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Επικοινωνία µε τον Σαιν Ζερµαίν 

«Η Ενότητα του Ιόχρου ∆ικτύου» 

19.9.2013 

 

Ήρθε η ώρα να πάρουµε µερικές βαθιές, χαλαρές αναπνοές και να 

σταθούµε στο κέντρο της καρδιάς µας. 

Στεκόµαστε στο κέντρο της καρδιάς, αφήνουµε τα εσωτερικά µας µάτια να 

ανοίξουν διάπλατα και να δούνε την πραγµατικότητα που σχηµατίζεται 

µπροστά µας.  

 

Μια µεγάλη αυλή µε πολλών λογιών λουλούδια. Χιλιάδες είδη λουλουδιών 

υπερισχύει το µοβ-µενεξεδί. Στη µέση στέκεται ο Άρχοντας Μιχαήλ – 

έκπληξη!- µαζί µε τον ∆άσκαλο της Ιόχρου Φλόγας, Σαιν Ζερµαίν. Αφήστε 

τον εαυτό σας να χαλαρώσει αρκετά, ώστε να µπορέσει να µυρίσει τη 

µυρωδιά των λουλουδιών, το γλυκό τους άρωµα. Πάρτε λίγο χρόνο για να 

δείτε καλύτερα τα πέταλά τους, τα µενεξεδιά και βιολετί και λιλά πέταλα 

και τα πράσινα, ολοπράσινα φυλλαράκια τους. Χαµηλά λουλουδάκια γύρω 

από τον ∆άσκαλο και τον Αρχάγγελο και το άρωµά τους να πληµυρίζει τον 

τόπο. Κι αυτοί µε ένα χαµόγελο µας κοιτούν, µε ένα πολύ γλυκό χαµόγελο 

που ζεσταίνει την καρδιά µας.  

 

Σας αγαπάµε κι ερχόµαστε να µιλήσουµε γι’ αυτό! Ερχόµαστε να µιλήσουµε 

για την αγάπη του Πνεύµατος, αγαπηµένοι µας γήινοι άγγελοι! Ερχόµαστε 

για άλλη µια φορά για να σας πάρουµε από το χέρι και να πούµε πράγµατα 

σηµαντικά και µη-σηµαντικά, πράγµατα που µπορούν να ανοίξουν την 

καρδιά, να γαληνέψουν το νου και να σας κάνουν να θυµηθείτε λίγο 

καλύτερα, για άλλη µια φορά, ποιοι και ποιες είστε. 

 

Αφήστε το χέρι του Σαιν Ζερµαίν να περάσει πάνω απ’ το κεφάλι σας 

απαλά, χαϊδεύοντας το τσάκρα της κεφαλής, το άζνα, στη συνέχεια το 

τσάκρα του λαιµού, της καρδιάς… Το χέρι του γλιστράει πάνω στην αύρα 

σας και περνά µπροστά απ’ όλα τα τσάκρα. Με το άλλο του χέρι κάνει το 

ίδιο στην πίσω πλευρά.  
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Νιώστε! Τι είναι αυτό που αισθάνεστε καθώς το χέρι του, το χέρι του 

∆ασκάλου, περνά από το ένα τσάκρα στο άλλο.  

 

Αφήστε τα χέρια του να σταθούν σε κάθε τσάκρα για λίγη ώρα. Στο 

στέµµα, στο άζνα, εµπρός και πίσω, στον λαιµό εµπρός και πίσω…. 

 

Καταγράψτε στη µνήµη σας αυτό που νιώθετε για να το µοιραστείτε 

αργότερα. Τι νιώθετε σήµερα;  

 

Το χέρι του ∆ασκάλου περνά απ’ όλα τα σηµεία των τσάκρα που 

αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο σώµα της αύρας σας. Αυτό το σώµα 

είναι το αιτιατό σώµα. Έτσι, καθώς γλιστρά πάνω στην αύρα σας, βρίσκεται 

στην απόσταση που αντιστοιχεί στο αιτιατό σώµα του καθενός και της 

καθεµιάς ξεχωριστά. Και αυτό γίνεται γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσετε 

τώρα την απόσταση που σας χωρίζει… την απόσταση που σας χωρίζει από 

τον ∆άσκαλο.  

 

Σαιν Ζερµαίν: 

Η αληθινή µου ενέργεια βρίσκεται πέρα από αυτό το σώµα. Αυτό το 

κοµµάτι µου που νιώθετε εσωτερικά είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που µπορεί 

να φτάσει σε σας. Είναι η επίγνωση που µπορεί να φτάσει σε σας. Για να 

σας δώσω να καταλάβετε καλύτερα αγαπηµένοι µου µαθητές και αδελφοί 

και δάσκαλοι, ένα κοµµάτι της ενέργειάς µου έχει αποδεσµευτεί από το 

φυσικό πεδίο. Βρίσκεται πολύ έξω από αυτό, πέρα από αυτό που θα 

ονοµάζατε αιτιατό. Και… ίσως ποτέ δεν ήταν εντός; Όχι. Ήταν και 

αποδεσµεύτηκε. Αλλά, λαµβάνοντας την απόφαση να µείνω στο γήινο 

πεδίο για να βοηθήσω τους αδελφούς στα πλαίσια του έργου της Λευκής 

Αδελφότητας, ένα άλλο κοµµάτι µου βρίσκεται µέσα από το αιτιατό σώµα, 

χαµηλότερα από το αιτιατό πεδίο, στο νοητικό πεδίο, και κάποιες φορές 

αγγίζει και το αστρικό. Κάποιες φορές λοιπόν η ενέργειά µου κατεβαίνει 

µέχρι και το αστρικό πεδίο και αυτό σηµαίνει ότι νιώθετε εκείνη την ώρα 

αυτή την ενέργεια. Η ενέργειά µου που σας πλησιάζει είναι καθαρή, αγνή. 

Και αυτό γιατί, έχοντας αποδεσµευτεί από την καρµική άµαξα, δεν 

υπάρχουν κατάλοιπα για να λυθούν. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που 

έρχοµαι µε άλλες ενέργειες. Έρχοµαι µε ενέργειες µε τις οποίες χρειάζεται 

εσείς να εργαστείτε και τότε υπάρχει πιθανότητα να νιώσετε ότι η ενέργειά 

µου περιορίζεται, δεσµεύεται και έχει έναν κάπως πιο φυσικό χαρακτήρα. 
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Βλέπετε, από την πλευρά της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας, 

καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια να εργαστούµε συστηµατικά µε όλες τις 

πτυχές της ανθρώπινης συνειδητότητας. Και αυτό µας βάζει στην ανάγκη 

να εργαστούµε και µε χαµηλότερες δονήσεις, ενίοτε, και µέσα από εσάς και 

τη δική σας εργασία να τις εξισορροπήσουµε, να τις αποδεσµεύσουµε και 

τελικά να τις απελευθερώσουµε, µετατρέποντάς τες, µετουσιώνοντάς τες 

σε φως. Ο Σαιν Ζερµαίν που γνωρίζετε, κατά τα άλλα, είναι µία 

σκεπτοµορφή που έχει πλαστεί για εσάς. Έχει πλαστεί για τις δικές σας 

ανάγκες και σ’ αυτή τη διάπλαση, σ’ αυτή τη διαµόρφωση, έχετε 

συνεργαστεί κι εσείς. ∆εν είναι όµως ο αληθινός, ατόφιος ∆άσκαλος της 

Ιόχρου Φλόγας. Η δική µου συνειδητότητα βρίσκεται, όπως σας είπα, πέρα 

από το αιτιατό, κατά πολύ ελευθερωµένη από την ανθρώπινη ανάγκη.  

 

Είναι χαρά µου σε κάθε περίπτωση να µπορώ να υπηρετώ την πατρίδα Γη. 

Να υπηρετώ κάθε µορφής συνειδητότητα και, ουσιαστικά, να υπηρετώ το 

Μεγάλο Σχέδιο. Αυτή η διαµόρφωση της σκεπτοµορφής µε βοηθά να 

αγγίξω πολλούς από εσάς, ίσως τους περισσότερους, την πλειοψηφία, τους 

οποίους δεν θα µπορούσα διαφορετικά να προσεγγίσω, καθώς οι δονήσεις 

τους δεν έχουν εξαγνιστεί αρκετά, δεν έχουν ανέβει αρκετά, ώστε να 

λειτουργούν αποκλειστικά, καθαρά, µε το ανώτερο νοητικό τους πεδίο. 

Τότε τα πράγµατα θα ήταν πιο εύκολα.  

 

Υπάρχουν πολλές µορφές και τύποι επικοινωνίας ανάµεσα σ’ εσάς και σ’ 

εµάς. Μία από αυτές είναι η τηλεπαθητική επικοινωνία, που την έχετε 

γνωρίσει από την εργασία της Αλίκης Μπέιλη και άλλων ακόµα, στην οποία 

δεν µεσολαβεί ιδιαίτερα το συναισθηµατικό πεδίο. Μία άλλη είναι η 

επικοινωνία µέσω αυτής της σκεπτοµορφής του αστρικού πεδίου, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο εύρος δονήσεων και είναι 

ουσιαστικά, µία συνδηµιουργία ανάµεσα σ’ εσάς και σ’ εµένα. Με άλλα 

λόγια, έχω πάρει τις ελπίδες σας, τις προσδοκίες σας, τις παρακλήσεις που 

εκπέµπετε, τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε τον ∆άσκαλο της 

Ιόχρου Φλόγας και έχω πλάσει αυτή τη σκεπτοµορφή, προστατευµένη 

ωστόσο από αρνητικές επιρροές, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα την µεταξύ 

µας επικοινωνία. Αυτό που βλέπετε όµως –θέλω να σας είναι ξεκάθαρο – 

δεν είναι ο Σαιν Ζερµαίν. 

 

Και αν επρόκειτο να µε δείτε, δεν θα µε βλέπατε µε αυτό το σώµα. Είναι 

µία αγαπηµένη µορφή αλλά είναι µία µορφή. Είναι ένα κέλυφος. Κάτι 

ανάλογο συµβαίνει σε πάρα πολλές µορφές επικοινωνίας. Για να µη συµβεί 

αυτό, θα πρέπει η ίδια η οντότητα να έχει ξεπεράσει το αστρικό πεδίο. Οι 

οντότητες που έχουν ξεπεράσει το νοητικό, έχουν ξεπεράσει το αιτιατό και 
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βρίσκονται ενωµένες µε τη Μεγάλη Ψυχή, δεν περιλαµβάνονται, δεν 

περικλείονται σε αυτό το κέλυφος αλλά το καθοδηγούν. Το χρησιµοποιούν 

σαν ένα φορέα επικοινωνίας. Αν θέλετε, σαν µία γλώσσα επικοινωνίας, µε 

τον ίδιο τρόπο που για να µιλήσετε σε κάποιον ξένον θα µιλήσετε σε µία 

άλλη γλώσσα (δεν είναι δική σας, τη γνωρίζετε όµως) µε έναν ανάλογο 

τρόπο χρησιµοποιούµε τη σηµειολογία και τις ενέργειες του αστρικού 

πεδίου. Ή, σε µια άλλη αναλογία, όπως όταν φοράτε µία στολή για να 

µεταφέρετε ένα συγκεκριµένο µήνυµα,  µε τον ίδιο τρόπο χρησιµοποιούµε 

αυτές τις µορφές του αστρικού πεδίου. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να 

γνωρίζετε ότι όχι, δεν είναι ο ∆άσκαλος αυτή η µορφή, αλλά είναι 

σταλµένη από τον ∆άσκαλο.  

 

Κι επίσης είναι ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι χρειάζεται να κάνετε ένα 

βήµα πιο πέρα και να δείτε εσείς πόσο έχετε διευρύνει το δικό σας πεδίο. 

Αυτοί που µπορούν να επικοινωνούν µε τον ∆άσκαλο τηλεπαθητικά, 

µπορούν να εργαστούν και µε την αστρική του µορφή. Αυτοί που µπορούν 

να εργαστούν µόνο µε την αστρική µορφή δεν µπορούν να έχουν άλλο 

είδος επικοινωνίας. Θέλω να πω µε αυτό ότι, όσο εσείς διευρύνετε τη 

συνείδησή σας, όσο επιτρέπετε στον εαυτό σας να αποδεσµεύεται από τις 

περιοριστικές πεποιθήσεις της µορφής και του χρόνου (κι αυτό είναι πιο 

δύσκολο απ’ ό,τι µπορείτε να φανταστείτε κάποιοι) τόσο πιο άµεση θα είναι 

η επικοινωνία µας, γιατί τότε θα µιλάµε την ίδια γλώσσα. ∆εν χρειάζεται να 

µεσολαβεί ένα άλλο σύστηµα αντιστοιχιών, χρωµάτων κλπ, δηλαδή άλλων 

δονήσεων. Και πάλι όµως τότε, βρισκόµαστε σε µία περιοχή της συνείδησης 

πολύ πέρα από τα γήινα και εργαζόµαστε µε µόνο σκοπό το Θείο Σχέδιο. 

 

Θέλω να πω µε αυτό, ότι εσείς µεν καλά κάνετε και εργάζεστε για την 

αγάπη, το φως, τη δικαιοσύνη στη γη. Όταν όµως φτάσετε στο πεδίο που 

βρισκόµαστε, αυτά δεν είναι παρά µία πλάνη. Όταν δείτε το Μεγάλο 

Σχέδιο, θα συλλάβετε την πραγµατικότητα του Μεγάλου Σχεδίου, που είναι 

πολύ διαφορετική (ακόµα από αυτό που καταλαβαίνετε τώρα, µε όση 

δουλειά έχετε κάνει)… είναι πολύ διαφορετική από τα ανθρώπινα. Παρόλα 

αυτά ο άνθρωπος είναι θεός και είναι θεός στη γη και εργαζόµαστε όλοι για 

την αφύπνιση αυτής της θεϊκής συνειδητότητας, χωρίς φόβο και χωρίς 

πάθος.  

 

Σήµερα θα ήθελα να σας µιλήσω λοιπόν για ένα σηµαντικό στοιχείο του 

δρόµου σας, που είναι η ίδια η απάθεια (α-πάθεια). Ακόµα και αν έχετε 

ακούσει τη λέξη (και σίγουρα θα την έχετε ακούσει µε ένα τρόπο που δεν 

αφορά τη δική µας συζήτηση), χρειάζεται να µπείτε βαθύτερα για να 

συνειδητοποιήσετε το πραγµατικό της νόηµα.  
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«Εργάζοµα ι  το  Θε ίο  Σχέδ ιο  µε  α-πάθε ια .» 

 

Είναι ένας συνειρµός που αρχίζει να ξεδιαλύνει το νήµα των σκέψεων, των 

αισθήσεων και των συναισθηµάτων.  

 

«Εργάζοµα ι  γ ια  το  Θε ίο  Σχέδ ιο  µε α-πάθε ια .  Ε ίµα ι  το  Θε ίο  

Σχέδ ιο  σε πλήρη κ ίνηση.  Έρχοµα ι  γ ια  να  λύσω τ ις  

περ ιορ ιστ ικές  πεπο ιθήσε ις  των ανθρώπων κα ι  να  τους 

οδηγήσω στο Φως.  Απελευθερωτής .»  

 

∆οκιµάστε να επαναλάβετε λίγες φορές µέσα σας αυτά τα λόγια και 

επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει τον αντίκτυπο που έχουν µέσα σας. 

Νιώθετε µήπως µια ιδιαίτερη ενέργεια στην καρδιά; Όταν επαναλαµβάνετε 

αυτά τα λόγια, πού νιώθετε να συγκεντρώνεται περισσότερο η ενέργεια; 

 

Η παρουσία µου δίπλα σας είναι διαρκής και συντονισµένη. Γίνεται µέσα 

από πολλά κανάλια στη γη. Κανένα κανάλι δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί 

σε ένα άλλο την παρουσία του Σαιν Ζερµαίν. Ο λόγος που έρχοµαι µέσα 

από πολλά κανάλια και από πολλές πηγές, είναι ακριβώς για να 

επιτρέψουµε στην ενέργεια της Ιόχρου Ακτίνας να αγκαλιάσει µεγαλύτερο 

κοµµάτι της γης, να διαχυθεί σε όλα τα στρώµατα και όλα τα επίπεδα. 

Χρειάζεται να το θυµόσαστε αυτό και να τιµάτε όλες τις πηγές, όλα τα 

κέντρα επικοινωνίας της Ιόχρου Ενέργειας.  

 

Οι περιοριστικές πεποιθήσεις ωστόσο, δεν σας βοηθούν να το κάνετε αυτό 

γιατί ακόµα και τώρα, ανάµεσα στους σπουδαστές του εσωτερικού έργου 

και στους µελετητές και σε όλους αυτούς που περπατούν το εσωτερικό 

µονοπάτι υπάρχει πολύ διχογνωµία. Και η διχογνωµία, φυσικά, δεν είναι 

τόσο ανάµεσά τους όσο µέσα τους και δεν µπορούν εύκολα να παντρέψουν 

τις εντυπώσεις που παίρνουν από διάφορα κανάλια, από διάφορους 

channeler.  

 

Η δουλειά που ξεκίνησε πριν από µερικούς µήνες µε µία Γιορτή της Ιόχρου 

Φλόγας και η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, έχει ακριβώς σαν σκοπό 

να διευθετήσει τέτοιου είδους ασυµφωνίες, να εξισορροπήσει την ενέργεια, 

να δηµιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας σ’ αυτό το µεγάλο δίκτυο της 
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Ιόχρου Ενέργειας στη Γη, έτσι ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν 

πολύ καλά ότι δεν είναι αυτοί µόνοι τους οι σωτήρες της γης -γιατί η 

έννοια του Μεσσία ως ενός ξεχωριστού προσώπου δεν ισχύει σ’ αυτή την 

νέα εποχή- αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πραγµατικά εκφραστές 

της Μεσσιανικής ενέργειας, της Χριστικής ενέργειας και ταυτόχρονα µέλη 

ενός παγκόσµιου δικτύου Ιόχρου Φωτός. 

 

Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά τις περασµένες δεκαετίες µε την Ιόχρου 

Φλόγα. Χιλιάδες και εκατοµµύρια, σε παγκόσµιο επίπεδο, άνθρωποι, σε µια 

µικρή ή µεγάλη περίοδο της ζωής τους εργάστηκαν µε την Ιόχρου Ενέργεια 

- και εργάζονται ακόµα. Αυτό που µένει είναι να συνειδητοποιηθεί η 

Ενότητα. Αν θέλετε και θέλουµε να προχωρήσει περισσότερο αυτή η 

εργασία, χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί η ενότητα. Σ’ αυτή την νέα Εποχή 

του Υδροχόου, που έχει ήδη µπει, δεν υπάρχουν ηγέτες. Οι εργάτες της 

Ιόχρου Ενέργειας, χρειάζεται να θυµούνται πάντοτε ότι είναι αυτάρκεις, 

αυτοδύναµες οντότητες, κύτταρα στο Μεγάλο Σχέδιο, στην υπηρεσία της 

Ιόχρου Ενέργειας. 

 

Ο συντονισµός µπορεί να γίνεται από κάποιους «εκπροσώπους», σε 

εισαγωγικά, των οµάδων –βλέπετε, χρησιµοποιώ τον όρο ‘εκπρόσωπος’, 

ούτε καν ‘συντονιστής’- αλλά οι οµάδες πρέπει να είναι πλέον 

αυτοσυντονιζόµενες, αυτοδιαχειριζόµενες. Με τον ίδιο τρόπο που τα 

κύτταρα του ήπατός σας, για παράδειγµα, λειτουργούν, συνεργάζονται 

δηµιουργώντας τη συλλογική µορφή του ήπατος, µε τον ίδιο τρόπο οι 

εργάτες της Ιόχρου Ενέργειας, πρέπει να δουλεύουν αποστασιοποιηµένα 

µεν, µε απάθεια, συντονισµένοι όµως µε το σύνολο, δηµιουργώντας τη 

συλλογική αυτορρύθµιση. Το κάθε µέλος µιας οµάδας το Ιόχρου ∆ικτύου 

της Γης είναι ένα ισότιµο κύτταρο, απόλυτα ισότιµο κύτταρο, που φέρει 

ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και οδηγεί την οµάδα µαζί µε όλα τα 

άλλα κύτταρα. Και για να µπορέσει να οδηγήσει την οµάδα, χρειάζεται κατ’ 

αρχήν, φυσικά, να έχει την κυριότητα του εαυτού του. Να διατηρεί τον 

αυτοσεβασµό και την αυτοκυριαρχία και την απάθεια που είναι απαραίτητες 

γι’ αυτόν το σκοπό. Ξέρω πολύ καλά ότι για τους περισσότερους από εσάς 

αυτά είναι θέµατα που έχουν προκύψει, θέµατα που έχουν πέσει στην 

αντίληψή σας µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο. ∆εν είναι ακριβώς, δηλαδή, 

καινούριο αυτό που σας λέω σήµερα. Ωστόσο είναι κάτι που πρέπει να 

ειπωθεί, αν θέλουµε να έχουµε οποιοδήποτε βαθµό επιτυχίας στη δουλειά 

που κάνουµε. 

 

Είσαστε πλέον µία µεγάλη, παγκόσµια κοινότητα. Οι εργάτες της Ιόχρου 

Φλόγας, της Βιολετί Ακτίνας, είσαστε µία παγκόσµια κοινότητα. ∆εν 
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γνωρίζετε ο ένας τον άλλον, δεν γνωρίζετε πόσοι είστε αλλά για εµάς που 

βλέπουµε τη γη από ψηλά και βλέπουµε τους σπινθήρες της Φλόγας σε όλη 

τη Γη, είναι αντιληπτό πλέον ότι υπάρχει µία παγκόσµια κοινότητα. Η 

µορφή που θα πάρει αυτή η κοινότητα συν τω χρόνω θα είναι, αφού 

δυναµώσει ακόµα περισσότερο, να αποτελέσει το εφαλτήριο για να 

ξεκινήσει µία νέα κατεύθυνση της ∆ύναµης, της ∆ύναµης Μετουσίωσης, 

της ∆ύναµης της Αλλαγής. Αυτό δεν είναι ακόµα ξεκάθαρα ορατό σε σας –

δεν είναι καθόλου ορατό για τους περισσότερους- αλλά η κοινότητα που 

δηµιουργείται, η κοινότητα του Φωτός, µοιάζει πάρα πολύ µε αυτή  – θα το 

πω-, των πρώτων χρόνων του Χριστιανισµού.  

 

∆ιάσπαρτες µικρές οµάδες, διάσπαρτα κύτταρα φωτός, καλύπτουν όλη τη 

Γη. Ποια θα είναι η εξέλιξη; Χρειάζεται η Γη έναν άλλον Χριστιανισµό; 

Χρειάζεται η Γη µια άλλη θρησκεία; Χρειάζεται ποτέ αυτά τα κύτταρα να 

συναντηθούν, να χαιρετηθούν, να ανταλλάξουν φιλοφρονήσεις, να δει το 

ένα ο πρόσωπο του άλλου; Μήπως η δουλειά που θα πρέπει να γίνει είναι 

σιωπηλή, κάτω από την επιφάνεια; Όχι. Η δουλειά που θα γίνει δεν είναι 

κάτω από την επιφάνεια πια. Είναι φανερή και εξαπλώνεται. Αυτό όµως δεν 

σηµαίνει και δεν σηµατοδοτεί τη δηµιουργία ενός δόγµατος. Έχει 

δηµιουργηθεί για να συµπεριλάβει πολλά ακόµα στοιχεία και να 

λειτουργήσει, όπως είπα νωρίτερα, σαν ένα εφαλτήριο, σαν µία… να το 

θέσω έτσι: µία βάση, µία σταθερή εξέδρα, απ’ όπου θα µπορέσει να 

εκτιναχθεί η νέα συνειδητότητα ως ∆ύναµη σε µία άλλη κατεύθυνση.  

 

Χρησιµοποιώ πολύ συνειδητά τον όρο ∆ύναµη, γιατί πρόκειται για ∆ύναµη 

που στοχεύει κάπου. Η κίνηση αυτή έχει ένα στόχο και αυτός ο στόχος 

είναι… ναι, σε γενικές γραµµές είναι η υπηρεσία του Θείου Σχεδίου, όπως 

το αντιλαµβάνεται τουλάχιστον η Λευκή Αδελφότητα του Φωτός και όσοι 

βρίσκονται πάνω από αυτήν. Το Σχέδιο όµως είναι πιο συγκεκριµένο ακόµα 

και έχει να κάνει µε την απελευθέρωση της µάζας. Είναι φανερό ότι όλα 

τείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, αν και τα πράγµατα αργούν ακόµα να 

πάρουν σάρκα και οστά, σκεφτείτε όµως ότι δεν έχει περάσει καλά - καλά 

ένας αιώνας (ή περίπου τόσο) από την έναρξη της ροής της νέας 

διδασκαλίας. Σκεφτείτε ότι έχουν περάσει µόνο µερικές δεκαετίες από την 

έναρξη της διδασκαλίας σχετικά µε την Ιόχρου Ενέργεια, τη Βιολετί Ακτίνα! 

Λοιπόν, ο αντίκτυπος είναι µεγάλος και, τώρα πια, βρίσκεται στα χέρια των 

εργατών της Ιόχρου Φλόγας να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ενότητας 

και να συνειδητοποιήσουν το δικό τους, µοναδικό, εκπαιδευτικό ρόλο.  

 

Η Άννα αναρωτιέται αµέσως – αµέσως, αν αυτό σηµαίνει ότι µπαίνουµε σε 

µία φάση…. [χαµόγελο]… «εκβιολετισµού» κατά το «εκχριστιανισµού». 
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Όχι. ∆εν ζητάω -δεν περιλαµβάνεται στο Θείο Σχέδιο- κάτι τέτοιο. ∆εν 

περιλαµβάνεται στο Θείο Σχέδιο ένας νέος προσηλυτισµός. Αλλά υπάρχουν 

πάρα πολλοί τρόποι για να εκπαιδευτεί η ανθρώπινη σκέψη. Και, ένα 

µήνυµα που θα περνούσε πολύ ξερά και πολύ κυριολεκτικά - θα το 

εκλάµβαναν πολύ κυριολεκτικά τα ανθρώπινα αυτιά µέσω της λεκτικής 

επικοινωνίας - µπορεί να περάσει µε πολλούς άλλους τρόπους, όπως για 

παράδειγµα µέσα από την Τέχνη, µέσα από την πράξη του καθενός, της 

καθεµιάς από εσάς, µέσα από την προσωπική σας ζωή, τον τρόπο της ζωής 

σας. Είναι πάρα πολύ όµορφο να µιλάµε για την Οικογένεια του Φωτός, για 

το πόσο στενά είµαστε συνδεδεµένοι όλοι µας, να σας µιλάµε για την 

αγάπη που σας έχουµε, που είναι µεγάλη, αλλά κάποτε τα πράγµατα 

χρειάζεται να γίνουν πιο χειροπιαστά, πιο συγκεκριµένα. Κακά τα ψέµατα, 

η αλήθεια είναι ότι στηρίζετε την εκδήλωση. Μέσα από αυτήν την 

καθηµερινή ζωή σας που κάποιοι µπορεί να τη βλέπετε µίζερη, κάποιοι 

µπορεί να τη βλέπετε προβληµατική, αυτή η ζωή είναι ιερή γιατί στηρίζει το 

σχέδιο. Είναι πολύ µεγάλη η ιερότητα της ζωής σας, όπως και να τη δείτε. 

 

Ζητώ λοιπόν να πάρετε τα ηνία, αγαπηµένοι µου, τα ηνία της κατάστασης 

όσον αφορά το Ιόχρου ∆ίκτυο της Γης, να συµπεριλάβετε όλους όσους 

εργάζονται µε την Ιόχρου Φλόγα, χωρίς κρίση – και αυτός είναι ένας 

υπαινιγµός που µπορεί να αγγίξει την καρδιά πολλών. Σας εξήγησα 

νωρίτερα ότι, ακόµα και αν αυτό σας ξενίζει, η επαφή γίνεται µε πάρα 

πολλούς τρόπους και µέσα από πολλές διαφορετικές συχνότητες. Άρα, δεν 

είναι σοφό το ένα κέντρο επικοινωνίας, ο ένας δίαυλος επικοινωνίας, να 

κρίνει τον άλλον, γιατί µοιάζει µε το να έχετε ένα ραδιόφωνο όπου τα 

µεσαία κύµατα κρίνουν τα βραχέα ή η συχνότητα 10,5 κρίνει τη συχνότητα 

9,7, για παράδειγµα. ∆εν υπάρχει κρίση, οι συχνότητες είναι ένα τελείως 

τεχνικό θέµα. Με τον ίδιο τρόπο σας συνιστώ -και σας προσφέρω την 

καρδιά µου γι’ αυτό- να µην κρίνετε κανέναν και να ενδυναµώσετε, να 

κάνετε κάθε τι για να ενδυναµώσετε, την αίσθηση της ενότητας. Αυτή η 

αίσθηση, η αντίληψη της ενότητας, θα δυναµώσει τη Φλόγα. Μπορείτε να 

το συνειδητοποιήσετε; Όσο βαθύτερα νιώθετε ενωµένοι µε όλο το δίκτυο 

µέσα σε αγάπη, τόσο περισσότερο δυναµώνει η Φλόγα. Αν εσείς ως 

κύτταρα του ∆ικτύου, ως κόµβοι του δικτυώµατος της Ιόχρου Ενέργειας 

βρεθείτε σε τριβή και διχασµό έναν άλλον κόµβο, διακόπτεται η 

επικοινωνία και το δίκτυο κόβεται, σαν ένα δίκτυ που σχηµατίζει τρύπα και 

τα ψάρια φεύγουν από εκεί. Καταλαβαίνετε πολύ καλά λοιπόν την ανάγκη 

να εστιαστείτε στην ενότητα και να εργαστείτε µε την Ιόχρου Φλόγα επ’ 

αγαθώ, σύµφωνα µε το Νόµο της Αβλάβειας και για χάρη της Ιόχρου 

Ενέργειας, πέρα από κρίσεις και αντιδικίες, πέρα απ’ όλα αυτά που σας 

στερούν τη χαρά της ενότητας. 
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Με τον τρόπο αυτό βέβαια, θα δείτε να σχηµατίζεται µπροστά σας κάτι 

καινούριο. Όταν εσείς αναπτύξετε στο δίκτυο αυτή την ενότητα –θα σας το 

πω, µε τον κίνδυνο ίσως να µην εκληφθεί στα σωστά πλαίσια, αλλά θα το 

πω- όταν εσείς καταφέρετε να στηρίξετε την ενότητα του δικτύου, θα έχει 

έρθει ο Χριστός στη Γη. Θα έχει επικρατήσει, θα έχει γίνει η ∆εύτερη 

Παρουσία. Είναι τόσο σηµαντικό λοιπόν αυτό που κάνετε. Σας είπα 

νωρίτερα ότι δεν υπάρχει ένας Μεσσίας, αλλά η δουλειά που κάνετε 

κινείται στην κατεύθυνση της ανάδυσης του συλλογικού Μεσσία. Οι ρίζες 

έχουν µπει και έχουν µπει βαθιά. Τώρα πια το νερό δεν µπορεί να κάνει 

πίσω, το ρεύµα έχει ξεκινήσει και είναι πανίσχυρο. Και όσο βαθύτερα 

µπαίνουµε στην εποχή του Υδροχόου, τόσο ισχυροποιείται. Το µόνο 

ερώτηµα είναι, πότε το ∆ίκτυο του Ιόχρου Φωτός θα συνειδητοποιήσει την 

ενότητα. Αυτό είναι το κλειδί. Αν υπάρχει ένα κλειδί που µπορείτε να 

γυρίσετε και να βρεθείτε στη Χριστική Συνειδητότητα, είναι αυτό. Τι 

κοστίζει λοιπόν; Τι παίρνει να γίνει; Πόσο αξίζει; Πόσος κόπος χρειάζεται 

για να συνειδητοποιηθεί η Ενότητα στο ∆ίκτυο του Ιόχρου Πεδίου των 

εργατών της Ιόχρου Ακτίνας;  

 

∆εν σας είναι τόσο δύσκολο και από την άλλη είναι γιατί, όπως είπα, 

εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι τριβές. Έτσι, ξεκίνησα λέγοντας ότι 

αυτό είχα και είχαµε στο νου µας όταν παροτρύναµε την οµάδα, την Ά., για 

µία γιορτή της Ιόχρου Φλόγας. Η δράση συνεχίζεται, είναι διαρκής και 

είσαστε εδώ για να συµµετέχετε σε αυτή. Πόσο συνειδητοί είστε σ’ αυτό; Ο 

καθένας, η καθεµιά σας, έχετε το δικό σας τρόπο σκέψης, έχετε κάποιες 

αγαπηµένες οντότητες, δασκάλους, αγγέλους… Αν αυτή τη στιγµή σας 

κοιτάξω τον καθένα και την καθεµιά ξεχωριστά, µπορώ να δω πολύ 

διαφορετικά πράγµατα στη καρδιά σας. Σε κάποια σηµεία έρχεστε κοντά, 

σε κάποια άλλα αποµακρύνεστε.  

 

Είστε εδώ όµως σήµερα για την επικοινωνία µε τον δάσκαλο της Ιόχρου 

Φλόγας. Σας ζητάω λοιπόν, µε τον ίδιο τρόπο που τα Τάγµατα, αρχαία και 

νέα, ισχυροποιούν τους δεσµούς τους και υποστηρίζουν τους αδελφούς 

τους, µε έναν ανάλογο τρόπο να θεωρήσετε ότι ανήκετε στο Αγγελικό 

Τάγµα του Ιόχρου Πυρός, της Ιόχρου Ακτίνας, και χωρίς κρίση να 

ενισχύσετε τα κέντρα επικοινωνίας και εργασίας µε την Ιόχρου Φλόγα. 

 

Με τον τρόπο που σας είναι δυνατό, όσο σας είναι δυνατό, µην πείτε: 

«Πηγαίνω εδώ, το προτιµώ, µου αρέσει περισσότερο από εκεί» ή «Αυτός 

παίρνει πολλά χρήµατα, δεν τον θεωρώ κατάλληλο» ή «Η δική της 

ενέργεια µου ταιριάζει πιο πολύ». Μπορείτε να µείνετε όπου αγαπάτε αλλά 

µη πάψετε στιγµή να υποστηρίζετε όλο το δίκτυο. ∆εν προσπαθώ να σας 
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πω µε αυτό να αρχίσετε να τρέχετε από τον έναν δίαυλο στον άλλον, αλλά 

να στηρίξετε όλους τους διαύλους και, ακόµα περισσότερο, να στηρίξετε 

τον εαυτό σας, τη δική σας σύνδεση. Να προσπαθήσετε εσείς να 

αναπτύξετε περισσότερο τους φορείς σας, ώστε να έχετε µία όλο και πιο 

καθαρή επικοινωνία µαζί µου και µε τους Αγγέλους του Ιόχρου Πεδίου.  

 

Η δουλειά που κάνετε στέλνοντας την Ιόχρου Φλόγα είναι κρίσιµη, είναι 

βασική, είναι απαραίτητη. Τώρα όµως σας ζητώ να δείτε το ίδιο το δίκτυο 

που σχηµατίσατε χωρίς να το συνειδητοποιήσετε. Γιατί, δεν ξεκινήσατε 

λέγοντας «Α, υπάρχει ανάγκη για το δίκτυο εδώ ή εκεί». Ξεκινήσατε να 

δουλεύετε µε την Ιόχρου Φλόγα από την αγάπη της καρδιάς σας, επειδή τη 

νιώσατε να πάλλεται µέσα σας. Και µέσα από την αγάπη και τη χαρά που το 

κάνατε όλο αυτό, αναπτύχθηκε το δικτύωµα. Με τον ίδιο τρόπο, µέσα από 

την αγάπη και τη χαρά που θα ντύσετε τη συνεργασία σας µε τα άλλα µέλη 

του δικτύου, τους αδελφούς και τις αδελφές της Ιόχρου Ακτίνας, θα δείτε 

να αναδύεται πραγµατικά ο νέος Μεσσίας.  

 

∆εν είναι τυχαίο ότι σας µίλησα νωρίτερα για τη συλλογική συνειδητότητα 

που σχηµατίζετε σαν οµάδες. Σας µίλησα για ένα όργανο του σώµατος. Σας 

είπα «είσαστε ισότιµοι» και µέσα από την εργασία ως ισότιµα µέλη, 

σχηµατίζετε µία συλλογική µορφή, µία συλλογική διάνοια. Αυτή η 

συλλογική διάνοια είναι ο Μεσσίας. Η Μεσσιανική ενέργεια, ούσα αυτή που 

φέρνει το Φως στην Ύλη, είναι πλέον η Ιόχρους Ακτίνα. 

 

Πάρτε λίγο χρόνο να καθαρίσετε τη συνειδητότητά σας από τις τριβές. Σας 

είναι γνωστό ότι η Ιόχρους Φλόγα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την 

Ελευθερία, την Κάθαρση, την Τελετουργική Τάξη (ή Τελετουργική Μαγεία), 

την Οργάνωση. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την Κάθαρση, την 

Απελευθέρωση και τη ∆ικαιοσύνη. Και, όπως είχα ζητήσει στο παρελθόν θα 

το επαναλάβω και σήµερα: παρακαλώ τον κάθε εργάτη της Ιόχρου Φλόγας 

να οικειοποιηθεί αυτή την ενέργεια, να ταυτιστεί µε αυτή την ενέργεια, να 

τη φορέσει και να εκφράσει τα χαρακτηριστικά της Ιόχρου Ενέργειας στη 

ζωή του… και ας επιλέξει τα χαρακτηριστικά που του ταιριάζουν 

περισσότερο - αλλά να τα εκφράσει. Γιατί η γείωση δεν γίνεται µόνο όταν 

σκέφτεστε την Ιόχρου Φλόγα ή όταν της λέτε να κατευθυνθεί κάπου αλλά  

πιο βαθιά και ολοκληρωµένη γείωση γίνεται όταν εσείς ΕΙΣΤΕ η Ιόχρους 

Ενέργεια. Όταν περπατάτε στη γη και απ’ τα χνάρια σας πηγάζει Ιόχρους 

Φλόγα. Όταν περπατάτε και πίσω σας τα χνάρια σας είναι φλογισµένα µε 

Βιολετί Ενέργεια. Όταν αναπνέετε, εισπνέετε και εκπνέετε και µε την 

εκπνοή σας ο αέρας γύρω σας γίνεται βιολετί. Όταν τα λόγια σας είναι 

ταυτισµένα, συντονισµένα µε τη Βιολετί Ενέργεια. Όταν τα γράµµατά σας, 



www.elijah.gr 

 

τα γραπτά σας αναδύουν Βιολετί Φως. Πόσοι τρόποι αλήθεια! Εσείς ΕΙΣΤΕ! 

Στο «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ» βρίσκεται το κλειδί της γείωσης της ενέργειας. 

 

Νιώθετε ήδη ότι έχει ανέβει το επίπε

το νιώθετε στα τσάκρα σας. Αφήστε µε για άλλη µια φορά να πλησιάσω και 

να περάσω τα χέρια µου από την επιφάνεια των τσάκρα, µερικά εκατοστά 

έξω από το σώµα, µπροστά και πίσω. 

το αστρικό/θυµικό, το νοητικό, το αιθερικό. Πλησιάζοντας τα χέρια µου στα 

τσάκρα, τραβάω απαλά τις δίνες προς τα έξω ανοίγοντας την αύρα σαν 

ζυµάρι προς δύο κατευθύνσεις, µπροστά / πίσω. Στο τέλος θα διευθετήσω 

ανάλογα και τις πλευρές. Πάρτε λίγο χρόνο για να νιώ

δουλειά που γίνεται. Σε κάποια τσάκρα µπορεί να µείνω λίγο περισσότερο.

 

Μη σταµατάτε να σκέφτεστε Βιολετί. Μην αφήσετε ούτε µία µέρα της ζωής 

σας να περάσει χωρίς να συνδεθείτε µε το Ιόχρου ∆ικτύωµα της Γης, χωρίς 

να νιώσετε ότι είσαστε ένας κόµβος του µεγάλου 

κύτταρο της Ιόχρου Ενέργειας, της ενεργειακής οντό

Ενέργειας στη Γη.  

 

Με τα λόγια αυτά σας αφήνω να µείνετε για τρία λ

σιωπή, νιώθοντας, βιώνοντας περισσότερο το Ιόχρου Φως.

 

Σας ευλογώ και σας ασπάζοµαι.

Σαιν Ζερµαίν. 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το έργο χορηγείται µε άδεια

- Μη Εµπορική Χρήση 
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τα γραπτά σας αναδύουν Βιολετί Φως. Πόσοι τρόποι αλήθεια! Εσείς ΕΙΣΤΕ! 

βρίσκεται το κλειδί της γείωσης της ενέργειας. 

Νιώθετε ήδη ότι έχει ανέβει το επίπεδο της ενέργειας. Το νιώθετε µέσα σας, 

το νιώθετε στα τσάκρα σας. Αφήστε µε για άλλη µια φορά να πλησιάσω και 

να περάσω τα χέρια µου από την επιφάνεια των τσάκρα, µερικά εκατοστά 

έξω από το σώµα, µπροστά και πίσω. Ας διευρύνουµε λίγο τα σώµατά σας: 

ικό/θυµικό, το νοητικό, το αιθερικό. Πλησιάζοντας τα χέρια µου στα 

τσάκρα, τραβάω απαλά τις δίνες προς τα έξω ανοίγοντας την αύρα σαν 

ζυµάρι προς δύο κατευθύνσεις, µπροστά / πίσω. Στο τέλος θα διευθετήσω 

ανάλογα και τις πλευρές. Πάρτε λίγο χρόνο για να νιώσετε βαθύτερα τη 

δουλειά που γίνεται. Σε κάποια τσάκρα µπορεί να µείνω λίγο περισσότερο.
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ντας, βιώνοντας περισσότερο το Ιόχρου Φως. 

Σας ευλογώ και σας ασπάζοµαι. 

 

Αυτό το έργο χορηγείται µε άδεια Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού 

Μη Εµπορική Χρήση - Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές

τα γραπτά σας αναδύουν Βιολετί Φως. Πόσοι τρόποι αλήθεια! Εσείς ΕΙΣΤΕ! 

βρίσκεται το κλειδί της γείωσης της ενέργειας.  

δο της ενέργειας. Το νιώθετε µέσα σας, 

το νιώθετε στα τσάκρα σας. Αφήστε µε για άλλη µια φορά να πλησιάσω και 
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