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Ο Κύκλος του Αρχαγγέλου Γαβριήλ
Η Εκφορά του Ονόµατός Του
04.06.2015
Βαθιές ανάσες, βέβαια! Ας πάρουµε µερικές βαθιές χαλαρές
αναπνοές όπως κάνουµε πάντα, προκειµένου να χαλαρώσουµε,
να ευθυγραµµιστούµε. Αναπνοές βαθιές, χαλαρές και αβίαστες.
Νιώθουµε τ/ην ενέργεια vα γεµίζει τους πνεύµονες, το σώµα µας,
µέχρι τα άκρα των χεριών και των ποδιών και εκπνέουµε πάλι.
Η σπονδυλική στήλη ευθυγραµµισµένη, το κεφάλι ελαφρά προς
τα εµπρός, χέρια / πόδια, λυµένα
και… είµαστε ανοικτοί/
ανοικτές, για να δεχτούµε την ενέργεια του Άρχοντα Γαβριήλ.
……………………

Προετοιµασία µηδέν! Και όµως, θα ήθελα να προετοιµάζεστε, θα
ήθελα να έρχεστε προετοιµασµένοι/προετοιµασµένες
για τις
επικοινωνίες µας και κάθε φορά που θα διαβαίνετε αυτήν την
πόρτα να ζητάτε την επαφή µαζί µου.
Ανοίξτε και βάλτε µε στην καρδιά σας. Λευκό –ολόλευκο- και
απαλό γαλάζιο, αυτά είναι τα χρώµατα που κυριαρχούν. Αφήστε
µε να εισέλθω στο ιερό της καρδιάς σας… δεν µπορεί να είναι
άλλος ο τόπος συνάντησης από αυτόν, δεν µπορεί.
Είµαι εγώ ο Άρχων Γαβριήλ και είµαι εδώ. Οι ενέργειες σας
κλυδωνίζονται και µαζί και εγώ καθώς εισέρχοµαι στον
ενεργειακό σας χώρο όλο και περισσότερο.
Χρειάζεστε σταθερά σηµεία αναφοράς, δεν έχετε βρει ακόµα τα
σηµεία αναφοράς σε αυτήν την περίοδο των µεγάλων
ανακατατάξεων µέσα σας και γύρω σας. ∆εν είναι µόνο
εσωτερικές οι ανακατατάξεις, είναι κατά κύριο λόγο εξωτερικές.
«Αυτό που ισχύει για έναν ισχύει για όλους;»
Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ας πάρουµε λίγο χρόνο σήµερα για
να δούµε πώς µπορούµε να βοηθήσουµε από την δική µας
πλευρά στη δική σας ανακατανοµή ενέργειας. Υπάρχουν χώροι
του ενεργειακού σας πεδίου που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια
και άλλοι που είναι πολύ πλούσιοι, είναι γεµάτοι από ενέργεια.
Βυθίζοµαι όλο και περισσότερο στην καρδιά σας, κατεβαίνω και
βάζω τα πόδια µου στην Γη µέσα από εσάς και µαζί µου φέρνω
ένα ολόκληρο νέφος ενεργειών, ένα νέφος ενεργειακού
δυναµικού.
1

www.elijah.gr

Έχετε συνηθίσει να βλέπετε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ σαν µία
µάλλον θηλυκή ενέργεια πολύ γλυκιά και απαλή. Πιστεύω όµως
ότι από τις συναντήσεις που έχουµε κάνει µέχρι τώρα µπορείτε να
αναγνωρίσετε πια την πραγµατική µου ισχύ, την δύναµη που
εισάγω στο ενεργειακό σας σύστηµα. Το γεγονός ότι ο Γαβριήλ
στέκεται δίπλα στον µαχητικό Μιχαήλ σας κάνει να πιστεύετε ότι
είναι οι ενέργειες του πιο λεπτοφυείς, πιο απαλές και αδύναµες.
Παρόλα αυτά, τα πράγµατα ίσως για µια άλλη µία φορά δεν είναι
όπως φαίνονται. Είµαι αυτός που εισάγει την ενέργεια. Είµαι
αυτός που καθαρίζει τον ενεργειακό σας χώρο και εισάγει
ενέργειες καινοφανείς. Ενέργειες καινοφανείς τουλάχιστον για
εσάς τους ιδίους, ενέργειες που δεν φανταζόσασταν ότι φέρετε η
ότι µπορείτε να διαχειριστείτε. Κάθε φορά που κάνω την
εµφάνισή µου, σε ένα ενεργειακό κύκλο, αυτό γίνεται για να
εισάγω νέα ενέργεια.
Ξεκίνησα λοιπόν µιλώντας για την ανισορροπία στην κατανοµή
του ενεργειακού σας δυναµικού. Ακολουθείτε διάφορες
εσωτερικές µεθόδους, θεραπευτικές η µη, εστιασµένες στην
θεραπεία τόσο για την εξωτερική σας εξέλιξη όσο και στην
πνευµατική σας εξέλιξη. Έχετε µάθει να διαχειρίζεστε την
ενέργεια, να διαχειρίζεστε την αύρα σας, να την καθαρίζετε, να
την τακτοποιείτε… έχετε µάθει πάρα πολλά πράγµατα. Αυτό που
δεν θυµόσαστε συχνά η δεν το θυµόσαστε αρκετά έντονα, είναι
ότι εργαζόµαστε µαζί.
Είναι σηµαντικό λοιπόν το ενεργειακό σας δυναµικό να
κατανέµετε ισόρροπα και, στην συγκεκριµένη περίπτωση,
βρίσκοµαι εδώ για να σας οδηγήσω στην αποκατάσταση της
ισορροπίας. Η διατάραξη της ισορροπίας επήλθε λόγω των
µεγάλων ενεργειακών αλλαγών που έχουν συµβεί ήδη στην ζωή
σας. Για όλες και όλους, µε κάποιο τρόπο συνέβησαν αυτές οι
αλλαγές. Ίσως κάποιοι δεν µπορούν να τις δουν µε πολύ
συγκεκριµένο τρόπο, να τις ψηλαφίσουν ακόµα, αλλά έχουν
συµβεί και είναι βαθιές.
Έτσι, τόση ώρα σας περιγράφω την ανάγκη εξισορρόπησης, αλλά
ακόµα δεν έχουµε προχωρήσει αρκετά, γιατί χρειάζοµαι χρόνο,
όπως και εσείς, για να εγκαταστήσω καλύτερα την ενέργεια µου
στον κύκλο.
«ΓΑΒΡΙΗΛ» - µπορείτε να λέτε, µπορείτε να καλείτε αυτό το
όνοµα µόνο και µόνο για να αποκατασταθεί η ενεργειακή σας
ισορροπία.
«ΓΑΒΡΙΗΛ» - το έχετε δοκιµάσει ποτέ µε αυτόν τον τρόπο;
2

www.elijah.gr

«Μα είναι τόσο απλό, τόσο µεγάλη εισαγωγή για να µας πεις ότι
µπορούµε να προφέρουµε το όνοµά σου;»
«ΓΑΒΡΙΗΛ» - µε την πρόθεση να επέλθει ενεργειακή ισορροπία.
∆εν είναι τυχαία η παρουσία σας σήµερα εδώ. Με την σηµερινή
σας παρουσία, ακόµα και εσείς που συµβαίνει να µην είχατε µια
ιδιαίτερη σύνδεση µαζί µου, τώρα συνδέστε βαθύτερα και απλά
αυτό το γεγονός της σύνδεσης βοηθά να αποκατασταθεί η
ισορροπία.
«ΓΑΒΡΙΗΛ» - λευκό φως και η ενέργεια ρέει οµοιόµορφα σε
όλους τους χώρους του ενεργειακού σας πεδίου.

Ουσιαστικά, αυτό που σας λέω, είναι ότι µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το όνοµά µου σαν ένα είδος µάντρα που
αποκαθιστά την ενεργειακή ισορροπία και ροή. Πάρτε λίγα λεπτά
για να προφέρετε εσωτερικά το όνοµα, µε την πρόθεση να
αποκατασταθεί η ισορροπία. Με την πρόθεση να γίνει η κατανοµή
της ενέργειάς σας ισόρροπα παντού, σε όλο το ενεργειακό σας
πεδίο και επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει τη διαφορά.
Σήµερα λοιπόν παίζουµε µε τις ροές, τις ενεργειακές ροές, καθώς
εκφέρετε εσωτερικά το όνοµά µου και παρακολουθείτε την
ενέργεια να ρέει στα διάφορα διαµερίσµατα του ενεργειακού σας
πεδίου. Μπορείτε να διαχωρίσετε, να διαιρέσετε νοερά την αύρα
σας σε χώρους: δώδεκα χώρους, δώδεκα µεσηµβρινούς, µε τρόπο
ανάλογο αυτόν της αστρολογίας. Είναι ένας ενδεικτικός τρόπος
για να κατανοήσετε καλύτερα τα πεδία της αύρα σας, καθώς κάθε
δωδέκατο
αντιστοιχεί
σε
ένα
συγκεκριµένο
οίκο,
σε
συγκεκριµένες ποιότητες και ιδιότητες του εαυτού σας και
κατευθύνσεις. Μπορείτε, παρακολουθώντας την ροή της
ενέργειας, να καταλάβετε που υπήρχαν ανισορροπίες, που
υπήρχαν κενά.
Για τρείς µήνες θα σας συµβούλευα να εργαστείτε κατά αυτόν τον
τρόπο, έτσι ώστε να κατανεµηθεί ορθά η ενέργεια και παράλληλα
να θέσετε τα σηµεία αναφοράς για τα οποία σας ανέφερα
νωρίτερα. ∆ώδεκα σηµεία αναφοράς στους δώδεκα µεσηµβρινούς
είναι αρκετά για αρχή. Με τον τρόπο αυτόν οριοθετείτε, βάζετε
όρια στην ενέργεια, ώστε να γειωθεί σε αντίστοιχους τοµείς της
ζωής σας. Είναι πιθανόν λοιπόν σε αυτούς τους τρείς µήνες να
έλθετε σε επαφή, κάνοντας αυτήν την εργασία, µε σύµβολα. Θα
παρακαλούσα να τα εκλάβετε ως ζωδιακά σύµβολα και να δώσετε
την απαραίτητη προσοχή στον να κατευθύνετε εκεί την ενέργεια.
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Φυσικά γνωρίζετε για το σύστηµα των δώδεκα οίκων εδώ και
πολλά χρόνια και έχετε εργαστεί µε αυτό, µε διάφορους τρόπους.
Η διαφορά τώρα βρίσκεται στο ότι φέρετε την δική µου ενέργεια,
στο ότι εγώ είµαι παρών. Χρησιµοποιείτε τους δώδεκα
αστρολογικούς οίκους σαν σηµεία αναφοράς, αλλά χρειάζεται να
θυµόσαστε πάντοτε ότι πρόκειται για συµβάσεις.
Συναποφασίζουµε
να
χρησιµοποιήσουµε
αυτούς
τους
µεσηµβρινούς, για να µπορέσετε να διαχειριστείτε τις όψεις της
ζωής σας και να διανείµετε σωστά την ενέργεια. Ουσιαστικά
λοιπόν, αυτοί οι δώδεκα οίκοι αναφέρονται σε ιδέες που
συγκεκριµενοποιούνται στην καθηµερινή σας ζωή. Κάθε οίκος και
ζώδιο έχει το δικό του αγγελικό βασίλειο, τον δικό του άρχοντα.
Όλα όµως, όλα συλλογικά, τα επιβλέπει ο Άρχων Μελχισεδέκ.
Είναι ακόµα νωρίς για να περάσουµε στις λεπτοµέρειες αυτού
του επιπέδου εποπτείας από τον Άρχοντα Μελχισεδέκ. Για την
ώρα είναι αρκετό να επικαλείστε το όνοµά µου µε την πρόθεση
της εξισορρόπησης.
Έτσι αγαπηµένοι µου και αγαπηµένες µου, σήµερα σας δείχνω
έναν άλλο τρόπο για να αποκαταστήσετε την ενεργειακή
ισορροπία, έναν τρόπο που δεν αφορά τόσο τον χειρισµό της
ενέργειας µε τα χέρια, όπως θα κάνατε σε µία ενεργειακή
θεραπεία, αλλά µε την πρόθεση και την πίστη και τον λόγο.
Κατανέµω ορθά, σηµαίνει διαχειρίζοµαι την ενέργεια που µου έχει
αποδοθεί, που µου έχει ανατεθεί από τον Ύψιστο Θεό του
Σύµπαντος, µε σκοπό την καλύτερη… χρηστότερη χρήση της,
αξιοποίηση της, εφαρµογής της.
Αυτό σηµαίνει ορθή κατανοµή. Ορθή κατανοµή σηµαίνει: δίνω
όσα παίρνω και παίρνω δίνοντας. Σηµαίνει: κάνω χώρο να
περάσουν οι άλλοι όταν χρειαστεί και διεκδικώ για τον εαυτό µου
το προνόµιο να περάσω µπροστά όταν χρειάζεται. Με άλλα λόγια,
χειρίζοµαι τις σχέσεις µου µε τους συνάγγελους µε ευγένεια,
ευγενική καλοσύνη, µέτρο και ρυθµό.
Θα είναι πολύ δύσκολο για εσάς, να εργαστείτε µε αυτήν την
ενέργεια της εξισορρόπησης, αν δεν αναγνωρίσετε πρώτα τον
ρυθµό που σας φέρνει η ενέργεια, τον ρυθµό που φέρνει η
παρουσία µου. «Γαβριήλ» και ρυθµός είναι ένα και το αυτό.
Ηρεµία, τάξη, αίσθηση του µέτρου, γείωση και χαρά.
Η χαρά που θα νιώσετε από αυτήν την εργασία, ας είναι η χαρά
της επίτευξης, ας είναι η χαρά του ρυθµού! Αν βάλετε να
ακούσετε µία µελωδία ο ρυθµός θα σας συνεπάρει και θα νιώσετε
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την χαρά να πηγάζει από µέσα σας καθώς θα νιώθετε τον ρυθµό
να σας δονεί.
Ζητώ λοιπόν να αφήσετε τον δικό µου ρυθµό να σας δονήσει,
όπως θα έκανε µια µουσική µελωδία. ∆εν είναι εύκολο να το
κάνετε, πρέπει να το αναγνωρίσω, δεν είναι εύκολο για όλους και
όλες να ταυτιστείτε, να µπείτε σε αυτόν τον ρυθµό.
Αυτός ο ρυθµός συνεπάγεται τάξη και υπακοή -υπακοή στην δική
σας εγγενή αλήθεια, αλλά υπακοή! Συνεπώς θα καταφέρουν να
εισέλθουν στην δόνηση αυτού του ρυθµού µόνο όσοι εργάζονται
πραγµατικά µε συνέπεια, σύµφωνα µε την καθοδήγηση για την
έκφραση αυτής της εγγενούς αλήθειας, της καρδιάς σας.
∆εν ζητώ να υπακούσετε κάτι έξω από εσάς, αλλά µάλλον να
συντονιστείτε µε τον δικό σας εσωτερικό ρυθµό, πού ωστόσο
προέρχεται από το δικό µου ενεργειακό πεδίο.
Σας κρατώ, σας αγκαλιάζω σταθερά και, αν είναι κάτι που
µπορείτε να νιώσετε σήµερα όλοι και όλες ανεξαιρέτως εδώ, είναι
το σταθερό µου κράτηµα. Άλλωστε αυτό χρειάζεστε τώρα, αφού
όπως σας είπα από την αρχή, είναι ώρα πια να εγκαταστήσετε τα
νέα σταθερά σηµεία αναφοράς. ∆εν θα φτάσετε πολύ µακριά
χωρίς αυτά… και δεν χρειάζεται. ∆εν είµαι εδώ για να σας
τροµάξω, είµαι για να επιµείνω και να σας θυµίσω αυτό που
τείνετε να ξεχάσετε.
Και επειδή η αγγελική υπενθύµιση δεν έρχεται µόνο στα λόγια
αλλά στην πράξη, έρχοµαι µε αυτήν την ενεργειακή εργασία. Θα
σας ζητήσω τώρα αγαπηµένες µου και αγαπηµένοι µου, να
στραφείτε εσωτερικά στην καρδιά και να συνεχίσετε για λίγο
ακόµα να εκφέρετε το όνοµά µου:
«ΓΑΒΡΙΗΛ»
Το νιώθετε, νιώθετε ότι αλλάζει η δόνησή σας, έτσι δεν είναι;
Νιώθετε την αλλαγή που συµβαίνει. Συνεχίστε…
Αλήθεια πόσο πιο σοφοί θα γινόσασταν, αν µπορούσατε να
αντιληφθείτε, όλα όσα µπορείτε να επιτύχετε προφέροντας τα
ονόµατα των Αρχαγγέλων! Αλλά όλα θα δοθούν στην ώρα τους.
Η ανθρώπινη απόδοση των ονοµάτων δεν είναι πάντα η
καλύτερη, ούτε τα ονόµατά µας σηµαίνουν πάντοτε αυτό που σας
λένε ότι σηµαίνουν, γι’ αυτό επιµένουµε στην πράξη. Έχει ήδη
εγκατασταθεί µέσα σας ένας σταθερός άξονας, ένας άξονας
δύναµης, ισχύος. Αυτός ο άξονας σχετίζεται µε την πνευµατική
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σας δύναµη. ∆εν είναι ο άξονας της φωτιάς, ο πύρινος άξονας
που θα σας οδηγήσει σε εξωστρεφή δράση, αλλά είναι ο σταθερός
άξονας γύρω από τον οποίο µπορείτε να τακτοποιήσετε µε
ασφάλεια, όλες τις ενέργειες σας.
Στην συνέχεια, ο Άγγελος κάθε οίκου εκ των δώδεκα θα
φροντίσει για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών. Ψηλά πάνω
από το κεφάλι σας, στο ύψος του κέντρου που ονοµάζεται όγδοο
τσάκρα, έρχεται ο Άρχων Μελχισεδέκ και από εκεί κατεβάζει στο
κέντρο του άξονα µια χρυσαφένια ίνα.
Θα δείτε ότι σε αυτό και σε επόµενα µαθήµατα, σε επόµενες
συναντήσεις, θα παίξει µεγάλο ρόλο η αντίληψη της δόνησης
ορισµένων χρωµάτων. Η αύξηση της ευαισθησίας σας στις
δονήσεις των χρωµάτων.
Εγκαταστάθηκε σήµερα ο λευκός άξονας και ήδη οι περισσότεροι
/ οι περισσότερες µπορείτε να νιώσετε την αλλαγή της δόνησής
σας µε την είσοδο της χρυσαφένιας ίνας του άρχοντα Μελχισεδέκ.
Ήρθε ο καιρός να µιλήσετε µε χρώµατα. Βλέπετε χρώµατα,
φαντάζεστε χρώµατα, πως θα ήταν λοιπόν να συνδέσετε τις
ενεργειακές αισθήσεις επίσης µε χρώµατα.
∆εν µιλώ για τα αστρικά οράµατα, τα πολύχρωµα αστρικά
οράµατα,
αναφέροµαι
στην
απόδοση
των
υψηλότερων
πνευµατικών δονήσεων µε χρώµατα. Όταν καταλήξουµε στο να
αναγνωρίζετε κάθε δόνηση, µέσα από τις εργασίες που θα γίνουν
µε εµένα και µε άλλους Αρχαγγέλους, στην συνέχεια θα σας είναι
πολύ πιο εύκολο πια να ερµηνεύετε τις δονήσεις που έρχονται, να
τις συνδέετε µε συγκεκριµένες Οντότητες των Αρχαγγελικών
πεδίων.
Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όλο αυτό, αλλά δεν είναι µόνο
παιχνίδι, είναι το παιχνίδι του Πνεύµατος. Βλέπετε, ο βασικότερος
λόγος για τον οποίο χρειάζεται να θέσετε νέα, σταθερά σηµεία
αναφοράς, είναι ότι πια έχετε εισέλθει σε µια ολότελα νέα δόνηση
και είναι ώρα να µάθετε να κινήστε, να υπάρχετε µέσα σε αυτήν.
Όχι δεν πρόκειται για κάτι που είχατε κάνει τα προηγούµενα
χρόνια. Είναι µια αλλαγή που µπορεί να οφείλεται στην
µετάπτωση των ισηµεριών, µπορεί να οφείλεται στην αλλαγή του
µεγάλου ορόσηµου του 2012, αλλά είναι κάτι νέο για εσάς.
Κάτω από τα πόδια σας νιώθετε να απλώνεται ένα χάσµα, νιώθετε
να κλυδωνίζεστε κάποιοι, νιώθετε ανασφάλεια -και όχι µόνο
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εσωτερική, εξωτερική πολλές φορές- αλλά όλο αυτό οφείλεται
στο ότι έχετε µπει πια σε αυτό το νέο πεδίο.
Το σταθερό σηµείο αναφοράς είµαι εγώ και για αρκετά χρόνια
ακόµα η ενέργεια µου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην
εξισορρόπηση σας και την οµαλή σας µετάβαση στο νέο πεδίο της
οµαλής προσαρµογή σας, σε αυτό το νέο πεδίο.
Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Άρχων Γαβριήλ ενώνει, δεν χωρίζει.
Έρχοµαι να ενώσω, όχι να χωρίσω. Έρχοµαι να ενώσω το παιδί
µε την µητέρα, την ψυχή µε το σώµα, τους συντρόφους, τους
ερωτευµένους, σε όλα τα επίπεδα και πεδία. Η δράση µου είναι
δράση ένωσης, σύνθεσης.
«Παρόµοια», θα πείτε, «είναι η δράση όλων των Αρχαγγέλων,
δεν λειτουργούν µε σκοπό την διάλυση.»
∆εν θα το αρνηθώ αυτό, εννοείται πως δεν θα το αρνηθώ, όµως
θα δείτε στην πορεία τις λεπτές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν
ανάµεσα µας. Είµαι εδώ για την ένωση, προάγω την ένωση και
την σύνθεση και γι’ αυτό µου δόθηκε ο ρόλος της γονιµοποιού
ενέργειας, γι’ αυτό εµφανίζοµαι µε έναν κρίνο στις αγιογραφίες
σας - αλλά µπορείτε να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι δεν κρατώ
πάντα έναν κρίνο στο χέρι µου. Μιλάµε για Σύνθεση στα ανώτερα
πνευµατικά πεδία, σύνθεση των ιδιοτήτων σας σε µια νέα
γέννηση. Αυτό που θα προκύψει είναι καρπός της Σύνθεσής σας
αλλά και της ευρύτερης σύνθεσης των στοιχείων του ενεργειακού
σας δυναµικού.
Εγκαταστήστε µε στην καρδιά σας, η ενέργεια που λαµβάνετε
σήµερα είναι καθησυχαστική, δυναµική, σταθερή, βαθιά.
Γειώστε, Υλοποιήστε.
Κάθε φορά που νιώθετε να κλυδωνίζεστε, θυµηθείτε µε. Βλέπετε,
δεν λύνονται όλα τα θέµατα µε το σπαθί. Αυτός που κρατά το
σπαθί είναι σταθερός. Εννοώ, ότι εµπεριέχουµε κάθε µια
Αρχαγγελική ενέργεια σε όλες τις άλλες.
Είµαι ο Γαβριήλ και βρίσκοµαι µέσα στον Μιχαήλ την ώρα που
κρατά το σπαθί. Και ο Μιχαήλ βρίσκεται µέσα στον Γαβριήλ, την
ώρα που εγκαθιστά την δύναµη. ∆εν υπάρχει διαχωρισµός αλλά
για σας είναι κατάλληλο να βλέπετε πολλές µορφές, διαφορετικά
χρώµατα, ακόµα και διαφορετικές θρησκείες, γιατί έτσι µπορείτε
να µάθετε.
∆ουλεύω στην καρδιά του καθενός / της καθεµίας σας ξεχωριστά.
Σήµερα δεν θέλω να πάτε πολύ ψηλά, δεν θέλω να οραµατιστείτε
τον ουρανό µε τα άστρα, αλλά θέλω να νιώσετε την παρουσία
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µου στην καρδιά σας, στον άξονά σας. Λίγη ώρα θα πάρουµε
ακόµα και θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε, λίγη ώρα ακόµα.
Είναι φορές, βλέπετε, που µετρά περισσότερο η ενέργεια που
κατεβαίνει, από τα λόγια που προφέρονται και σήµερα έχουµε µία
τέτοια περίπτωση. Πάρτε λίγο χρόνο καθώς εγκαθίσταστε η
δύναµη, ο άξονας της δύναµης.
Να επισκεφτείτε εσωτερικά τους δώδεκα οίκους και να αφήστε
τον εαυτό σας να νιώσει τι συµβαίνει στον καθένα από αυτούς.
Η ενέργεια κατευθύνεται από τα άκρα του άξονα προς τα έξω και
γύρω από το σώµα σχηµατίζοντας ένα τοροειδές, σχηµατίζοντας
ένα µαγνητικό δικτύωµα όπως της γης, ένα πλέγµα που µοιάζει
µε το γήινο. Μπορείτε να νιώσετε την ροή της ενέργειας.
Ενέργεια… ενεργειακό παιχνίδι… Σκεφτήκατε, αλήθεια ότι αν
έχετε ένα ενέργειακό πεδίο που µοιάζει µε αυτό της γης, µπορείτε
επίσης να προσλάβετε ενέργεια από τον Ήλιο όπως η Γη; Ότι
ίσως µπορείτε να «εκµεταλλευτείτε», σε εισαγωγικά, δηλαδή να
αξιοποιήσετε την ενέργεια που διαχέεται στην Γη από τις Ηλιακές
εκλάµψεις και να την διανείµετε στην αύρα σας;
Όταν εκπέµπεται από τον Ήλιο ακτινοβολία και πλάσµα σε µία
Ηλιακή έκρηξη, µετά από λίγα λεπτά φτάνει στην Γη. Εσείς, σαν
άτοµα, λαµβάνετε ένα ποσό αυτής της ενέργειας µετά από
αρκετές ηµέρες, περίπου σε διάστηµα ενός µηνός - µετά από ένα
µήνα δηλαδή, από την στιγµή που Ηλιακή ενέργεια θα
προσκρούσει στο µαγνητικό πεδίο της Γης, δηµιουργώντας το
φαινόµενο του σέλαος, του βόρειου και νότιου σέλαος. Μετά από
ένα µήνα προσλαµβάνετε εσείς την ενέργεια προσωπικά, στο
φυσικό σας σώµα.
«Μεγάλη καθυστέρηση» θα πείτε, όµως υπάρχουν µηχανισµοί
προστασίας και αυτός είναι ο λόγος που δεν σας επηρεάζει άµεσα
αυτή η ενέργεια. Υπάρχουν µηχανισµοί εσωτερικής προστασίας.
Ήταν σκόπιµη η αναφορά στην διάθεση αυτής της ενέργειας, της
Ηλιακής ενέργειας, γιατί θα την χρησιµοποιήσουµε στις επόµενες
ενεργειακές εργασίες µας. Η Γη δέχεται. Η Γη και ο Ήλιος
βρίσκονται σε µία διαρκή σχέση αµοιβαιότητας.
Η Γη ανοίγει και δέχεται. ∆εν πρόκειται για τυφλές δυνάµεις,
υπάρχει µία ενεργός νοηµοσύνη πίσω από αυτήν την ενέργειακή
συνεύρεση των δύο και σκοπός µας είναι να εγκαταστήσουµε την
ίδια ενεργό νοηµοσύνη και συνειδητότητα –ανάλογη, για την
ακρίβεια, συνειδητότητα-, στη δική σας σχέση απέναντι στον
Ήλιο.
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Παρακολουθείστε τις Ηλιακές εκλάµψεις και θυµηθείτε, ένα µήνα
µετά από αυτές, να εκφέρετε το όνοµά µου µε σκοπό την
αφοµοίωση και την ισόρροπη κατανοµή της ενέργειας.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνουµε την σηµερινή εργασία.
Ο άξονας εγκαταστάθηκε είναι ενεργός, ισχυρός, έτοιµος.
Και έτσι είναι!

ΑΑ Γαβριήλ
[Ανώτερη επικοινωνία µέσω της Άννας Αποστολίδου]

[Αποµαγνητοφώνηση: Ρίτσα Ευστρατιάδη]

Αυτό το έργο χορηγείται µε άδεια Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού - Μη
Εµπορική Χρήση - Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές
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