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Ο Κύκλος του Ιησού του Ναζωραίου 

Συνάντηση 9η – 12.03.2016 

«Ανάληψη - Φώτιση» 

 

 

Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια χαλαρά πάνω στα πόδια σας. Μην ξεχνάτε 

να αναπνέετε. Να αναπνέετε αδιάκοπα. Σταματήστε να μιλάτε. Ακόμα και 
τώρα μιλάτε! Για να ξεκινήσουμε χρειάζεται να κάνετε σιωπή. 

Ο  ερεθισμός του νου σας είναι ένα είδος αλλοτρίωσης. Όταν επιτρέπετε 

στον νου σας να εξερεθίζεται αλλοτριώνεται . Αντιδρά και οι αντιδράσεις 
αυτές διασπούν την ενέργειά του. Αποξενώνουν το δυναμικό του από το 

κέντρο. Αυτός ο ερεθισμός, ο νοητικός ερεθισμός, μπορεί να έχει πολλές 
μορφές. Μπορεί να είναι για σας δυσάρεστος αλλά κάποτε επίσης 
ευχάριστος. Μπορεί να νομίζετε ότι διασκεδάζετε την ώρα που διαλύεται το 

νοητικό σας.  

Ενέχει κίνδυνο αυτή η κατάσταση του νοητικού ερεθισμού και ο κίνδυνος 

είναι ότι, θα το πω για άλλη μία φορά, αλλοτριώνεστε και η προσοχή σας 
αποσπάται από το κέντρο. Ταυτίζεστε με κάτι έξω, με κάτι επιφανειακό. 
Ταυτίζεστε με το καθρέφτισμα αντί με την ουσία σας και η διαφορά είναι 

ότι όταν είστε στο κέντρο σας και στην ουσία σας είναι όλα ένα. Όταν 
ταυτίζεστε με το καθρέφτισμα, ταυτίζεστε με το επί μέρους και βιώνετε 

διχασμό και θυμαπάτη και πόνο και οργή. Αυτή είναι η διαφορά από το να 
ταυτίζεστε με το καθρέφτισμα αντί με το καθρεφτιζόμενο.  

Σας μιλά όπως πάντα ο Ιησούς. Νιώθω, και μάλλον σωστά, ότι σήμερα 

θέλετε περισσότερο να πείτε πράγματα παρά να ακούσετε. Είναι αυτή η 
διάθεση της ημέρας. Είναι εντάξει. Θα μιλήσουμε μαζί εσείς και εγώ. 

Αποξενώνεστε από μένα. Γίνεστε ένα με ξένα πράγματα. Αφήνετε τη 
συνειδητότητά σας να διασπάται, να διαχωρίζεται, για αυτό θα σας ζητήσω 
να εστιαστείτε στο βάθος της καρδιάς. Να σταθείτε στην καρδιά σας, στο 

ιερό της καρδιάς. Σε αυτόν τον ναό που βρισκόμαστε κάθε φορά εσείς και 
εγώ και ιερουργούμε. Επιτρέψτε στην καρδιά σας να ανοίξει. Αφήστε να 

πέσουν όλα όσα κρατάτε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν μπορείτε να 
ιερουργήσετε όσο κρατάτε πράγματα. Αφήστε τους πάντες να φύγουν. 
Αποξενώνεστε, μην το κάνετε!  

Μιλώ αρκετά σήμερα για αποξένωση και αλλοτρίωση και δεν το κάνω μόνο 
για ένα δύο άτομα, αλλά αναφέρομαι στην πλειοψηφία. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που αποξενώνεστε από εμάς χωρίς να το αντιλαμβάνεστε. Δεν 
το συνειδητοποιείτε. Θεωρείτε ότι όλα είναι μια χαρά αλλά εσείς κόβετε τις 
γέφυρες και, όταν μετά από λίγο καιρό βρεθείτε μπερδεμένοι, θυμώνετε 

και λέτε: «Γιατί δεν με ειδοποιήσατε; Γιατί να γίνει έτσι;» Για αυτό μιλάω 
σήμερα. 

Αφήστε την καρδιά λοιπόν να ανοίξει, αφήστε τα πάντα και τους πάντες να 
φύγουν και ελάτε να σταθούμε μαζί στο ιερό της καρδιάς. Μπροστά σας 

βρίσκεται το άβατο, το άδυτο και εκεί σας περιμένω εγώ κοιτάζοντας σας 
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στα μάτια- αλλά ακόμα δεν θα περάσετε μέσα. Έχουμε να πούμε και να 
κάνουμε πράγματα πριν περάσετε μέσα. Θα ζητήσω από όλους / όλες  να 

κρατήσετε τα χέρια για λίγο, δένοντας τον κύκλο. Συμπεριλάβετε νοερά και 
όσους βρίσκονται σε άλλα μέρη, τα δύο άτομα που παρακολουθούν από 

μακριά. Στον κύκλο που βρίσκεστε, η ενέργεια ρέει διαρκώς. Ρέει 
ασταμάτητα. Υπάρχει  το φυσικό σας σώμα που διευκολύνει αυτή την ροή, 
αν όμως ήταν η καρδιά σας και όχι το φυσικό σας σώμα, τότε αυτή την 

στιγμή δεν θα έρεε η ενέργεια στον κύκλο, γιατί κάποιες καρδιές είναι 
ακόμα κλειστές. Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια. 

Θέλω να πω με αυτό δύο πράγματα: Το πρώτο και ευνόητο είναι ότι ναι, 
περιμένω να ανοίξετε την καρδιά σας συνειδητά, για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε. Το άλλο είναι ότι, το γεγονός πως διαθέτετε ένα 

φυσικό σώμα και αυτό το φυσικό σώμα είναι εδώ και κλείνει την 
ροή, κλείνει το κύκλωμα, το κλείνει και βοηθάει την ενέργεια να 

ρέει στο επίπεδο αυτό, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι ένα 
απίστευτο δώρο, που εύχομαι να μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε 
αρκετά. Το σώμα σας, αυτός ο σχετικά παγιωμένος μηχανισμός που 

νοιώθετε ότι σας βαραίνει, ότι δεν σας υπηρετεί καλά, ότι, ότι, ότι... 
Αυτό το σώμα, λειτουργεί σαν ένας κρίκος ανάμεσα σε σας και όλα 

τα υπόλοιπα όντα. Όλα τα υπόλοιπα όντα που βρίσκονται 
ενσαρκωμένα στον πλανήτη. Καταλαβαίνετε τι δώρο είναι αυτό; Ας 

πάρουμε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσετε το δώρο.  

Πιθανότατα η σύνδεση που σας βοηθά να έχετε με όλα τα υπόλοιπα όντα 
του πλανήτη να μη σας ικανοποιεί και τα υπόλοιπα όντα του πλανήτη να 

μην ανταποκρίνονται στα υψηλά σας πρότυπα. Να μην θεωρείτε, ότι είναι 
αρκετά άξια όλα τα υπόλοιπα όντα να συνδεθούν μαζί σας. Σε κάθε 

περίπτωση, το φυσικό σας σώμα είναι ένας πολύτιμος κρίκος για να έλθετε 
σε επαφή με όλες αυτές τις ενσαρκωμένες ψυχές. Να ανταλλάξετε 
πληροφορίες. Είναι δηλαδή το φυσικό πεδίο ένα πολύτιμο υπόβαθρο. 

Στα εσωτερικά πεδία υπάρχουν οντότητες που δεν μπορούν να έλθουν σε 
επαφή με άλλες, γιατί δεν έχουν κανέναν κοινό κραδασμό. Στο φυσικό 

πεδίο μπορούν. Δίνει πρόσβαση. Είναι ένας καλός αγωγός της ενέργειας το 
φυσικό πεδίο. Τόσο καλός αγωγός,  ώστε μέσα από αυτό να μπορείτε να 
αγγίξετε τους πάντες που έχουν επίσης φυσική μορφή. Όντα πολλών και 

διάφορων δονήσεων. Έχετε ένα τέτοιο σώμα! Ταλαιπωρημένο, 
καταπονημένο, λεπτό ή βαρύ, παχύ, ελαφρύ, συμμετρικό ή ασύμμετρο -  

έχετε ένα τέτοιο σώμα. Με όλα του τα χαρακτηριστικά, όσα και όποια και 
αν έχει, εξυπηρετεί τον σκοπό. 

Γιατί θα ήθελε να είχε κάποιος ένα φυσικό σώμα αν δεν είχε σκοπό να 

συνδεθεί με τα υπόλοιπα όντα του πλανήτη με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο; 
Η σύνδεση αυτή δεν αφορά πάντοτε μία βαθιά φιλία, μια πολύ στενή 

προσωπική σχέση. Δεν θα μπορούσατε να είσαστε σε πολύ στενές 
προσωπικές σχέσεις με όλα τα όντα του πλανήτη. Τα λέω όλα αυτά, για να 
σας θυμίσω τον σκοπό της ενσάρκωσής σας. Αποφασίσατε να φορέσετε, να 

συνδεθείτε με αυτό το κοινό υπόβαθρο, για να αγγίξετε με τον δικό σας 
τρόπο ψυχές πολλών διαφορετικών δονήσεων, που δεν θα μπορούσατε να 

αγγίξετε αλλιώς.  

Ναι, φυσικά, στο Πνεύμα είναι όλα ένα. Γιατί εγώ τώρα σας λέω ότι δεν θα 
μπορούσατε  να αγγίξετε όλα αυτά τα όντα διαφορετικά; Στο Πνεύμα 
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φυσικά είναι τα πάντα Ένα και φυσικά ισχύει η μεγάλη αλληλοπεριχώρηση 
αλλά για ποιους; Ποιοι μπορούν να βιώσουν την αλληλοπεριχώρεσης; 

Πόσοι μπορούν; Πόσο ψηλά πρέπει να στέκεται κάποιος για να βιώσει την 
αλληλοπεριχώρηση; Ας μη γεμίσετε για την ώρα τον νου σας με τέτοιες 

απορίες. Εστιαστείτε στο γεγονός ότι διαθέτετε έναν πολύτιμο μηχανισμό.  
Το φυσικό πεδίο είναι ένα κοινό υπόβαθρο. Είναι ένα σημείο συνάντησης 
ψυχών. Αλληλεπίδρασης. Ένα μεγάλο θέατρο -του παραλόγου-, μπορεί, 

αλλά ένα μεγάλο θέατρο στο οποίο παίζετε τους ρόλους σας. Ξεχνάτε ότι 
παίζετε ρόλους εδώ. 

Όταν το ωάριο κατεβαίνει από τις ωοθήκες στην σάλπιγγα, στην μήτρα, 
εφόσον γονιμοποιηθεί κολλάει πάνω στα τοιχώματα της μήτρας. Συνδέεται 
και αποκτά πρόσφυση και γίνεται ένα με το τοίχωμα της μήτρας, γιατί 

αλλιώς δεν θα μπορούσε  να συνεχίσει την ύπαρξη του. Γιατί απλώς, 
αλλιώς δεν θα έβρισκε την ρίζα της ζωής. Δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί.  

Φανταστείτε ότι εσείς αντίστοιχα, αποκτάτε πρόσφυση πάνω στην Γη, μέσω 
του φυσικού σας σώματος και βέβαια μέσα από αυτό το σώμα έρχεστε σε 
επαφή με όλα όσα υπάρχουν εδώ. Κάποια στοιχεία του μητρικού σώματος 

μπορεί να μην αρέσουν στο έμβρυο, αλλά είναι όλα απαραίτητα για την 
ανάπτυξή του.  

Θα παραξενεύει το γεγονός ότι κάνω τόσες αναφορές σε αυτό το θέμα 
σήμερα, πώς αλλιώς όμως να σας κάνω να καταλάβετε ότι διαθέτετε ένα 

υπέροχο δώρο, άξιο θαυμασμού και ότι η φρίκη που μπορεί κάποιοι να 
νιώθετε είναι προσωρινή. Η φρίκη είναι ένας τρόπος  του νου. Τίποτε 
περισσότερο. Ένα εργαλείο του νου, προορισμένο να σας 

εξυπηρετεί στο να κατασκευάσετε συμπεριφορές.  

Πάρτε μερικές βαθιές χαλαρές αβίαστες αναπνοές και ελάτε να σταθούμε 

στην καρδιά και πάλι. Ενώστε τις παλάμες μπροστά στο στήθος και 
θυμηθείτε τον άγγελο που είστε. Τον Άγγελο της Γης. Ο Άγγελος της Γης, 
όπως το γονιμοποιημένο ωάριο, έχει αποκτήσει πρόσφυση στο φυσικό 

πεδίο. Έτσι σας θέλω σήμερα στο ναό της  καρδιάς. Με το λευκό σας 
φόρεμα την αλήθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας, την Γη στην καρδιά 

σας, σε μια διαδικασία διαρκούς μετουσίωσης.  

Να συνειδητοποιείτε ότι ο ρόλος σας ως άγγελοι της Γης 
συμπεριλαμβάνει την χρήση, την πρόσβαση και πρόσφυση στο 

φυσικό πεδίο και την έχετε. Θυμηθείτε την αγγελική μορφή σας και 
σταθείτε έτσι μπροστά μου, στον ναό της καρδιάς. Όλοι / όλες να σταθείτε 

στον ναό της καρδιάς σας, συνειδητά. Σήμερα δεν θα πούμε πολλά και 
βαθιά. Λίγα μόνο, για να κρατήσουμε την ενέργεια. 

Βλέπω μπροστά μου εσάς, έναν άγγελο φωτεινό, να με κοιτά στα μάτια. 

Και ξέρετε κάτι; Αυτός ο άγγελος μου χαμογελά, όσο μουρτζούφλης και αν 
φαίνεται. Μου χαμογελά γλυκά και κρατά στην καρδιά του τη σφαίρα της 

Γης με πολύ καμάρι, γιατί ξέρει, γνωρίζει!  Ξέρει τι κόπους έκανε μέχρι 
τώρα για να φθάσει εδώ. Αυτός ο άγγελος θυμάται! 

Έτσι λοιπόν εκεί, στο μέρος της καρδιάς, ο άγγελος κρατά την σφαίρα της 

Γης. Η καρδιά του πάλλεται μέσα στη Γαία, που βρίσκεται στο στήθος του. 
Ο πυρήνας της Γης είναι η καρδιά του. Πάτε καλά συνεχίστε! Αυτός ο 

άγγελος νοιώθει πολύ συγκίνηση νιώθοντας την καρδιά του να χτυπά μέσα 
στη Γαία. Είναι ένας άγγελος δομητής, ένας άγγελος μετουσίωσης, που 
καταφέρνει να δει πολύ καλά και πολύ βαθιά, ακόμα και στα βαθύτερα 
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σκοτεινά σημεία του πλανήτη. Τελικά η καρδιά του που πάλλεται στον 
πυρήνα της Γης, μεγαλώνει… και μεγαλώνει… και μεγαλώνει, τόσο που να 

χωρά όλη την Γη.  

Μεγαλώνει η καρδιά και βέβαια μεγαλώνει και ο άγγελος. Αποκτά 

άλλες διαστάσεις. Κάθε φορά που ανοίγει την καρδιά του και κάνει 
χώρο σε αυτή για να συν-χωρέσει μια ακόμα ενέργεια της Γης / του 
Σύμπαντος, μεγαλώνει η καρδιά και ο ίδιος. Κάθε φορά! Όσο 

περισσότερο Γη χωράει στην καρδιά του, τόσο  περισσότερο 
μεγαλώνει. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αντιληφθεί την αναλογία 

καρδιάς και Γαίας. Στον εαυτό σας, στην περίπτωσή σας, ποια είναι; 
Πόση Γη έχετε να συν-χωρέσετε ακόμα; 

«Και τι θα γίνει Ιησού;», ρωτάει η Άννα, για παράδειγμα. «Όταν μεγαλώσει 

η καρδιά και χωρέσει όλη την Γαία, θα πάμε να γίνουμε άγγελοι αλλού; Θα 
έχουμε τελειώσει την δουλειά της Γης;» 

Εξαρτάται! Εξαρτάται, τι θέλετε εσείς. Έτσι, έτσι! Αφήστε την καρδιά να 
μεγαλώσει και να χωρέσει όλη τη Γαία. Τώρα, έχετε εσείς το πάνω χέρι. 
Τώρα, μπορείτε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να διαχειρίζεστε τις ενέργειες 

αυτές. 

«Μα γιατί δεν μας το είπες από την αρχή, Ιησού; Γιατί έπρεπε… έπρεπε να 

κατανοήσετε όσα δόθηκαν. Να αντιληφθείτε καλύτερα τον εαυτό σας σε 
σχέση με αυτά και να δείξετε, ότι πραγματικά είστε δοσμένοι σε αυτό τον 

ρόλο, του αγγέλου της Γης. Έτσι τώρα, ο άγγελος που έχω μπροστά μου, 
με το όμορφο λευκό φόρεμα και την αλήθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπο 
του, έχει μια μεγάλη καρδιά στο στήθος του, που μέσα της είναι η Γαία. Και 

η καρδιά του πάλλεται έχοντας μέσα της τη Γαία. Εδώ, τώρα, θα μάθει να 
συντονίζει τον παλμό της καρδιάς του με τον παλμό της καρδιάς της Γαίας.  

Πάρτε μερικές βαθιές χαλαρές αναπνοές. Το κέντρο της κεφαλής 
διευρύνεται. Περάστε στο άβατο του ναού. Ελάτε μέσα από την Ωραία πύλη 
κοντά μου. Στο βωμό! Μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο στεκόμαστε ο ένας 

απέναντι από τον άλλον. Κοιτάζοντας με στα μάτια μαθαίνετε να 
συντονίζετε τους δύο παλμούς. Πάρτε λίγο χρόνο για να νιώσετε τον 

παλμό της αγγελικής σας καρδιάς και τον παλμό της Γης. Πόση διαφορά 
έχουν; 

Μην αφήσετε την καρδιά σας να κλείσει! Μη κρίνετε! Δυσκολεύεστε να 

νοιώσετε τους δύο ρυθμούς. Θυμηθείτε ότι στέκεστε στο άβατον, μπροστά 
στο θυσιαστήριο.  

Με κοιτάτε στα μάτια και η καρδιά σας περιβάλλει την Γη. Επιτρέψτε στην 
καρδιά σας να πάλλεται με το ρυθμό της καρδιάς της Γης. Κάνοντας το, θα 
δείτε ότι ενεργοποιείται το 1ο κέντρο. Επιμείνετε. Συνεχίστε να νοιώθετε 

την καρδιά σας να πάλλεται σε ρυθμό 1:1 με την καρδιά της Γαίας. 

Καθώς συνεχίζει η καρδιά σας να πάλλεται κανονικά και σε ρυθμό ένα προς 

ένα με την καρδιά της Γαίας, μεταφέρετε την προσοχή σας στο 7ο κέντρο 
σας… 6ο και 7ο κέντρο.  

Εκεί ανοίγεται μπροστά σας ένα νέο πεδίο. Μια άλλη πραγματικότητα. Τι 

αντιλαμβάνεστε; Και όμως μπορείτε να το αντιληφθείτε! Μπορείτε να το 
δείτε! Κοιτάζοντας προς τα κάτω, στο ιερό της καρδιάς, βλέπετε το ιερό 

αυτό να είναι ένας περίπτερος ναός, όμοιος με αρχαίο ελληνικό ναό.  
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Κοιτάξτε και πάλι στο επίπεδο του 6ου και 7ου κέντρου την πραγματικότητα 
που ανοίγεται εκεί.  

ΦΩΤΙΣΗ! 

Όταν ταυτίζετε τον παλμό της καρδιάς με τον παλμό της Γαίας, 

δημιουργείται η ΦΩΤΙΣΗ.   

Ταυτίζεστε με την ενέργεια του Ιησού, του Ηλία και άλλων. Καθώς 
παρακολουθείτε, κοιτάζετε τριγύρω, έρχεται κάποιος από πάνω και σας 

τραβά προς τα έξω. Σας τραβά και σας βγάζει από το φόρεμά σας και όλο 
αυτό το ενεργειακό set up. Από το φόρεμά σας, τις καρδιές που πάλλονται 

ταυτόχρονα. Σας τραβά από το 7ο κέντρο και σας βγάζει έξω και, ενώ το 
σώμα συνεχίζει να εκτελεί την λειτουργία του, εσείς βρίσκεστε έξω από 
αυτό.  

Αυτός που σας τράβηξε είναι ο Ανώτερος Εαυτός σας. Εδώ είστε ελεύθεροι 
να κατευθυνθείτε όπου θέλετε στο Σύμπαν. Είναι αρκετά περίπλοκο το 

τοπίο γύρω σας και οι ενέργειες που υπάρχουν. Θα χρειαζόσασταν αρκετές 
τέτοιες επισκέψεις για να μπορέσετε να κινείστε με μια άνεση. Αυτή θα 
μπορούσατε να πείτε ότι είναι η Ανάληψη.  

Πάρτε λίγο χρόνο για να κινηθείτε σε αυτό το νέο τοπίο. 

[Παύση] 

Όπου και αν έχετε πάει, επιστρέψτε στην Γη, επιστρέψτε στο σημείο που 
είχατε βγει. Ήσυχα, προσεκτικά, επιστρέψτε. Δείτε μπροστά σας την Γη και 

κάντε μια βουτιά εκεί. 

Από το 7ο κέντρο σας κατεβείτε και πάλι προς τα κάτω, ελάτε πάνω από 
την μορφή που αφήσατε νωρίτερα και φορέστε πάλι το αγγελικό σώμα, το 

σώμα των αγγέλων της Γης, αρχίζοντας να νοιώθετε για άλλη μια φορά την 
καρδιά να πάλλεται 1:1 με την καρδιά της Γαίας.  

Βρίσκεστε μπροστά στο θυσιαστήριο, μπροστά στον βωμό και εγώ απέναντί 
σας. Εδώ υπάρχουν το ψωμί και το κρασί. Κρατήστε μου τα χέρια πάνω 
από τον βωμό και επαναλάβετε μαζί μου, εσωτερικά :  

«Ουράνιε  Πατέρα,  δέξου την προσφορά μου,  δέξου την 
θυσ ία προς Εσένα.  Το σώμα μου κα ι  το  πνεύμα μου σου 

ανήκουν.  Τα παραδίδω σε  Εσένα,  ως  ψωμί  κα ι  κρασ ί .  
Ευχαριστώ που με  έσωσες από την φθορά της 
αμαρτ ίας /αστοχ ίας.  Δ ιατήρησε  με  στο  Φως κα ι  την επ ίγνωση 

της Εγώ Ε ιμ ί  Παρουσίας.»   

Ας αφήσουμε τα χέρια και αφήστε με να προσευχηθώ εγώ. 

«ΕΝΑ,  Αρχή της Ζωής,  πηγή κάθε φωτός,  Ουράνιε  Πατέρα /  
Μητέρα,  παρέλαβε  τα  νεογέννητα πα ιδ ιά σου.  Κάνε τους 
μέτοχους,  πολ ίτες ,  της  Βασ ιλε ίας  των Ουρανών,  της  

Βασ ιλε ίας  όπου μόλ ις  ε ισήλθαν.  Τους  παραδίδω στα χέρια 
σου.»  

Σηκώνω το κρασί και το ψωμί ψηλά και το προσφέρω στον Ουράνιο 
Πατέρα Δημιουργό. Και εσείς μέσα από το 7ο κέντρο σας βγαίνετε και 
ανεβαίνετε ψηλά. Παραδίδετε το πνεύμα σας στον Δημιουργό. Παραδίδεσθε 

με ειρήνη. 
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Ψηλά.. ψηλά πάνω από το κεφάλι σας, λάμπει ο Ήλιος. Μπορείτε να δείτε 
το πρόσωπο που σχηματίζεται εκεί. Εκεί υπάγεστε. 

Παραδώστε τον εαυτό σας στον Δημιουργό, στην Πηγή κάθε φωτός και 
στην συνέχεια κατεβείτε και πάλι και φορέστε για άλλη μία φορά το σώμα 

του αγγέλου της Γης.  

Οι καρδιές πάλλονται συγχρονισμένα σε ρυθμό 1:1 - η καρδιά σας που 
αγκαλιάζει την Γη και η καρδιά της Γης. 

Όποτε επιθυμείτε να παραδώσετε τον εαυτό σας στα χέρια του 
Θεού, κάντε το με αυτό τον τρόπο. Προσφέρετε , θυσιάστε αυτό 

που έχετε με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα να σας ζητήσω να κάνετε 
το ίδιο κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, αλλά σας ζητώ να το κάνετε 
κάθε στιγμή που θεωρείτε εσείς ιερή. Κάθε φορά που νοιώθετε ότι μία 

στιγμή είναι ιερή, επαναλάβετε το ίδιο. 

Η σύνδεση επιτεύχθηκε. Η ολοκλήρωση δεν άργησε, παιδιά του Αβραάμ 

του Ισαάκ και του Ιακώβ. Παιδιά των πέντε ηπείρων, της Γης και του 
Ουρανού, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μύησης στο Χριστικό Μυστήριο 
της Συνείδησης. 

Και έτσι είναι. 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών και συζήτηση] 

Μέλος: Ήτανε υπέροχα, αλλά αυτό πού θα βοηθήσει την ανθρωπότητα; Το 

έχω χάσει ή όχι;  

Άννα: Δεν έχεις χάσει, είναι αυτό που είναι. Ας συνδεθώ γιατί δεν μπορώ 
να απαντήσω πώς αυτό θα βοηθήσει την ανθρωπότητα… 

Αυτό που έγινε ήτανε μία απαραίτητη σύνδεση με το άλλο άκρο. 
Συνδεθήκαμε με την Γη, δουλεύουμε με την Γη αλλά μας έδειξε ο Ιησούς 

το επάνω άκρο. Την άλλη σύνδεση μας. Γιατί ένας άγγελος υποθέτω έχει 
μία εργασία αλλά έχει και μία πηγή. Και για να βιώσει την υπόστασή του θα 
πρέπει να θυμάται και τα δύο. Με αυτό επιτυγχάνεται μια ισορροπία για 

εμάς που δουλεύουμε για την Γη. Το γεγονός ότι μεγαλώσαμε τελικά και 
χωρέσαμε την Γη στην καρδιά, ήταν σαν να μας έδωσε περισσότερη 

δύναμη και ενέργεια. 

Πρόκειται για μια συνέχεια, όταν είπε σήμερα «ολοκληρώθηκε η μύηση», 
πριν το εκφράσει έτσι, μου είπε «τελείωσε, θα φύγω» (θα κάνουμε άλλες 

τρεις συναντήσεις). Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι από την αρχή είναι 
μια μύηση. Δεν είναι ένα εργαλείο εδώ και ένα άνοιγμα από εκεί. Όλο αυτό 

είναι μια μύηση. Υπάρχει μία συνέχεια. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο 
ιερό της καρδιάς, αρχίσαμε να ιερουργούμε. Πρώτα αυτός μας ανέβασε, 
στάθηκε εκεί για να προσφέρουμε εμείς, μας έδωσε την Γη, το Φως, την 

αλήθεια μας, τώρα μας συνδέει. Είναι μία γραμμή. Μία μύηση σε συνέχειες. 
Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. 

Όπως βλέπω τον εαυτό μου, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ την τεχνική της 
Γης, της συν-χώρεσης αλλά έχει ανοίξει κάτι ακόμα. Και δεν ξέρω αν στην 
επόμενη συνάντηση, αφού θα υπάρξουν και άλλες, δώσει μερικά στοιχεία  

ακόμα.  
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Όταν έχεις 100 εργάτες που έμαθαν να σκάβουν, δεν μπορείς να τους 
κρατάς να σκάβουν συνέχεια, θα πρέπει να τους δώσεις καλύτερα 

εργαλεία, να τους βοηθήσεις να ξεκουραστούν, να τους βοηθήσεις να είναι 
σε μία κατάσταση να κάνουν αυτό που κάνουν. Η σύνδεση η σημερινή, μου 

έδωσε την εντύπωση ότι είναι αυτό το επιπλέον που με βοηθά να συνεχίσω 
αυτό που κάνω.  

Εμένα με έβγαζε επάνω. Πήγαινα στους Αρχαγγέλους, στο αρχαγγελικό 

πεδίο, οι οποίοι μου έλεγαν συνέχεια «Τελείωσες, θα έλθεις πίσω». Δεν 
περίμενα να εξελιχθεί έτσι αυτό… δεν μίλησα τώρα με τους αρχαγγέλους, 

είναι κάτι άλλο αυτό. Αλλά να ρωτήσουμε όμως. 

[Παύση] 

Δεν μου λέει κάτι. Μου δείχνει αυτό: «Όταν πας στο ιερό, να σταθείς εκεί 

μαζί του, και να κάνεις την διαδικασία της συν-χώρεσης - αλλά μαζί του, 
στο ιερό. Κάθε μέρα!» 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Εξακοντίζεστε στο Σύμπαν. Αυτό που κάνατε λέγετε εξακοντισμός 

συνείδησης στο Σύμπαν. 

Είναι ένα εργαλείο διευρυμένης συνειδητότητας. Γιατί να σας φέρω σε 

επαφή με αυτά τα πεδία που είναι πολύ ανώτερα από αυτά που μπορείτε να 
φθάσετε; Δεν μπορείτε να πάτε σε εκείνα τα πεδία, δεν θα μπορούσατε αν 

δεν κάναμε την σημερινή εργασία, αν δεν άνοιγα τον δρόμο για σας.  

Αυτό το έκανα για να διασφαλίσω, ότι οι άγγελοι της Γης θα έχουν ένα 
ανοικτό κανάλι σύνδεσης με την Πηγή, ώστε να προσπορίζονται όσα είναι 

απαραίτητα για την εργασία τους. Και δεν θα μπορούσα επίσης να μην το 
κάνω αυτό, αφού το να αναλάβετε την ευθύνη που αναλάβατε σας δίνει 

δύναμη. Σας δίνει το δικαίωμα να πατήσετε σε ένα υψηλότερο σκαλοπάτι. 
Είναι θέμα ενεργειακής ισορροπίας. Από τη στιγμή που δουλεύετε και 
προσφέρετε,  δικαιούστε κάτι ακόμα. 

Με αυτό που κάνετε, με την εργασία της μετουσίωσης, συγκεντρώνετε 
ενέργεια. Πέρα από την ενέργεια που μετουσιώνετε και παραδίδετε, 

δημιουργείτε ένα πολύ καλό… να το πω κάρμα για τον εαυτό σας; Το λέω 
δυναμικό. Συσσωρεύετε δυναμικό!  

Αυτό το δυναμικό πρέπει να βρει διέξοδο. Δεν μπορεί να μείνει άπραγο. Και 
δεν μπορεί η διέξοδος να είναι κάτι γήινο στην προκειμένη περίπτωση, 
γιατί είναι δυναμικό αγγελικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτά 

που παίζουν ρόλο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να λάβει κανείς 
υπόψιν.   

Με αυτό τον τρόπο λοιπόν σας άνοιξε μία πύλη στον ουρανό. Σε πεδία 
συνειδητότητας που μπορούσατε να φανταστείτε, που προσπαθήσατε να 
συλλάβετε με την νόηση σας, αλλά ποτέ δεν επισκεφθήκατε πραγματικά, 

όπως σήμερα.  

 

[Ακολούθησαν συζήτηση και ερωτήσεις] 

Κ.Λ.: Αυτό το αγγελικό θα χρειαστεί να το ξοδέψουμε κάπου;  
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Άννα: Από ότι καταλαβαίνω, άνοιξε η Πύλη επειδή υπήρχε αυτό το 
δυναμικό. Το δυναμικό οδήγησε στο άνοιγμα της Πύλης για μας. Αυτό 

μέχρι στιγμής. Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε θα παραχθεί και άλλο, το 
οποίο δεν ξέρω, θα έχουμε την καθοδήγηση που χρειάζεται. Αλλά είναι σαν 

μία βαλβίδα ασφαλείας, που αφήνει την ενέργεια να κινείται και υψηλοτέρα 
και δεν θα υπάρχει μπλοκάρισμα. 

Σ.Σ.: Στη διάρκεια της άσκησης αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις. 

Πώς γίνεται αυτό, ενώ υπήρχε το δυναμικό (σύνοψη της ερώτησης που 
έγινε). 

Απάντηση: Ο εαυτός σου έχει το πάνω χέρι σε αυτή την διαδικασία και 
είναι δική του επιλογή. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία. Είναι δική του 
επιλογή, προφανώς επειδή τώρα μπορείς να κάνεις περισσότερα. Όχι μόνο 

έχεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις, να αντέξεις, αλλά να διαχειριστείς. 

Άννα: Νιώθω ότι υπάρχει μία ενέργεια που δεν είναι όμως να εκφραστεί 

αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποια άλλη στιγμή να το πούμε. Δηλαδή, δεν 
καταλαβαίνω τι υπάρχει εκεί αλλά βλέπω μια σφαίρα πληροφορίας που 
είναι για σένα αλλά…. είναι για σένα σε δεύτερο χρόνο. 

Χ.Μ.: Χρειάζεται η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία; 

Απάντηση: Ο Θεός θέλει να αγαπάς και να είσαι ευτυχισμένη. Αυτά θα είναι 

αρκετά. 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά]  
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