελικό Τάγμα, υπό 
την καθοδήγηση ενός Αρχαγγέλου. 

Μία μορφή αγγελική πετά μέσα από την καρδιά στο κέντρο του τοροειδούς, 
ανεβαίνει ψηλά και εκφράζει την απάντηση. Την διατυπώνει για όσους / 

όσες από εσάς δεν μπορείτε να την συλλάβετε ακόμα ξεκάθαρα:  

«Ο Κύριος  της  Γης  και  του Ουρανού ε ίναι  Ένας.  Δεν 
επιδέχεται  δ ιαίρεση. Αυτός  διαιρε ί  και  ενώνει .  Διαιρε ί  

και  ενώνει το Σύμπαν. Αυτός  βρίσκεται στην καρδιά 
κάθε ανθρώπου.  Αυτός  διαχε ιρίζεται  τα πάντα.  Ποτέ, 

κανένας  άνθρωπος δεν έκανε αυτό που ήθελε ο ίδ ιος , 
αλλά σύμφωνα με τη  Μία Αρχή έπραξε.  Η Μία Αρχή 
εξουσιάζε ι  μέσα από όλους τον Εαυτό Της.  Αυτό που 

φαίνεται  στους  ανθρώπους σαν διαίρεση ε ίναι  
εξ ισορρόπηση. Ε ίναι  πράξη ελέους.   

Ο Κύριος του Σύμπαντος  εγκατέλε ιψε όσους δέχθηκαν 
να αφήσουν τον εαυτό τους  στα χέρια των υπολοίπων. 
Κανένας  δεν κατάλαβε ποτέ  ότ ι  υπήρξαν.   

Οι Άγγελοι  της Γης  ενώνουν και  χωρίζουν στο όνομα 
του Κυρίου του Σύμπαντος.  Πρέπει  να χωρίσουν και 

πρέπει  να ενώσουν. Δεν ήλθε ακόμα η ώρα να 
συνομολογήσουν οι  άνθρωποι  την ενότητα.  Δεν 
ολοκληρώθηκε ο κύκλος αλλά οι  άγγελοι της Γης 

μεταφέρουν το θέλημα,  κρατώντας  το στην καρδιά 
τους.   

Το θέλημα ε ίναι  δ ιαίρεση με έλεος  και  ένωση με 
αγάπη.  

Δεν έρχεστε  γ ια να απαλλάξετε τη  Γη από την διαίρεση 

αλλά γ ια να διαιρέσετε  με σοφία και  έλεος.  Γ ια  να 
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αποδεχτείτε  το πεπρωμένο των ανθρώπων που 
αποδέχονται  οι  ίδ ιο ι ,  γ ια να γ ίνετε  αγωγοί  της Χάρης.  

Ο πλανήτης  δεν χρειάζεται σωτήρες.  Χρειάζεται 
Χριστούς.  Πολλούς  Χριστούς.»  

Καθώς στέκεστε στον κύκλο, αφήστε και πάλι μια ροή από την καρδιά σας 
να πάει στο κέντρο της καρδιάς του Μέτατρον. Κυλάει η ενέργεια από την 
καρδιά σας στην καρδιά του, συσσωρεύεται, στροβιλίζεται και μοιράζεται 

για άλλη μια φορά σε όλο το πλέγμα, φθάνοντας πίσω σε εσάς 
ενοποιημένη, συλλογική.  

Για άλλη μια φορά ο άγγελος ανεβαίνει από την καρδιά ψηλά και εκφωνεί: 

«Αναμεμιγμένοι σωτήρες  και εαυτοί  έγ ιναν ένα.  
Σωτήρας ε ίναι  μόνο ο Εαυτός.  Ο Εαυτός  ε ίναι  ο  μόνος 

Σωτήρας.  

Ξεμπλέξτε  τ ις  κλωστές ,  διαχε ιριστε ίτε,  στε ίλτε 

άφθονες  ροές  αγάπης και  ελέους.  Μη μένετε  άπραγοι.   

Ο Κύριος εμίλησε.»  

Τι είπαν λοιπόν οι αγγελικές κραυγές, τι εκέλευσε ο αρχάγγελος; Τι είστε 

έτοιμοι να πράξετε;  Τι κατανοήσατε από όσα ειπώθηκαν; Περιμένω να 
ακούσω!  

[Ακολουθεί μοίρασμα και συζήτηση] 

Ύπαρξη! Υπάρχετε, Υπ- άρχετε.  

Η ύπαρξή σας προσδιορίζεται από το ενιαίο Θέλημα. Όπως είπε κάποτε ο 
Παύλος, όταν ήμουν νέος, πήγαινα όπου ήθελα. Τώρα πηγαίνω όπου με 
πάνε. Είναι θέμα αντίληψης. 

Μείνετε σε κύκλο, με την αλήθεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας. Αν 
ζωγραφίζατε την αλήθεια, τι μορφή θα της δίνατε; 

Είστε σε κύκλο, μέσα στο τοροειδές, στο πλέγμα του Μέτατρον, 
επιχορηγούμενοι από τον Μελχισεδέκ.  

Στο κέντρο η καρδιά του Αρχαγγέλου. Κρατάτε ο ένας το χέρι του άλλου 

σε κύκλο και η αλήθεια είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας. Είναι 
σημαντικό να οπτικοποιήσετε αυτή την φράση: «Η αλήθεια 

ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του». Είναι σημαντική η οπτικοποίηση για 
την δική σας πρακτική. Αυτή την εικόνα αποτυπώστε την στο 
πρόσωπό σας. 

Από εδώ και πέρα, προστίθεται ένα νέο στοιχείο στη μορφή σας ως άγγελοι 
της Γης. Εκτός από τα φτερά και το φόρεμα το λευκό με την Γη να 

περιστρέφεται στην θέση της καρδιάς, έχετε την αλήθεια ζωγραφισμένη 
στο πρόσωπό σας. 



Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου                                                   Συνάντηση 8η – 13.02.2016 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου - www.elijah.gr                                     8 
 

Συνεχίστε να εργάζεστε.  

Έχετε την ευλογία εμού του Ιησού και του Διός.  

Αμήν. 
 

[Ακολούθησε μοίρασμα σκέψεων] 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά] 
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