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Γιορτή Πανσελήνου Καρκίνου προς τιμήν του Σαιν Ζερμαίν  

23.06.2013 – Επτάθρονο Φιλοπάππου 

«Το Χρυσό Στίγμα» 

 

(Ανώτερη επικοινωνία που δόθηκε μέσω της Άννας Αποστολίδου στις 
23.6.2013, κατά τη Γιορτή της Πανσελήνου, η οποία διοργανώθηκε προς 

τιμήν του Δασκάλου της Ιόχρου Φλόγας στου Φιλοπάππου. Είχε προηγηθεί 
καθοδηγούμενος διαλογισμός από τη Μαρία Πετρίτση και ακολούθησαν 
ανώτερες επικοινωνίες μέσω της Καίτης Τσώλη και της Μαριαννίκ 

Χρυσομάλλη.) 

 

Σας αφήνουμε να πάρετε θέση σε ησυχία. Κρατήστε την εστίαση στην 

καρδιά. 

Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Χρειάζεται να μείνετε σε σιωπή και πολύ απαλά 
να εγκατασταθείτε στην καρδιά. 

Η επίκληση έγινε. Οι ενέργειες κατήλθαν. Είναι εδώ. Η Ιόχρους Φλόγα σας 

περιβάλλει.  

Ο Σαιν Ζερμαίν στο κέντρο του κύκλου. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας 

για να εστιαστείτε στην παρουσία του στο κέντρο του κύκλου. 

.......... 

 

Δεν βρίσκομαι εδώ για να σας πω τι να κάνετε. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. 
Βρίσκομαι εδώ γιατί με καλέσατε. Ο Προφήτης Ηλίας, πολλοί Δάσκαλοι και 

άγγελοι, βρίσκονται μαζί με τη συντροφιά μας, οι οδηγοί του καθενός και 
της καθεμιάς από σας, οι πνευματικοί σας βοηθοί, κι εσείς ακόμα με τον 
ανώτερο εαυτό σας. Και όλο αυτό στα μάτια μου είναι μία σφαίρα. 

Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, στο κέντρο του κύκλου σας, είναι για να σας 
συνεπάρω με την ενέργειά μου. Να σας βυθίσω στο βαθύ βυσσινί, να σας 

κάνω να αισθανθείτε τη Χάρη, το Έλεος, την Ιεροπρέπεια. Ας ξεκινήσουμε 
από την Ιεροπρέπεια, αγαπημένοι μου. 

Αγαπημένοι μου Φίλοι, Μαθητές, Δάσκαλοι, Άγγελοι ξεκινώ ζητώντας σας 
να με συγχωρήσετε, για όλες τις δοκιμασίες στις οποίες σας έχω υποβάλλει 
μέχρι σήμερα. Γονατίζω μπροστά στον καθένα και την καθεμιά από εσάς, 

ζητώντας συγχώρεση. Γιατί ο κύκλος της Ιεροπρέπειας δεν μπορεί να 
ανοίξει χωρίς τη συν-χώρεση. Ανοίξτε την καρδιά σας και ας γίνει ο 

κύκλος που εγκαταστάθηκε λίγο πριν, ένας τεράστιος κύκλος, που θα συν-
χωρέσει τα πάντα. Και καθώς ο καθένας και η καθεμιά από σας και όλοι 
μαζί διευρύνετε τον κύκλο και συν-χωρείτε σ’ αυτόν όλες τις ενέργειες του 

σύμπαντος, η Ιόχρους Φλόγα εμφανίζεται. Το Ιώδες ρέει άφθονο, 
μετουσιώνει και τροποποιεί τη συνειδητότητα της Γης και τη δική σας 

ταυτόχρονα. 
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Αφήστε μας χώρο να περάσουμε. Οι Άγγελοι του Ιόχρου Πεδίου λαμβάνουν 
θέση. Κλείνουν έναν δεύτερο κύκλο γύρω από το δικό σας και γεμίζουν το 

χώρο και πλημμυρίζουν τον κύκλο με την ενέργεια της Ιεροπρέπειας. Στην 
καρδιά σας συν –χωρέστε ο καθένας και η καθεμιά όλα όσα σας ενοχλούν, 

όλους όσους σας ενόχλησαν ποτέ – και τον εαυτό σας μαζί. Ας γίνει αυτή η 
βάση της εργασίας που θα κάνουμε σήμερα. 

Όταν θυμάστε την Ιεροπρέπειά σας, αγγίζετε τα βάθη της ψυχής 

σας, αγγίζετε τον Θεό στην καρδιά. Πάρτε λίγο χρόνο για να συνδεθείτε 
με το κέντρο της Ιεροπρέπειας στην καρδιά. Το κέντρο που είναι γεμάτο 

βαθύ βυσσινί με χρυσές ακτίνες. Μπορείτε να τις δείτε αυτές τις ακτίνες 
επίσης σαν χρυσά σημεία μέσα στο βαθύ βυσσινί. Την ώρα που εσείς 
κάνετε αυτή την τοποθέτηση, αυτή την εστίαση, η Ιόχρους Ενέργεια ρέει 

άφθονη μέσα από τον κύκλο που δημιουργήσατε στη γη. 

Για την ώρα δεν χρειάζεται να εστιαστείτε κάπου αλλού. Η Ιόχρους Φλόγα 

ακολουθεί τη δική μου καθοδήγηση. Όσο εσείς στέκεστε στο σημείο 
της Ιεροπρέπειάς σας, είστε ένας αρκετά καλός αγωγός για τις 
υψηλές δονήσεις της Ιόχρου Ενέργειας. Όσο πιο πολύ μπορείτε εσείς 

να σταθείτε, να βιώσετε την Ιεροπρέπειά σας, τόσο πιο άφθονη ρέει η 
ενέργεια και τα βασίλεια της φύσης, οι εκπρόσωποι των οποίων βρίσκονται 

ήδη γύρω σας, απολαμβάνουν αυτή τη ροή, ίσως περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλον. 

Σ’ αυτό το σημείο της Ιεροπρέπειας υπάρχει ισορροπία. Αυτό που 
βιώνετε σαν μεγαλείο, όταν η συνειδητότητά σας είναι εστιασμένη 
στη γη, στο πεδίο της Ψυχής μεταφράζεται σε Ιεροπρέπεια. Στην 

κατάσταση της Ιεροπρέπειας δεν αντέχει η ιδέα του μεγαλείου, 
γιατί η ιδέα του μεγαλείου εμπεριέχει πολικότητα, εμπεριέχει την 

έννοια της διττότητας. Σ’ αυτό το σημείο, σ’ αυτό το πεδίο της 
Ιεροπρέπειας απλά βιώνετε την Ιερότητά σας. Βιώνετε την Εγώ Ειμί 
παρουσία μέσα στο Ιόχρουν Φως. 

Δεν υπάρχει πάνω και κάτω. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνετε ή 
κάτι χειρότερο. Είστε μόνο εσείς και είστε ιεροί. Κάθε φορά που 

αναπαράγετε αυτή τη συνειδητότητα, κάθε φορά που βιώνετε την 
Ιεροπρέπειά σας, ανοίγετε μία πύλη εισόδου για την Ιόχρου Φλόγα – κι 
εγώ είμαι εκεί. 

Βρίσκομαι λοιπόν σε έναν κύκλο ιεροσύνης, ιερείς και ιέρειες του Υψίστου. 
Εδώ συλλειτουργούμε όλοι μαζί στα εσωτερικά πεδία, με σκοπό να 

φέρουμε την Ιόχρου Ενέργεια βαθύτερα στη Γη και από αυτό το σημείο 
θέλω μόνο να σας θυμίσω ότι μία επίγνωση είναι αρκετή για να 
αλλάξει το σύμπαν: η επίγνωση ότι η Ιόχρους Ενέργεια είναι εδώ. Η 

επίγνωση που εκφράζει τη βαθιά πίστη της καρδιάς σας ότι δεν 
μπορεί παρά να είναι εδώ, είναι το κλειδί αυτής της εργασίας. 

Χρειάζεται να μεθοδεύσουμε τα πράγματα λίγο ακόμα και στη συνέχεια, με 
τη βοήθεια των υπολοίπων αδελφών ιερειών [σημ.: αναφέρεται στις 
τέσσερις channeler] θα προχωρήσουμε σε άλλα επίπεδα εργασίας. Για την 

ώρα, καθώς έχετε ενδυθεί την Ιεροπρέπειά σας, καθώς έχετε φορέσει τους 
βυσσινί χιτώνες διάστικτους με χρυσό, με χρυσό περιλαίμιο, χρυσή τρέσα 

στα μανίκια και το στρίφωμα –σας κάνω μια πολύ λεπτομερή περιγραφή 
για να τοποθετηθείτε καλύτερα σ’ αυτή την ενέργεια-, καθώς στέκεστε 
στον κύκλο, ενδεδυμένοι την Ιεροπρέπειά σας, αφήστε τους Αγγέλους του 
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Ιόχρου Πεδίου να πάρουν θέση ανάμεσά σας και να διευρύνουν τον 
εσωτερικό σας χώρο. 

 

Συνθέτουμε μία νέα ενέργεια σήμερα. Με άλλα λόγια, φέρνουμε την 

Ιόχρου Ενέργεια μέσα από τον αγωγό που έχετε σχηματίσει και 
συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή νέα στοιχεία. Εμπλουτίζουμε την ενέργεια που 
κατεβαίνει ήδη με νέες αρμονικές, με νέες αποχρώσεις. Αποχρώσεις που 

κάποιοι από εσάς θα μπορέσετε να αντιληφθείτε εσωτερικά μέχρι το τέλος 
της σημερινής συνάντησης. Γιατί κάθε συνδυασμός είναι διαφορετικός. 

Κάθε ομάδα ανθρώπων δημιουργεί ένα διαφορετικό συνδυασμό ενεργειών 
και η παρουσία σας σήμερα εδώ μας δίνει την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε 
το καθοδικό ρεύμα της ενέργειας με νέες αρμονικές. 

Ό,τι και να κάντε μέχρι το τέλος της συνάντησης, θυμηθείτε να 
παραμείνετε στο ιερό σας σημείο, στην επίγνωση της Ιεροπρέπειάς σας. 

Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε. Αφήστε την Ιόχρου Ενέργεια να σας 
καλύψει, να απαλείψει κάθε επιρροή του περιβάλλοντος, που σας φαίνεται 
ίσως δυσβάσταχτη και θυμηθείτε τον ιερέα και την ιέρεια που είστε. Ο 

βωμός στον οποίο ιερουργείτε σήμερα είναι η Γη και βρίσκεται στο κέντρο 
του μεγάλου μας κύκλου· και την φτάνετε μέσα από τον αγωγό, που έχετε 

σχηματίσει όλοι μαζί. 

Κάποιους από σας τους απασχολούν ιδιαίτερα θέματα υγείας. Κάποιοι από 

εσάς έχουν αγαπημένους που υποφέρουν. Παρακαλώ, φέρτε τους νοερά 
στο κέντρο του κύκλου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης αφήστε μια 
εικόνα νοερή του ανθρώπου που θέλετε να βοηθήσετε στο κέντρο του 

κύκλου ή τοποθετήστε το δικό σας αιθερικό σώμα στο κέντρο του κύκλου. 

Χρειάζεται να πάρουμε λίγο χρόνο ακόμα για να γειώσουμε αυτές τις 

ενέργειες στα κύτταρά σας. Το καθένα από αυτά είναι ένα μικρό βασίλειο 
και τη σημερινή ημέρα γιορτάζουν όλα τα βασίλεια μαζί. Επιτρέψτε στον 
εαυτό σας από το πεδίο όπου στέκεστε να κοιτάξει χαμηλότερα και να δει 

το σώμα, τα κύτταρα και όλη τη ζωή και την ενέργεια που κυλά εκεί. 

Δεν είμαι εδώ για να σας πω τι πρέπει να κάνετε, λοιπόν. Είμαι εδώ για να 

σας θυμίσω ότι, ως ιερείς και ιέρειες φέρετε στην καρδιά το Στίγμα του 
Δημιουργού. Είναι ένα χρυσό Στίγμα, που αναπαράγεται σε κάθε σας 
ενσάρκωση. Έστω και μία φορά στο μεγάλο κύκλο των 

ενσαρκώσεών σας να έχετε μυηθεί ως ιερείς ή ιέρειες, αυτό το 
Στίγμα μεταφέρεται σε όλες τις επόμενες ενσαρκώσεις σας και είναι 

αυτό το Στίγμα που σας φέρνει σε επαφή με τα εσωτερικά πεδία με 
έναν τρόπο μαγικό, με έναν τρόπο ιερό.  

Ας προχωρήσουμε λοιπόν, ζητώντας σας να εστιαστείτε, να εντοπίσετε 

αυτό το Στίγμα της καρδιάς σας. Ναι, είναι το Στίγμα αυτό που 
ταυτίζεται με το σημείο της Ιεροπρέπειας, μόνο που αυτό το Στίγμα 

πηγαίνει βαθιά στα Ακασικά αρχεία. Αυτό θα το εντοπίσετε στην 
Άκασα. Όσο εσείς στέκεστε στην Ιεροπρέπειά σας είστε σε επαφή με αυτό 
το σημείο της Άκασα του δικού σας Ακασικού αρχείου, του αρχείου της 

δικής σας Ψυχής. 

Πάρτε λίγο χρόνο ζητώντας μέσα από αυτό το Στίγμα να θυμηθείτε. 

Θυμηθείτε τη γνώση, θυμηθείτε ποιοι είστε και δείτε τις εγγραφές που 
άφησαν σ’ αυτό το Στίγμα όλες οι ενσαρκώσεις σας ως ιερείς και ιέρειες 
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του Υψίστου. Αυτές οι εγγραφές είναι πολύτιμες για τη σημερινή μας 
δουλειά. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να κοιτάξει καλά με ανοιχτή καρδιά 

και να θυμηθεί. Και ένα σημείο, και μία ανάμνηση είναι αρκετή. 

 

Αυτή την εικόνα, την ανάμνηση, τη σκέψη, το συναίσθημα, ό,τι αντιστοιχεί 
σε αυτή την εγγραφή, πιάστε τη σαν ίνα και συνδέστε τη με την καρδιά. 

 

«Ο ιερέας / η ιέρεια που είμαι, εκδηλώνει τη Θεία Πρόθεση στη Γη. 

Εκδηλώνω το Σχέδιο στη Γη. 

Γίνομαι ο Χώρος. 

Γίνομαι οι συνθήκες. 

Γίνομαι ο Επόπτης. 

Ιερουργώ ως Κύριος και Βασιλέας του Εαυτού στο γήινο πεδίο. 

Εγώ Είμαι ο Ιερέας / η Ιέρεια. 

Εγώ Είμαι ο Ναός. 

Εγώ Είμαι το Εκκλησίασμα. 

Εγώ Είμαι ο Θεός.» 

 

Το σημείο που έχετε λάβει, τοποθετήστε το στον ιερό χώρο που 

δημιουργήσατε στην καρδιά και αφήστε το να λάμψει, ακτινοβολώντας στο 
κέντρο του μεγάλου μας κύκλου. 

Εάν αποφασίσετε να μετακινηθείτε, δηλώστε την πρόθεσή σας η ενέργεια 
που έχετε φέρει να μείνει μαζί σας. Μείνετε εστιασμένοι στην Ιεροπρέπεια, 
μείνετε εστιασμένοι στον ιερέα/ στην ιέρεια που είστε και στο σύμβολό σας 

στην καρδιά. 

 

Να είστε ευλογημένοι. 

Αμήν. 
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