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Επικοινωνία στο Ιερό του ∆ελφίνιου Απόλλωνα 
21.7.2013 

 
 
[Προηγήθηκε ανάγνωση ύµνων προς τον Απόλλωνα] 
 
………. 
 
[Επικοινωνία µε τον Απόλλωνα] 
 
Χρειάζεται να «οµονοήσετε». Πείτε και οι τρεις µαζί «Μεγάλε 
Απόλλωνα, έλα!»  [Το επαναλαµβάνουµε] 
 
Είµαι εδώ, η ενέργειά µου κατεβαίνει. Βρίσκοµαι πολύ κοντά σας. Σε 
σηµείο που να ανησυχείτε, τόσο κοντά σας.  
 
Βάλτε τα χέρια στην καρδιά σε στάση προσευχής, παλάµες ενωµένες 
µπροστά στο στήθος. Το Απολλώνιο φως βρίσκεται στην καρδιά σας. 
Ανοίξτε τις παλάµες προς τα έξω ελαφρά, διοχετεύοντάς το στο 
τρίγωνο που έχετε σχηµατίσει. 
 
Το τρίγωνο γεµίζει από ∆ελφικό, Απολλώνιο Φως.  
 
Η Πυθία σχηµατίζεται. Σχηµατίζεται ανάµεσά σας. Παίρνει µορφή.  
 
………. 
 
Μαντίνεια:  
Μου λένε ότι είναι µία από τις Πυθίες, µία από τις ιέρειες του Πύθιου 
Απόλλωνα που είχε το όνοµα Αριστέα. Ήταν περίπου το 400 µε 300 
πχ εκεί. 
 
………. 
 
[Επικοινωνία µε την Πυθία Αριστέα] 
 
Πανέµορφα! Βρίσκοµαι ανάµεσά σας και χαίροµαι πολύ γι’ αυτό! 
 
Έχω κατέβει πολλές φορές ως ιέρεια του Απόλλωνα του Υψίστου, 
άλλες φορές ως ιέρεια του ∆ία. Είναι καιρός που δεν έχω κατέβει στη 
γη, θα το κάνω όµως τους επόµενους µήνες. Και όταν έρθω και 
φτάσω στην κατάλληλη ηλικία, θα αρχίσω ξανά να µιλώ για τον 
Απόλλωνά µου – και θα µιλώ γι’ αυτόν στην Κρήτη. Είναι ο 
αγαπηµένος µου, όπως ήτανε πάντα, και έχουµε δουλέψει πάρα 
πολλές φορές µαζί.  
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Ο µεγάλος ∆ίας είναι εδώ παρόν επίσης, στέκεται δεξιά από την Ά., 
πίσω από το παραπέτασµα. Υπάρχει ένα παραπέτασµα, ένα πέπλο. 
Πίσω από αυτό βρίσκεται η ενέργεια του ∆ιός, του µεγάλου Βασιλέα. 
Αλλαξοδροµήστε. Η σκέψη σας είναι µικρή. Κάντε τη µεγάλη! 
Ανοίξτε τα φτερά σας και πετάξτε! Η ενέργεια του Απόλλωνα και του 
∆ία έρχεται πάλι! Θα λάµψει ξανά!  
 
Και είστε εσείς που το επιτρέπετε να γίνει. Κάθε φορά που µια 
ανθρώπινη καρδιά επικαλείται την ενέργεια του ∆ιός του Βασιλέως 
και επικαλείται την ενέργεια του Απόλλωνος Προστάτη, αυτοί είναι 
εδώ. Πατέρας και Υιός. Λίγες είναι οι φορές που λειτουργούν 
ξεχωριστά. 
 
Κάθοµαι ανάµεσά σας και στηρίζω την ενέργεια του τριγώνου. 
Γίνεστε για µένα ένα είδος τρίποδα στον οποίο κάθοµαι για να 
µιλήσω και είναι η ενέργεια της καρδιάς σας, είναι η φλόγα της δικής 
σας καρδιάς που ανεβαίνει. Και είναι τα δαφνόφυλλα της δικής σας 
κεφαλής, του στεφανιού της δικής σας κεφαλής που αναδύουν το 
άρωµα απ’ το οποίο µιλώ. Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια σας στα 
πόδια µε τις παλάµες προς τα επάνω. Η ενέργεια έχει συγκεντρωθεί. 
Χρειάζεται να οµονοήσετε. Καλέστε µε λέγοντας «Πυθία Αριστέα, 
έλα». 
 
[Το επαναλαµβάνουµε] 
 
Κατεβαίνω λοιπόν ξανά ανάµεσα στους ανθρώπους, µε ανθρώπινη 
µορφή. Σε τρεις µήνες θα γεννηθώ στην Κρήτη και θα µιλήσω εκεί 
για τον ∆ία, τον Απόλλωνα και όλους τους µεγάλους θεούς. Οι 
αλλαγές που θα φέρω θα είναι σηµαντικές. Θα γίνουν αιτία να 
αλλάξουν κάποιοι άνθρωποι τη γραµµή της ζωής τους. Ξέρετε όµως 
ότι δεν αρκεί αυτό για να αλλάξει ο κόσµος όλος.  
 
Αυτό που έκανε η ενέργεια του ∆ιός και του Απόλλωνα στην Ελλάδα 
ήταν ότι συγκέντρωνε την ενέργεια των Ελλήνων στην καρδιά τους, 
σ’ αυτό που λέτε σήµερα «Εγώ Ειµί Παρουσία». Γιατί οι Έλληνες δεν 
θεωρούσαν τον εαυτό τους ξεχωριστό από τους θεούς. Και αυτό το 
δείχνει το γεγονός ότι οι θεοί τους έµοιαζαν µε αυτούς. Και όπως 
είπε ο Απόλλωνας λίγο καιρό πιο πριν –γιατί ήµουν εδώ και άκουγα, 
όπως είµαι εδώ και σας παρακολουθώ όταν έρχεστε για τις 
συναντήσεις σας-, όπως είπε λοιπόν ο Απόλλωνας λίγο καιρό πριν, 
µπορεί οι άνθρωποι να κατηγορούν το ∆ωδεκάθεο λέγοντας ότι δεν 
είναι αληθινοί θεοί επειδή έµοιαζαν πάρα πολύ µε τους ανθρώπους 
και είχαν τις αδυναµίες των ανθρώπων, αλλά κοιτάξτε! Κοιτάξτε τον 
εαυτό σας, Σήµερα, εσείς που πιστεύετε πραγµατικά ότι είσαστε ο 
θεός στη γη, κοιτάξτε Τώρα πώς αντιλαµβάνεστε το ορθό, πώς 
αντιλαµβάνεστε το δίκαιο και το άδικο, πώς αντιλαµβάνεστε τα 
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ανθρώπινα σφάλµατα και τα πάθη. ∆εν λέτε τώρα ότι µε αυτόν τον 
τρόπο γειώνετε την ενέργεια και τη βοηθάτε να φτάσει στα ακόµα 
κατώτερα πεδία και να τα καθαρίσει; ∆εν λέτε ότι ισορροπείτε το 
φως και το σκοτάδι σας; Εσείς που είστε θεοί στη γη µήπως δεν 
έχετε ελαττώµατα ανάλογα των ανθρώπων; Αυτή είναι η αλήθεια για 
τους αρχαίους Έλληνες θεούς.  
 
Κι εγώ ήµουν µια από τις Πυθίες που λούστηκα στα νερά της 
Κασταλίας πολλές φορές. Σε πολλές ζωές ιεράτευσα εκεί. Πολλές 
φορές οδηγήθηκα κοριτσάκι στο Ναό όπου µε αφιέρωναν και η 
Παλλάδα Αθηνά ήταν πολλές φορές κοντά µου, µιλώντας µου όπως 
µιλώ σ’ εσάς τώρα, όπως µιλά η Μαντίνεια τώρα. Αυτός ήταν ο 
τρόπος που λειτουργούσα και µιλούσα έµµετρα, µε στίχους, γιατί ο 
Μουσαίος Απόλλων αυτή την ενέργεια έφερνε µέσα από µένα. Αλλά 
ήταν οι ιερείς αυτοί που άλλαζαν τα λόγια και τα έδιναν µε άλλο 
τρόπο στους ανθρώπους. 
 
Οµονοήστε, εστιαστείτε σε µένα.  
Μ’ αυτόν τον τρόπο το τρία γίνεται ένα.  
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο τρίποδας στηρίζει την Πυθία.  
Και ο τρίποδας είναι του Απόλλωνα. Ανήκετε σε αυτόν. Υπάγεστε σε 
αυτόν. Τον έχετε προστάτη και βοηθό και ρύστη και σύντροφο. Αν 
τον δεχτείτε, θα είναι µαζί σας για πάντα. Και ειδικά τώρα, ειδικά σε 
αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που νοµίζετε ότι είστε µόνοι σας, που 
νοµίζετε ότι η δόξα της αρχαίας Ελλάδας έχει χαθεί εντελώς, που 
νοµίζετε ότι όλοι οι πρόγονοι έχουν φύγει και δεν υπάρχουν πια εδώ 
και ότι τα χώµατα που αγιάστηκαν µε τις προσευχές τους έχουν 
µολυνθεί. Και όµως! Είµαστε όλοι εδώ! Ο Σωκράτης, ο Φειδίας, ο 
Ίππαρχος… Όλες οι µεγάλες µορφές που γνωρίσατε και πολλοί 
ακόµα που δεν έχετε γνωρίσει, βρίσκονται εδώ και περιµένουν µε 
υποµονή να αναγνωριστούν.  Περιµένουν µε υποµονή να τους βρείτε 
ξανά στην καρδιά σας, γιατί από την καρδιά σας θα ξυπνήσουν και 
πάλι και θα απλωθούν στη γη. Όταν εσείς τιµήσετε τους προγόνους 
σας, το πνεύµα τους θα απλωθεί στη γη. Όταν τους τιµήσετε όπως 
τιµάτε τον πατέρα σας και τη µητέρα σας, όπως τιµάτε τα αδέλφια 
σας. Τότε το πνεύµα τους θα είναι ζωντανό και πάλι και θα οδηγεί τις 
καρδιές των Ελλήνων. Μόνο τόσο, χρειάζεται. Μόνο τόσο! 
 
Είσαστε µια µεγάλη γενιά. Κρατάτε από ένα µεγάλο τζάκι, από µια 
σπουδαία Εστία, οικογένεια του Φωτός. Ξέρετε. Άλλα σας τα έχουν 
πει, άλλα σας τα έχουν κρύψει, άλλα σας τα έχουν δώσει 
παραλλαγµένα. Αλλά είσαστε εδώ από πάντα. Είσαστε εδώ γενεές 
γενεών. Από την αρχή του χρόνου κατεβαίνετε σ’ αυτόν τον τόπο, 
ξανά και ξανά για να φέρετε το φως και τη δόξα του Πατρός, του 
∆ιός Βασιλέως. 
 
Οµονοείτε. Εστιαστείτε στην Πυθία που βρίσκεται ανάµεσά σας. 



www.elijah.gr 

4 

 

Η λαίλαπα του Αρταξέρξη πέρασε. Έγιναν πάρα πολλοί πόλεµοι σ’ 
αυτόν τον τόπο. Πάρα πολλοί. Και κάθε φορά, ο τόπος 
αναδεικνύονταν νικητής. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι δε θα συµβεί 
ξανά το ίδιο; Ίσως το ότι δεν υπάρχει πόλεµος αυτή τη φορά; Το ότι 
δεν βλέπετε να πολεµά κανείς; Ο πόλεµός έγινε και πέρασε και πάει, 
και το κύρος της Ελλάδας αποκαταστάθηκε και πάλι. ∆εν θα φύγει 
ποτέ από αυτόν τον τόπο ο «Έλληνας». Η ζωή σας είναι µικρή και 
αποχαυνώνεστε και αφήνετε τις µέρες να κυλούν χωρίς να 
θυµόσαστε το Θείο. ∆εν σας ζητώ να κοιτάξετε στα µάτια τους 
προγόνους σας και να κάνετε ό,τι έκαναν αυτοί. Σας ζητώ µοναχά να 
δείτε ποιοι και ποιες είστε εσείς. Όταν δείτε αυτό που είστε, η Ελλάδα 
θα γίνει και πάλι αυτό που ήτανε. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. Όσοι 
θεοί και αν κατέβουν στη γη, ο µόνος τρόπος είναι η ενθύµηση.  
 
Ο Απόλλωνας, το Απολλώνιο Φως ξανά και ξανά έρχεται και φωτίζει 
τη χώρα. ∆εν φεύγει αλλά ταξιδεύει από κορυφή σε κορυφή, από 
βουνό σε βουνό, από ιερό σε ιερό, σε ένα µεγάλο δίκτυο ιερών 
δυναµικών γραµµών. Και µε τον τρόπο αυτό το Φως του καλύπτει 
ολάκερη την Ελλάδα – όχι µόνο, το Φως του καλύπτει ολάκερη τη 
Γη. 
 
Κι εσείς ζητάτε να δείτε τη µεγαλοπρέπεια του Οίκου του Απόλλωνα 
αλλά θα τη δείτε µόνο όταν πάτε στην καρδιά σας και εντοπίσετε εκεί 
τους κόµβους του δικτυώµατος και αφήσετε το φως να σας ταξιδέψει 
σε όλο το γήινο δικτύωµα.  
 
Η ενέργειά µου πέφτει ξανά. Σας ζητώ να εστιαστείτε και πάλι σε 
µένα. «Μεγάλη Πυθία Αριστέα, έλα ξανά!» [το επαναλαµβάνουµε] 
 
Σας ζητώ να κάνετε τρίγωνα για να κατεβάζετε την ενέργεια του 
Απόλλωνα και τη δική µου. Με τον τρόπο αυτό θα δυναµώσετε και 
τη δική µου ενσάρκωση, που έπεται.  
 
∆εν υπάρχει έτερος θεός πλην εµού, ειπώθηκε. ∆ε θα µπορούσε να 
υπάρχει, γιατί είναι Ένας κι ας τον ονοµατίζετε µε ένα σωρό ονόµατα 
στη γη. Μη θαρρείτε ότι ο Απόλλωνας και οι Ολύµπιοι θεοί και όλοι 
αυτοί που τιµήθηκαν στους ∆ελφούς και σε ολόκληρη την Ελλάδα 
έχουν χαθεί ή ότι κινδυνεύουν να χαθούν από νέους θεούς.  
 
Θυµηθείτε ότι γη ζωή είναι ένα τεράστιο ρεύµα στο οποίο 
καταλήγουν πολλοί µικροί ποταµοί… παραπόταµοι. Και όλοι οι 
∆άσκαλοι, όλα τα µεγάλα πνεύµατα που ενσαρκώθηκαν ποτέ στη γη 
αφήνουν την ενέργειά τους να ρέει σ’ αυτό το µεγάλο ποτάµι που 
ονοµάζεται Θείο. Και µη ξεχνάτε ότι σ’ αυτή την αρχαία Αθήνα 
υπήρχε το ιερό του Αγνώστου Θεού, γιατί φυσικά γνώριζαν αυτή την 
απλή αλήθεια, ότι δεν υπάρχει δικός µας θεός και δικός τους και ότι 
πάντα µπορεί να έρθει ένας θεός, µια θεότητα, ένα πνεύµα µεγάλο 
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που δεν γνωρίζαµε πριν. Πάντοτε µπορεί να εµφανιστεί µία νέα όψη 
στη γη.  
 
Αφήστε τον νου σας τώρα να τρέξει και πάλι στον Απόλλωνα - τον 
Ιερό Απόλλωνα. Αφήστε τη µεγαλοπρέπειά του να κατέβει στο χώρο, 
να απλωθεί και να σας αγκαλιάσει. Αφήστε το Απολλώνιο Φως να 
γεµίσει το τρίγωνο. Η Πυθία σιωπά και αποσύρεται. 
 
……. 
 
Μαντίνεια: 
Μεγάλε Απόλλωνα, έλα! 
Μεγάλε Απόλλωνα, έλα! 
Μεγάλε Απόλλωνα, έλα! 
 
……. 
 
[Επικοινωνία µε τον Απόλλωνα] 
 
Είµαι παρών. Είµαι εδώ. [Απευθύνεται στην Μαντίνεια] Πες τους, τι 
θέλουν να ρωτήσουν για µένα; Τι θέλετε να µάθετε για τον 
Απόλλωνα; 
 
Άτοµο 1ο:  
Θέλω να προστατεύει την Ελλάδα, σ’ αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς. 
 
Απάντηση:  
Το Απολλώνιο Φως σας καλύπτει, σας σκεπάζει γλυκά. Να 
επικαλείστε την βοήθεια του Απόλλωνα Προστάτη. Όσο εσείς ζητάτε, 
τόσο περισσότερο έρχεται.  
 
Άτοµο 1ο:  
Παρακαλώ να µε βοηθήσει να θεραπευτώ. 
Απάντηση: Θα είµαι µαζί σου διαρκώς. Να επισκεφτείς τους 
∆ελφούς. Να πάρεις νερό από την Κασταλία, αρκετό νερό, και να 
πίνεις λίγο κάθε µέρα και να συνδέεσαι µαζί µου πίνοντας το νερό 
και να οραµατίζεσαι το Απολλώνιο Φως να γεµίζει το σώµα σου 
πίνοντας το νερό, σαν ίαµα.  
 
Άτοµο 2ο:  
Εµένα µε καλεί εδώ και τρεις ηµέρες, στην Κασταλία πηγή και 
αισθάνοµαι ότι πρέπει να πάω.  
 
Απάντηση:  
Να το κάνεις. Είναι πολύ σηµαντικό να βρίσκεσαι σε σύνδεση µε το 
συγκεκριµένο ιερό. Είναι πραγµατικά ένας οµφαλός, ένα κέντρο της 
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ενέργειας του ∆ήλιου
το νέο σας όραµα, το νέο σας δυναµικό. Να επισκέπτεστε τους 
∆ελφούς ξανά και ξανά και κάθε φορά να φέρνετε νερό της πηγής 
στην Αθήνα. Να το κρατάτε µαζί σας και να πίνετε από αυτό.
 
Η Κασταλία πηγή άνοιξε πάλι. 
προστάτευε, εξακολουθεί να προστατεύει. Το νερό που καθάριζε, 
καθαρίζει και πάλι. Η ενεργοποίηση έγινε και κρατάει τρεις αιώνες 
κάθε φορά. Και όσο εσείς εργάζεστε, τόσο η ενεργοποίησή του θα 
παρατείνεται.  
 
Όταν ξεχνάτε, το νερό µπορεί να κρατάει τη µνήµη αλλά δεν την 
εκδηλώνει. Όταν εσείς θυµόσαστε, ανασταίνετε τη µνήµη του νερού. 
Ζωντανεύετε τη µνήµη του. Όπως θυµόσαστε εσείς ποιοι και ποιες 
είστε, έτσι θυµάται κι αυτό. Όπως επικαλείστε, εφελκύετε. Η 
Κασταλία πηγή άνοιξε και πάλι.
 
«Απόλλωνα έλα, Προστάτη και γέλα
είναι σηµαντικό. Να µε ακούτε, να µε ακούτε να γελώ και να γελάτε 
κι εσείς µαζί. Το γέλιο σας καθαρίζει την ενέργεια. Το γέλιο το 
γάργαρο, όπως το νερό της Κασταλίας, καθαρίζει
αυτό! 
 
Και τώρα ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Αφήνω τον τρίποδα να 
αποσυρθεί επίσης. Κάθε φορά που σχηµατίζετε έναν τέτοιο τρίποδα, 
η ενέργειά µου θα κατεβαίνει ανάµεσά σας και θα είναι πιο πυκνή και 
πιο συµπαγής από οποτεδήποτε άλλοτε. 
 
Το Απολλώνιο Φως ήρθε και πάλι.
∆όξα! 
 
……… 
 
Μαντίνεια:  
Αµήν. 
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ενέργειας του ∆ήλιου Απόλλωνα. Είναι το κέντρο απ’ όπου αντλείτε 
το νέο σας όραµα, το νέο σας δυναµικό. Να επισκέπτεστε τους 
∆ελφούς ξανά και ξανά και κάθε φορά να φέρνετε νερό της πηγής 
στην Αθήνα. Να το κρατάτε µαζί σας και να πίνετε από αυτό.

Η Κασταλία πηγή άνοιξε πάλι. Έχει ενεργοποιηθεί ξανά. Το νερό που 
προστάτευε, εξακολουθεί να προστατεύει. Το νερό που καθάριζε, 
καθαρίζει και πάλι. Η ενεργοποίηση έγινε και κρατάει τρεις αιώνες 
κάθε φορά. Και όσο εσείς εργάζεστε, τόσο η ενεργοποίησή του θα 

, το νερό µπορεί να κρατάει τη µνήµη αλλά δεν την 
εκδηλώνει. Όταν εσείς θυµόσαστε, ανασταίνετε τη µνήµη του νερού. 
Ζωντανεύετε τη µνήµη του. Όπως θυµόσαστε εσείς ποιοι και ποιες 
είστε, έτσι θυµάται κι αυτό. Όπως επικαλείστε, εφελκύετε. Η 

ξε και πάλι. 

Απόλλωνα έλα, Προστάτη και γέλα», λέει η Μαντίνεια. Το γέλιο σας 
είναι σηµαντικό. Να µε ακούτε, να µε ακούτε να γελώ και να γελάτε 
κι εσείς µαζί. Το γέλιο σας καθαρίζει την ενέργεια. Το γέλιο το 
γάργαρο, όπως το νερό της Κασταλίας, καθαρίζει. Να το θυµάστε 

Και τώρα ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Αφήνω τον τρίποδα να 
αποσυρθεί επίσης. Κάθε φορά που σχηµατίζετε έναν τέτοιο τρίποδα, 
η ενέργειά µου θα κατεβαίνει ανάµεσά σας και θα είναι πιο πυκνή και 
πιο συµπαγής από οποτεδήποτε άλλοτε.  

Απολλώνιο Φως ήρθε και πάλι. 
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Απόλλωνα. Είναι το κέντρο απ’ όπου αντλείτε 
το νέο σας όραµα, το νέο σας δυναµικό. Να επισκέπτεστε τους 
∆ελφούς ξανά και ξανά και κάθε φορά να φέρνετε νερό της πηγής 
στην Αθήνα. Να το κρατάτε µαζί σας και να πίνετε από αυτό. 

Έχει ενεργοποιηθεί ξανά. Το νερό που 
προστάτευε, εξακολουθεί να προστατεύει. Το νερό που καθάριζε, 
καθαρίζει και πάλι. Η ενεργοποίηση έγινε και κρατάει τρεις αιώνες 
κάθε φορά. Και όσο εσείς εργάζεστε, τόσο η ενεργοποίησή του θα 

, το νερό µπορεί να κρατάει τη µνήµη αλλά δεν την 
εκδηλώνει. Όταν εσείς θυµόσαστε, ανασταίνετε τη µνήµη του νερού. 
Ζωντανεύετε τη µνήµη του. Όπως θυµόσαστε εσείς ποιοι και ποιες 
είστε, έτσι θυµάται κι αυτό. Όπως επικαλείστε, εφελκύετε. Η 

Το γέλιο σας 
είναι σηµαντικό. Να µε ακούτε, να µε ακούτε να γελώ και να γελάτε 
κι εσείς µαζί. Το γέλιο σας καθαρίζει την ενέργεια. Το γέλιο το 

. Να το θυµάστε 

Και τώρα ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Αφήνω τον τρίποδα να 
αποσυρθεί επίσης. Κάθε φορά που σχηµατίζετε έναν τέτοιο τρίποδα, 
η ενέργειά µου θα κατεβαίνει ανάµεσά σας και θα είναι πιο πυκνή και 
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