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Επικοινωνία στο Ιερό του ∆ελφίνιου Απόλλωνα 
  

7.7.2013 
 
 
[Προηγήθηκε ανάγνωση δύο ύµνων στο ιερό του Απόλλωνα και 
δόθηκαν προσωπικά µηνύµατα.] 
 
 
«Απόλλωνας Φοίβος, Μουσηγέτης και Ήλιος»… Μου αρέσουν πάρα 
πολύ όλα αυτά τα ωραία επίθετα που µου δίνετε, καλές µου φίλες. 
Μα τώρα θα πρέπει να σας πω ότι δεν είµαι άλλος από το φως που 
έρχεται στην καρδιά σας, από το φως που έρχεται στην άκρη της 
γλώσσας σας, από το φως που έρχεται στην κορυφή του κεφαλιού 
σας. ∆εν είµαι άλλο από το φως που µιλάτε, από το φως που 
σκέπτεστε, από το φως που βλέπετε, από το φως που πάλλεται µέσα 
σε κάθε σας κύτταρο. Το φως της νόησης, ο φωτεινός νους - και όχι 
µόνο.  
 
Στην αρχαία Ελλάδα έφτασαν σε µεγάλα ύψη συνειδητότητας, σε 
µεγάλες επιτεύξεις στα γράµµατα και τις τέχνες, στη µουσική και το 
θέατρο, στην ποίηση, στην επιστήµη και είναι καύχηµά µου το ότι 
όντως τους βοήθησα. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι, ότι 
είµαι αυτό που είσαστε εσείς. Πολλοί θυµώνουν µε τους αρχαίους 
Έλληνες θεούς γιατί, λέει, µοιάζαµε πολύ µε τους ανθρώπους. 
Είχαµε ανθρώπινα πάθη, δεν ήµασταν τέλειοι όπως ο Χριστιανικός 
θεός, ο θεός που πίστευαν οι χριστιανοί. ∆εν ήµασταν άµεµπτοι και 
αυτό µέτραγε εναντίον µας.  
 
Ήρθαν προφήτες που προείδαν και προείπαν τον ερχοµό του Ιησού. 
Ήρθαν προφήτες που είδαν την καταστροφή του κόσµου. Και η 
Ελληνική θρησκεία χάθηκε επειδή οι άνθρωποι αποφάσισαν ότι 
ήθελαν έναν θεό τέλειο, που καθόλου δεν έµοιαζε µε αυτούς τους 
ίδιους. Πίστεψαν ότι βρήκαν την άκρη, πίστεψαν ότι βρήκαν το 
σωστό δρόµο και έδωσαν δόξα και τιµή στον υιό ενός θεού που 
θυσιάστηκε γι’ αυτούς. Και από τότε προσπαθούν να του µοιάσουν. 
Προσπαθούν να γίνουν κοµµάτια, να γίνουν θυσία για τους άλλους 
ανθρώπους. Και αντί να γίνουν ο Όσιρις αναστηµένος, 
κοµµατιάζονται, διαµελίζονται και χάνουν την κυριαρχία τους στον 
εαυτό. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που έφτασαν στον διαµελισµένο 
Όσιρι, αλλά λίγοι έφτασαν στη ανάσταση, λίγοι έφτασαν στον 
αναστηµένο Όσιρι. Και αν δεν µπορούν να φτάσουν εκεί ακόµα, είναι 
γιατί εξακολουθούν να βλέπουν µπροστά τους τον θνήσκοντα θεό.  
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Κι αυτό δεν είναι πρόβληµα του Ιησού, φυσικά αλλά είναι πρόβληµα 
µιας θρησκείας που πνέει τα λοίσθια, όχι γιατί δεν υπάρχουν 
άνθρωποι που αγαπούν τον Ιησού αλλά γιατί το δόγµα έφτασε να 
καταστρέψει κάθε ελπίδα – το δόγµα της ενοχής και της τιµωρίας. Ο 
Ιησούς νίκησε. Νίκησε το θάνατο και ήταν πράγµατι ένας τέλειος 
Υιός του Θεού - όπως όλοι µας. Καταλαβαίνετε όµως ότι η βάση του 
προβλήµατος βρίσκεται στο σηµείο που ξεχνάτε την τελειότητά σας.  
 
Κι εµείς, οι θεοί που µας λέτε Ολύµπιους, άνθρωποι ήµασταν. 
Ήρθαµε ξανά και ξανά στη γη και εργαστήκαµε όπως εσείς. Αλλά 
είπαµε την αλήθεια - και µάλλον οι πρόγονοί σας προτιµούσαν να 
βλέπουν την αλήθεια. Προτιµούσαν να βλέπουν ότι ο τέλειος 
άνθρωπος έχει πάντοτε γήινα ψεγάδια, ότι η τελειότητα βρίσκεται 
στην αποδοχή αυτού που ο γήινος νους, ο περιορισµένος νους, 
θεωρεί ατέλεια.  
 
Αν σας πω τώρα ότι είσαστε τέλειοι γιοι, τέλειες θυγατέρες του 
Υψίστου, τι θα σκεφτείτε; Θα το πιστέψετε; Έχετε κάθε επίγνωση ότι 
έχετε ελαττώµατα, µα ξέρετε µέσα σας ότι πράγµατι είστε τέλεια 
παιδιά του Υψίστου. Με τον ίδιο τρόπο µας έβλεπαν οι αρχαίοι σας 
πρόγονοι και, κρατώντας αυτή την ισορροπία, µας έφεραν στην 
καρδιά και αγάπησαν τους προγόνους τους, τους αρχαίους 
δασκάλους τους όπως πραγµατικά ήταν, όχι όπως τους επέβαλε η 
φαντασία τους.  
 
Αν υπάρχει λοιπόν κάτι που λείπει από τη δική σας εποχή και όλες 
αυτές τις δοξασίες στις οποίες πιστεύετε, είναι η αλήθεια. Είναι η 
απόφαση να δείτε τα πράγµατα όπως είναι, όπως ήταν και όπως θα 
είναι. Αυτό που λείπει είναι η απόφαση του ανθρώπου να πει την 
αλήθεια του και να µη δεχτεί κανένα περιορισµό, κανένα 
εξοστρακισµό. Να µη δεχτεί από κανένα να εξοστρακίσει καµία του 
όψη. Να αγαπήσει τους δαίµονές του µαζί µε τους αγγέλους του. Να 
τιµήσει τον αγαθοδαίµονα, να χαµογελάσει στον κακοδαίµονα και να 
τ’ αγκαλιάσει όλα µαζί σε µία παν-θρησκεία του Εαυτού, του Όλου. 
 
Η Α. πιστεύει τώρα ότι της κάνω χατίρι που µιλώ για τη Μία θρησκεία 
του Όλου, του Εαυτού. (χαµογελώντας) Επιµένω να λέω ότι σε δύο 
χιλιάδες χρόνια από σήµερα θα προβάλει ένας νέος πολιτισµός, πολύ 
µεγαλύτερος από τον προηγούµενο. Και το να τ’ ακούτε αυτό την 
ώρα που µόλις περάσατε το ενεργειακό µεταίχµιο του 2012, δεν σας 
καλοαρέσει. Σας κάνει να πιστεύετε ότι σας κοροϊδεύουν. Σε ένα 
σηµείο είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι τίποτε τραγικό όπως νοµίζετε. 
Απλά, µε τον περιορισµένο σας νου περιµένετε αύριο να ξυπνήσετε 
και τα πάντα να έχουν αλλάξει.  
 
Αν όµως ήσασταν στη θέση µου, που εδώ και χιλιάδες, πολλές 
χιλιάδες χρόνια, καθοδηγώ τους ανθρώπους µε το ένα ή το άλλο 
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όνοµα, θα βλέπατε τη µαταιότητα αυτής της σκέψης και θα βλέπατε 
ότι δεν µπορείς να βάλεις, όπως ειπώθηκε κάποτε, καινούριο κρασί 
σε παλιό ασκό. Αλλά χρειάζεται η µητέρα γη να αφοµοιώσει όλες τις 
επιγνώσεις που έλαβε µέσα από τα παιδιά της, όπως αφοµοιώνει το 
σπόρο για να βλαστήσει ξανά αυτός και να δώσει καινούρια ζωή και 
να δει και πάλι το φως. Αν τα µνηµεία δεν χαθούν µέσα στη µάνα 
γη, δεν µπορεί να αναστηθεί ξανά ένας πολιτισµός. Και αυτό 
οφείλεται κυρίως στο νου τον ανθρώπων, που δεν µπορούν να 
αφήσουν πίσω τα παλιά. Που αρπάζονται πάνω τους και θέλουν 
οπωσδήποτε να τα κρατήσουν ζωντανά. Που τους δίνουν µεγάλη 
δύναµη, γιατί φοβούνται να δουν τη δική τους δύναµη, τη δύναµη 
του Τώρα – του µεγάλου Τώρα της Θείας Ύπαρξης.  
 
Αφήστε τον ήλιο να καθίσει στην καρδιά σας. Αφήστε το Φοίβο να 
λάµψει πίσω από το κέντρο των φρυδιών. Εκεί είναι η θέση µου, 
πίσω από το κέντρο των φρυδιών.  
 
Νοήστε.  
 
∆εν υπάρχει φύλλο δέντρου που δε θα πέσει στη γη. ∆εν υπάρχει 
αρχαία κολώνα και πέτρα που θα µείνει όρθια, δεν υπάρχει πυραµίδα 
που δε θα καταστραφεί στο πέρασµα των αιώνων. ∆εν υπάρχει 
άνθρωπος που θα ζήσει περισσότερο από τον Θεϊκό του Εαυτό. Ο 
Ηλίας ο Προφήτης ήταν και πάει. Και ο Ιησούς έφυγε και ο µεγάλος 
∆ίας χάθηκε. Και ο Βούδας, όταν όλα χαθούν, δεν θα υπάρχει πια. 
Αλλά όλα αυτά θα έχουν γραφτεί σε κείνα τα βαθιά εντυπώµατα του 
αιθέρα, της άκασα, και κάθε νέα ζωή που θα έρχεται στη γη θα 
βασίζεται σε αυτά και θα είναι µία συλλογική µνήµη, µία βαθιά 
συλλογική µνήµη, µια νέα άβυσσος απ’ όπου οι ψυχές θα ανασύρουν 
κοµµάτια για να χτίσουν µια νέα πραγµατικότητα. Και πάλι εσείς εδώ 
θα είστε κι εγώ µαζί σας θα βρίσκοµαι και θα πετάµε µαζί σ’ αυτή τη 
νέα γη, σ’ αυτόν το νέο πολιτισµό.  
 
Μόνο που αυτή τη φορά ο Ουρανός θα είναι ο νέος Ήλιος. Αυτή τη 
φορά, το κέντρο του πολιτισµού θα είναι ο Ουρανός, ο πλανήτης 
Ουρανός. ∆εν σηµαίνει ότι θα αλλάξει θέση µε τον Ήλιο, θα δείτε 
όµως πόσα έχετε να µάθετε από αυτόν, τον αρχικό πατέρα.  
 
Είναι νωρίς για να κάνετε υποθέσεις επ’ αυτών. Η Ανδροµέδα αργεί 
ακόµα να συγκρουστεί, να συγχωνευθεί µε τον Γαλαξία σας και έχετε 
πολλά να δείτε ακόµα µέχρι να έρθει η ώρα της συγχώνευσης και 
των απόλυτων ανακατατάξεων.  
 
Μα είναι πολύ µακρινά όλα αυτά, αδελφές ψυχές µου, είναι πολύ 
µακρινά. ∆εν ήθελα να έρθετε εδώ για να σας πω αυτά που 
µέλλονται να γίνουν σε δυο χιλιάδες χρόνια. Είµαι εδώ για να σας 
λέω κάθε στιγµή ό,τι χρειάζεστε. Ξεχάστε τον Απόλλωνα τον θεϊκό 
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ονειρευτή, ελάτε στον Απόλλωνα τον µάντη, ελάτε να µιλήσετε µαζί 
µου. Αυτά τα αρχαία µνηµεία δεν είναι παρά ένας τρόπος για να 
έρθουµε κοντά εσείς κι εγώ. ∆υναµώστε τα αν θέλετε, τιµήστε τα, 
αφήστε σπονδές, παίξτε ρόλους ιερέων, καλλιεργήστε τη µνήµη. 
Έτσι κι αλλιώς η καρδιά σας θα µιλάει πάντα για τον Απόλλωνα, γιατί 
εσείς είστε τα παιδιά του Ήλιου. Αδελφός σας είµαι, ένας µεγάλος 
αδελφός.  
 
Χρειάζοµαι πεποίθηση. Χρειάζοµαι πίστη από µέρους σας. Όπως και 
κάθε θεός στη γη, όταν θέλει να σας δείξει την αξία του. ∆εν 
µπορείτε να κοροϊδεύετε τις θεότητες των ανθρώπων αν πρώτα δεν 
πιστέψετε σε αυτές για να τους επιτρέψετε να κάνουν πράξη τις 
υποσχέσεις τους. Η πίστη σας είναι που µετρά. Αν θέλετε να βλέπετε 
τον Απόλλωνα κάθε µέρα κοντά σας, θα πρέπει να πιστεύετε σε 
µένα, να εργάζεστε το έργο µου. Απόλλων – Ιησούς. Πώς σας 
φαίνεται; Ίσως ένας Ιησούς πιο ελεύθερος από αυτόν που µάθατε, 
από αυτόν που σας δίδαξαν. Απόλλων – Ιησούς. 
 
Θα διερρήγνυαν τα ιµάτιά τους οι ιερείς σας αν άκουγαν αυτά τα 
λόγια – και πολύ θα το διασκέδαζα! Και όµως, δεν είµαι άλλος από 
τον Ιησού της καρδιάς σας που σας κλείνει το µάτι µέσα από µια 
άλλη εποχή. Και όµως, δεν είµαι παρά ο ήλιος στην καρδιά σας, 
αυτός ο ήλιος που προσπαθείτε να γίνετε µε τόσους κόπους και 
θυσίες, τόσες προσευχές.  
 
Χαρείτε κι αφήστε τη φύση να κάνει το έργο τους. Αφήστε τη φύση 
να σας µιλήσει. Κάθε φορά που ανησυχείτε για το τι πρόκειται να 
συµβεί, αφήστε τη φύση να σας µιλήσει. Κάθε φορά που αφήνεστε 
στα χέρια της φύσης, παίρνετε τον πιο δυνατό χρησµό και όλα πάνε 
καλά. 
 
Ιησούς και Απόλλων είµαστε ένα και το αυτό. Να επικαλείστε τον 
Απόλλωνα τον Προστάτη και είναι το ίδιο. Και έτσι να δουλεύετε από 
εδώ και πέρα.  
 
Το Απολλώνιο Φως να είναι µαζί σας – και είναι. 
Αµήν. 
 
 
………….. 
 
 
Ερώτηση 1η: Έχει να πει κάτι σε σχέση µε την Ελλάδα για τη 
µετάβαση, που µας είχαν πει λίγο καιρό πριν, ότι θα γίνει στα δύο 
επόµενα χρόνια; 
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Μαντίνεια: µου λέει: «Η εικόνα είναι: η ζωή σου γίνεται θρύψαλα και 
συστήνεται πάλι από την αρχή. [γέλια] 
Λέει πάλι: «Μεσοβέζικες λύσεις. Η λύση θα έρθει µετά από 2.000 
χρόνια.» [γέλια]. 
 
Απάντηση:  
Σ., αν σου έλεγα καθαρά και ταπεινά ότι τα πράγµατα θα µείνουν 
όπως είναι τώρα, µπορείς να µου απαντήσεις πού θα έβρισκες το 
κουράγιο να ζήσεις;  
 
Σ.: 
Στην καρδιά, όπως πάντα. 
 
Συνέχεια: 
Αυτή η συµφωνία που κάνατε µαζί µας εδώ και καιρό, πολύ καιρό, 
πολύ πριν κατεβείτε στη γη, ήτανε να έρθετε, να ενσαρκωθείτε και 
να παίξετε το ρόλο του Προδρόµου. Αυτό που σας έχει ειπωθεί ξανά 
αλλά λίγοι το θυµόσαστε, είναι ότι ο προφήτης δεν προφητεύει 
µοναχά, δεν προλέγει, αλλά επίσης προσχεδιάζει. Παίρνει την 
ενέργεια των ανθρώπων, παίρνει την προσοχή τους και την εστιάζει, 
την κατευθύνει, µε τρόπο παθητικό µεν αλλά πολύ αποτελεσµατικό. 
Κι αφήνει µετά τους ανθρώπους στο γήινο παιχνίδι τους και αφήνει 
τα εντυπώµατα που τοποθέτησε στο νου και στην καρδιά τους να 
φέρουν καρπό την κατάλληλη στιγµή.  
 
Προφήτης δεν είναι απλά αυτός που προλέγει, είναι αυτός που 
δηµιουργεί. Ο προφήτης είναι ένας δηµιουργός στη γη και µαζί του 
συν-δηµιουργείτε τα πάντα. Έτσι λοιπόν, δεχτήκατε να γίνετε 
πρόδροµοι της παρουσίας Χριστού στη Γη, στο ενωµένο βασίλειο της 
Μίας θρησκείας, αυτής που αναδύεται τώρα µετά από πολλές γενιές 
διχόνοιας, θυµαπάτης. Γίνεστε πρόδροµοι δεχόµενοι τη νέα ελπίδα, 
δεχόµενοι τα εντυπώµατα του νέου σχεδίου ή της νέας φάσης του 
Σχεδίου και διαιωνίζοντάς τα, δίνοντάς τους υπόσταση µε την 
πάροδο του χρόνου.  
 
«Για να γυρίσει ο Ήλιος θέλει δουλειά πολύ», αυτό δε λέτε; Και 
είσαστε πράγµατι πρόδροµοι, γιατί δέχεστε να εργαστείτε µε το νέο 
Σχέδιο. ∆εν βλέπετε άµεσα τα αποτελέσµατα της δουλειά σας. 
Σκεφτείτε όµως πώς ήταν τα πράγµατα δέκα χρόνια πριν, είκοσι 
χρόνια πριν, τριάντα χρόνια πριν. «Μα η πραγµατικότητα δεν άλλαξε 
και πολύ προς το καλύτερο» θα σκεφτούν κάποιοι. Καµία αλλαγή δεν 
γίνεται εύκολα, θα πούµε εµείς, αλλά σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά. 
Σίγουρα η συνειδητότητα έχει αλλάξει πολύ. Και το νερό ρέει στο 
αυλάκι, ποτίζει τα σπαρτά, µεταφέρει τις µνήµες, δροσίζει τα χείλη 
των ανθρώπων, δροσίζει την καρδιά τους και µοιράζει τη γνώση, 
µοιράζει την επίγνωση σε όλη τη γη. Αυτή είναι η συνδηµιουργία που 
κάναµε όλοι µαζί κι εσείς είστε πράγµατι οι πρόδροµοι / προφήτες 
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που συνδηµιουργείτε τη νέα πραγµατικότητα. Πρέπει να το 
θυµόσαστε αυτό.  
 
∆εν είστε εσείς που δέχεστε παθητικά τα νέα γεγονότα. ∆εν είστε 
εσείς που θα δεχτείτε παθητικά τη νέα αλλαγή. Είστε εσείς που 
δηµιουργείτε τη νέα αλλαγή. Και όπως σας είπε ο Κρύων της 
Μαγνητικής Υπηρεσίας παλιότερα, υπάρχει ένα κοσµικό ρολόι. Καθώς 
γυρίζουν τα γρανάζια του, καθώς γυρίζουν τα κοσµικά γρανάζια, 
σηµαίνει η κατάλληλη ώρα για το κάθε τι. Κι αν δεν συµβεί η 
αφύπνιση εκείνη την ώρα, τα γρανάζια θα κάνουν τον κύκλο τους, 
µικρό ή µεγάλο, και αυτή η ώρα θα σηµάνει ξανά και ξανά.  
 
Αυτή είναι η έννοια του ρυθµού που σας φέρνω ως Φοίβος Απόλλων 
της Μουσικής και της Αρµονίας. Και το µήνυµά µου είναι να 
εναρµονίσετε την κίνησή σας, την ανάσα σας, το ρυθµό σας, µε τον 
κοσµικό ρυθµό, µε το ρολόι του Σύµπαντος. Συνειδητά να ζητάτε να 
βρίσκεστε σε αρµονία µε τον κοσµικό ρυθµό κάθε στιγµή, γιατί έτσι 
θα µπορείτε να τρέχετε πατώντας πάνω στις βάσεις που σας δίνει 
κάθε φορά ο κοσµικός ρυθµός. Γι’ αυτό µε λένε Κύριο των Τεχνών, 
Ηγέτη των Μουσών, Κύριο της Αρµονίας.  
 
Και θα σας πω ακόµα, για να κλείσει αυτή η απάντηση, ότι το Φως 
πηγάζει από την Αρµονία. Αµήν. 
 

 

2η Ερώτηση: Η αλλαγή του πολιτισµού µετά από 2000 χρόνια 
ξεκινάει από τον ευρύτερο χώρο των ∆ελφών, τον Ελλαδικό; Έχει 
σχέση µε την κάθοδο του Απολλώνιου Φωτός; 
 
Απάντηση: 
Οι ∆ελφοί είναι η πύλη και από κει έρχονται ενέργειες στη γη, 
ενέργειες που οραµατίζεται ο ∆ηµιουργός και συλλαµβάνουν οι 
άνθρωποι. Η έννοια του Φωτός δε θα πάψει να υπάρχει στη γη αλλά 
θα εµφανιστεί µια νέα διάσταση του Φωτός.  
 
[Μαντίνεια: µισό λεπτό… τον ρωτάω ‘θα µου πεις κάτι πιο 
συγκεκριµένο;’. Απαντάει:] 
Γίνεται αυτό που είπα και πριν, δεν υπάρχουν στεγανά. Εσείς τι θα 
συνδηµιουργήσετε γι’ αυτό το νέο ξεκίνηµα; Εάν εσείς ποτίσετε την 
πέτρα µε το Απολλώνιο Φως, αυτό το Απολλώνιο Φως θα συνεχίσει 
να ακτινοβολεί για χιλιετηρίδες µετά. Μη ζητάτε από µένα να κάνω 
απλά προφητείες που δεν επιθυµείτε να συν-δηµιουργήσετε µαζί 
µου. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό το νόηµα της ερώτησης, αλλά η 
απάντηση η κατάλληλη αυτή είναι. 
 
Χρειάζεται να αναδυθεί ένας νέος πολιτισµός από την πέτρα. Η πέτρα 
πάντοτε ήτανε η βάση. Η πέτρα. Και όσοι γνωρίζετε τις αρχαίες 
Ελληνικές ιστορίες, ξέρετε το ρόλο της πέτρας στη δηµιουργία του 
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ανθρώπου. Το µυστικό βρίσκεται κρυµµένο στην πέτρα, στο βράχο. 
Σας καλώ όµως, να θυµηθείτε πώς αυτή την εποχή ήρθαν στην 
επιφάνεια νέες ιδέες και νέα εντυπώµατα προερχόµενα από την 
Αρχαία Ατλαντίδα και ακόµα πιο παλιά, από την εποχή της 
Λεµουρίας. Και τα δύο αυτά, έχουν από πολύ καιρό χαθεί.  
 
Βυθίστηκαν στη θάλασσα, χάθηκαν τα’ αποµεινάρια τους βαθιά στη 
γη και κάποτε αποφάσισαν οι άνθρωποι να κοιτάξουν ξανά πίσω κα 
να φέρουν στην επιφάνεια, όχι τις γνώσεις που κάποιοι άλλοι τους 
µετέφεραν για τους τόπους αυτούς αλλά τη γνώση την εσωτερική, 
που είχαν εντυπωµένη στην καρδιά τους. Αυτός είναι ο πολιτισµός 
που θα αναδυθεί δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα. Αυτό είναι το φως, 
αυτός είναι ο Ελληνισµός. Είναι τα εντυπώµατα που θα υπάρχουν 
βαθιά στην καρδιά των ανθρώπων. Τότε θα ανοίξουν ξανά οι πύλες 
για µια καινούρια δηµιουργία.  
 
 
3η Ερώτηση: Αυτό που είπε ότι το µυστικό βρίσκεται στην πέτρα, 
στο βράχο, είναι µεταφορικό; 
 
Απάντηση: Και ναι και όχι. Και ναι, και όχι, γιατί κρατάει ενέργεια ο 
βράχος. ∆ίνεις και παίρνεις ενέργεια από την πέτρα. 
 
 
4η ερώτηση: Έτσι θα ξυπνήσουν οι ενέργειές µας; Ακουµπώντας 
τους χώρους των ναών; Αφορά και τον ορυκτό πλούτο αυτό; 
 
Απάντηση: Την κατάλληλη στιγµή. Χρειάζεται να υπάρχει η 
κατάλληλη συγχρονικότητα.  
 
 
5η ερώτηση: Αυτό που είχε πει ότι έκλεισε ο ναός του Απόλλωνα 
στους ∆ελφούς [αναφέρεται σε προηγούµενη επικοινωνία], µπορεί 
να µας πει τι ακριβώς σηµαίνει; 
 
Μαντίνεια: Είναι µια ερώτηση που έκανα πολλές φορές από τότε και 
δεν πήρα απάντηση. Θεώρησα όµως, ότι αφού πραγµατικά ο ναός 
δεν λειτουργεί ως τέτοιος αλλά είναι απλό έκθεµα, έχει δίκιο. Για να 
ρωτήσουµε πάλι… 
 
Απάντηση: Θέλετε να τιµήσετε τον Απόλλωνα σε ένα ναό και πρέπει 
να είναι ένας αρχαίος ναός. Λυπόσαστε όταν βλέπετε τις κολώνες 
πεσµένες, τον τρίποδα σπασµένο. Λυπόσαστε γιατί χάσατε την 
«αρχαία χάρη». Μα, εσείς είστε που ζήσατε σ’ αυτή την «αρχαία 
χάρη» ξανά και ξανά. Και τότε δεν ήτανε τα πάντα ρόδινα για σας. 
Αυτό εξακολουθεί να σας διαφεύγει. Θέλατε πάντοτε κάτι 
περισσότερο, κάτι καλύτερο, κάτι αγνότερο.  
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Ο Απόλλωνας Φοίβος που επικαλείστε, χαίρεται για τις αλλαγές που 
έρχονται, γιατί δεν είναι ο βράχος, είναι η ιδέα. Και γιατί ξέρει ότι ο 
ίδιος θα είναι εδώ όσα χρόνια κι αν περάσουν. Η Κασταλία πηγή δεν 
είναι αυτή που ήτανε. ∆εν υπάρχουν άνθρωποι πια να προφητεύουν 
δηµόσια. ∆εν υπάρχουν άνθρωποι πια που πιστεύουν σε κείνη την 
παλιά θρησκεία. Είστε εσείς που τιµάτε τον Απόλλωνα αλλά δεν 
ανήκετε σ’ αυτή τη θρησκεία και ψάχνετε… ψάχνετε να βρείτε ένα 
σπίτι για να στεγάσετε τα πιστεύω σας, ψάχνετε να βρείτε έναν ιερό 
χώρο για να σταθείτε γιατί, τώρα πια, καµία θρησκεία δεν σας 
καλύπτει. Είναι πολύ µικρές οι δοξασίες των ανθρώπων, οι παλιές 
δοξασίες, τα δόγµατα, για να κρατήσουν τον εσωτερικό σας πλούτο.  
 
Αυτό χρειάζεται να δείτε. Και όταν λέω ότι ο ναός έκλεισε, σηµαίνει 
ότι ήδη είναι πολύ µικρός για το νέο πνεύµα. Όχι ο ναός σαν πέτρα, 
αλλά αυτά που στέγασε είναι πολύ µικρότερα από αυτά που ψάχνουν 
τόπο να στεγαστούν.  
 
Και γυρίζετε σαν τον περιπλανώµενο Ιουδαίο για να βρείτε στέγη, 
για να στεγάσετε κάπου αυτή τη νέα Θρησκεία του Εαυτού. Και όπως 
έχει ειπωθεί πολλές φορές, δεν υπάρχει ναός για να στεγάσει αυτή 
τη νέα θρησκεία. ∆εν υπάρχει ναός άλλος από αυτόν που είσαστε 
εσείς. Καταλαβαίνετε το µεγάλο άνοιγµα; Τη µεγάλη διαφορά που 
υπάρχει; Πόσοι από εσάς σκέφτηκαν να δηµιουργήσουν έναν ναό για 
την τωρινή τους πίστη;  
 
∆ανείζεστε τις φωλιές των άλλων πουλιών, όπως κάνουν τα 
σπουργίτια, αλλά δεν χτίζετε δικιά σας. Σας στεναχωρεί το να χαθεί 
η φωλιά του χριστιανού, του αρχαίου έλληνα, του βουδιστή, αλλά 
εσείς δεν έχετε φωλιά – ή τουλάχιστον, δε φαίνεστε να έχετε φωλιά. 
Γιατί, όπως ειπώθηκε σε µια άλλη µεγάλη αλλαγή δυο χιλιάδες 
χρόνια πριν, ο υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλίνει. 
Αλλά οι άνθρωποι το ξέχασαν και συνέχισαν να οικοδοµούν 
περίοπτους ναούς. Ζητήστε απ’ τον Απόλλωνα τον Θείο να 
οικοδοµήσει το ναό του µέσα σας, γιατί δεν υπάρχει θρησκεία 
ανώτερη από αυτή. ∆εν υπάρχει αλήθεια ανώτερη από αυτή της 
καρδιά σας.  
 
 
6η ερώτηση: Είναι µια προσωπική ερώτηση αλλά ίσως βοηθήσει και 
τους υπόλοιπους της παρέας. Σε ένα διαλογισµό ένιωσα την ανάγκη 
να µπω κάτω από το ντους και να ζητήσω κάθαρση µε την ενέργεια 
της Κασταλίας πηγής. Είναι καλό να το επαναλαµβάνουµε αυτό; 
Λειτουργεί;  
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Απάντηση: Ναι, γιατί είσαι εσύ που δηµιουργείς. Εσύ εφελκύεις την 
ενέργεια και χρησιµοποιείς τα παλιά εντυπώµατά σου για να 
ενεργοποιήσεις τη νέα σου ζωή.
 
 
7η ερώτηση: Θέλω να ρωτήσω το εξής: µίλησε ως Απόλλων
Ιησούς. Και άλλοι µας λένε ότι έρχονται µε πολλές µορφές αλλά 
στην ουσία στο Πνεύµα είναι Ένα. Αυτό τι σηµαίνει; Γιατί θα πρέπει 
τότε να πηγαίνουµε πότε στο ναό του Απόλλωνα, πότε στης Άρτεµης 
κ.λπ; Και γιατί µιλάνε µε διάφορα ονόµατα και δεν έρχεται να
µιλήσει το Πνεύµα ως Ένα;
 
Απάντηση: 
Εσύ µπορείς να αντέξεις το Ένα; Μπορείς να αντέξεις την απόλυτη 
ενότητα; ∆εν θα αντέξεις ούτε λεπτό. ∆εν είναι η κατασκευή σου 
τέτοια. Είσαι µέσα στη διττότητα, είσαι µέσα στη χωριστικότητα
ίδια διαχωρισµένη από την Πηγή σου. Βιώνεις τον διαχωρισµό. ∆εν 
είσαι τόσο ισχυρή, δεν είναι όλη σου η ενέργεια εδώ ώστε να 
αντέξεις την απόλυτη ενότητα. Γι’ αυτό εξακολουθείς να βλέπεις 
γύρω σου πάρα πολλά. Εάν µπεις στην απόλυτη ενότητα δεν θα 
διακρίνεις τίποτε, δεν θα είσαι στη γη. 
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αι, γιατί είσαι εσύ που δηµιουργείς. Εσύ εφελκύεις την 
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Ιησούς. Και άλλοι µας λένε ότι έρχονται µε πολλές µορφές αλλά 
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κ.λπ; Και γιατί µιλάνε µε διάφορα ονόµατα και δεν έρχεται να
µιλήσει το Πνεύµα ως Ένα; 

Εσύ µπορείς να αντέξεις το Ένα; Μπορείς να αντέξεις την απόλυτη 
ενότητα; ∆εν θα αντέξεις ούτε λεπτό. ∆εν είναι η κατασκευή σου 
τέτοια. Είσαι µέσα στη διττότητα, είσαι µέσα στη χωριστικότητα
ίδια διαχωρισµένη από την Πηγή σου. Βιώνεις τον διαχωρισµό. ∆εν 
είσαι τόσο ισχυρή, δεν είναι όλη σου η ενέργεια εδώ ώστε να 
αντέξεις την απόλυτη ενότητα. Γι’ αυτό εξακολουθείς να βλέπεις 
γύρω σου πάρα πολλά. Εάν µπεις στην απόλυτη ενότητα δεν θα 

νεις τίποτε, δεν θα είσαι στη γη.  

………………………….. 
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