ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ

Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

Ιούνιος – Αύγουστος
2008

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.
Πίνακας Περιεχομένων

1

Αντί Προλόγου

3

Μάθημα

1ο

21.06.2008 «Το Ενιαίο Υπόβαθρο»

5

Μάθημα

1ο

21.06.2008 «Το Ενιαίο Υπόβαθρο»

11

Μάθημα

2ο

29.06.2008 «Η Μητέρα Γη»

25

Μάθημα

2ο

30.06.2008 «Η Μητέρα Γη»

41

Μάθημα

3ο

06.07.2008 «Ένα Μήνυμα από τον Κρύων»

55

Μάθημα

3ο

07.07.2008 «Οι Ονειρευτές»

59

Μάθημα

4ο

13.07.2008 «Το Κάρμα και ο Θείος Έρωτας»

73

Μάθημα

4ο

14.07.2008 «Το Κάρμα και ο Θείος Έρωτας»

91

Μάθημα

5ο

20.07.2008 «Ένα Παραμύθι Δίχως Όνομα»

101

Μάθημα

5ο

21.07.2008 «Γύρνα την Κούπα Ανάποδα»

115

Μάθημα

6ο

25.07.2008 «Ο Φωτεινός Δακτύλιος»

133

Μάθημα

6ο

27.07.2008 «Το Συλλογικό»

145

Μάθημα

6ο

28.07.2008 «Το Συλλογικό»

161

Μάθημα

7ο

01.08.2008 «Η Αλυσίδα»

169

Μάθημα

7ο

03.08.2008 «Η Αλυσίδα»

185

Μάθημα

7ο

04.08.2008 «Τα Ακασικά Αρχεία»

201

Μάθημα

8ο

08.08.2008 «Το Όρος»

215

Μάθημα

8ο

10.08.2008 «Η Στήλη του Ελέους»

221

Μάθημα

9ο

17.08.2008 «Ο Χωροχρόνος»

231

Μάθημα 10ο

24.08.2008 «Στο Ιόχρουν Πεδίο»

243

Μάθημα 11ο

29.08.2008 «Ο Κύκλος και ο Σταυρός»

255

Μάθημα 11ο

01.09.2008 «Δωρεάν Ελάβετε, Δωρεάν Δότε»

267

1

www.elijah.gr

2

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Όταν αποφασίσαμε να δώσουμε αυτή τη σειρά μαθημάτων, κανείς δεν ήξερε πώς

ακριβώς θα εξελιχθεί. Βλέπετε, είναι τόσο έντονες οι ενεργειακές διακυμάνσεις αυτής
της περιόδου, που δύσκολα μπορούμε να ‘διαβάσουμε’ τις ενέργειές σας, αφού αυτές
συνεχώς μεταβάλλονται. Ωστόσο, όπως κάθε άλλη φορά, η αμοιβαία εμπιστοσύνη
αποδείχτηκε μια πολύτιμη βάση, και μέσα από τη δουλειά αυτών των μικρών ομάδων
δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν μερικές πολύ βαθιές ενεργοποιήσεις.
Όταν ακούτε τη λέξη «μάθημα», αναπόφευκτα σας έρχεται στον νου κάτι που πρέπει
να αποστηθίσετε, κάτι δυσάρεστο ή, στην καλύτερη περίπτωση, αδιάφορο. Ακόμα, η
έννοια του μαθήματος έχει συνδεθεί με έναν απώτερο στόχο, κι αυτό γίνεται αιτία να
μετατίθεται το κέντρο βάρους από την ουσία της μάθησης σε ένα μελλοντικό
αποτέλεσμα, χάνοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι από το «ταξίδι». Ήρθαμε λοιπόν να
αναπληρώσουμε το κενό που δημιουργείται όταν οι άνθρωποι βιάζονται τόσο πολύ
να γίνουν άγγελοι και πάλι, που ξεχνούν την αξία της στιγμής και της απλής
ανθρώπινης επικοινωνίας.
Αγαπητοί μας άγγελοι επί της γης, δεν χρειαζόμαστε νέες στρατιές εθελοντών που
θα σπεύσουν να κατατροπώσουν το κακό. Αυτό που χρειάζεται το σύμπαν είναι
άνθρωποι που μπορούν να αγαπήσουν αρκετά τον εαυτό τους, ώστε να δουν τον
Θεό να τους κοιτά μέσα από τα ίδια τους τα μάτια. Αυτό είναι και το γενικό πνεύμα
των συναντήσεων / μαθημάτων που θα διαβάσετε στη συνέχεια.
Η καρδιά του Δημιουργού δεν μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τον φόβο που
διακατείχε τόσες γενιές στο παρελθόν. Είστε εδώ γιατί επιλέξατε να είστε, βιώνετε τις
εμπειρίες της ζωής σας επειδή εσείς τις ζητήσατε και, αν διαβάζετε τώρα αυτές τις
σελίδες, δεν είναι τυχαίο αλλά είναι κάτι που προγραμματίσαμε μαζί…. εχθές.
Σας αφήνουμε λοιπόν να παρακολουθήσετε τις συναντήσεις που έγιναν και να
νιώσετε ότι είστε παρούσες και παρόντες σ’ αυτές Τώρα, ανοίγοντας την καρδιά σας
αρκετά για να μοιραστείτε με όλους μας τη διαθέσιμη ενέργεια. Η γη τροποποιείται,
τα πάντα αλλάζουν, κι εσείς οι ίδιοι είστε τα σημεία αναφοράς της νέας
πραγματικότητας.

Προφήτης Ηλίας
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Μάθημα 1ο
Ομάδα Α΄- 21.6.2008

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Το πιο ωραίο παραμύθι είναι αυτό της ζωής σου, Ε. Το πιο ωραίο παραμύθι απ’ όσα

γράφεις, είναι αυτό της ζωής σου. [Σημείωση: Η Ε. ανέφερε νωρίτερα ότι της
δίνονται συχνά παραμύθια μέσω της επικοινωνίας της με τους αγγέλους]
Και τώρα θα ξεκινήσουμε έναν καινούριο τρόπο συνεδριών ή συνεδριάσεων,
μπορείτε να το πείτε όπως, θέλετε.
Χμ, Λούκι Λουκ, ο ξέγνοιαστος καβαλάρης… είναι ένας άλλος τίτλος που μπορείς να
δώσεις στην Άννα…. [γέλια]
Το Πνεύμα πάει διακοπές… και αποφάσισε ν’ αφήσει την Άννα να βγάλει το φίδι από
την τρύπα μες στο κατακαλόκαιρο και να παραστήσει τη δασκάλα. Έτσι, όπως
παίζατε μικρά παιδιά, να παραστήσει κάποια τη δασκάλα και οι υπόλοιποι τους
μαθητές και μετά να αλλάξετε τους ρόλους για να ικανοποιηθούν όλοι και όλες και
να παίξουν όλοι τον πρωταγωνιστικό ρόλο… Και αυτή η αλλαγή βέβαια δεν άρεσε
πάντα, γιατί ήταν ένας ρόλος που όλοι θέλατε. Κάπως έτσι θα το κάνουμε φέτος, σ’
αυτόν τον κύκλο που αρχίζει σήμερα. Θα παραστήσει πρώτα η Άννα τη δασκάλα και
μετά ο καθένας από σας ξεχωριστά. Έτσι, οι ρόλοι θα εναλλάσσονται και θα γίνονται
πιο ενδιαφέροντες.
Τώρα, μου λένε, νομίζεις ότι κάνεις τσάνελιγκ;
Χμμ δεν έχω ιδέα. Αλλά λες τα πράγματα όπως είναι, και είμαστε μαζί σου, μου
λένε, και περιμένουμε ν’ αρχίσεις. [Σημείωση: εδώ μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο
τη συζήτηση με την άλλη πλευρά]
Το Πνεύμα πάει διακοπές, κάνει ότι αποσύρει την ενέργειά του (χωρίς να την
αποσύρει πραγματικά), τραβάει την ουρά του έξω, θα λέγατε, έξω απ’ το παιχνίδι
και σας αφήνει να παίξετε εσείς. Σας αφήνει να αναλάβετε ρόλους και να τους
φέρετε εις πέρας, γιατί είναι ρόλοι που έχετε παίξει πάρα πολλές φορές στο
παρελθόν.
Συ που κόσμους κυβερνάς, λοιπόν, και ζωή παντού σκορπάς, άκου τούτη τη στιγμή
των παιδιών σου τη φωνή. [Σημείωση: αναφέρεται σε ένα παλιό τραγούδι που
τραγούδησε μία από τις παρευρισκόμενες στην τελευταία συνάντηση στου
Φιλοπάππου]
Η Εύα είχε μία πολύ αντίθετη άποψη επ’ αυτού, χιλιάδες χρόνια πριν. Η πρώτη
γυναίκα, ή η πρώτη έκφραση της θηλυκής αρχής, είχε πολύ διαφορετική άποψη επί
του θέματος. Γιατί, όταν κατεβήκατε πρώτη φορά στη γη, τα πράγματα ήταν
διαφορετικά, οι αντιλήψεις ήταν διαφορετικές και κατεβήκατε να παίξετε ένα
μεγάλο παιχνίδι: το παιχνίδι της χαράς και του μίσους, της αγάπης και της θλίψης
που φέρνει η αγάπη.
Ήρθατε να παίξετε το παιχνίδι της προσδοκίας, γιατί η προσδοκία είναι συνώνυμη
του χρόνου, του γραμμικού χρόνου. Δεν θα είχατε τίποτα να προσδοκάτε, αν δεν
βρισκόσασταν μέσα στον γραμμικό χρόνο. Αν συνειδητοποιούσατε ότι είστε εκεί που
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όλα είναι δικά σας και έχετε τα πάντα και είστε όλα όσα θέλετε να είστε, δεν θα
είχατε να περιμένετε τίποτα. Έτσι λοιπόν, το κύριο παιχνίδι που παίζετε σ’ αυτόν τον
τόπο που λέγεται γη, είναι το παιχνίδι της προσδοκίας. Κι αφήνετε τις ελπίδες να
ξυπνούν, να ζωντανεύουν, να μαραίνονται, και μέσα από τις ελπίδες αρχίζει να
ξεδιπλώνεται όλο το γήινο παιχνίδι.
Έρχεστε λοιπόν με όνειρα και καταλήγετε πολλές φορές να απογοητεύεστε,
καταλήγετε να πονάτε, γιατί οι προσδοκίες μέσα στον γραμμικό χρόνο φαίνονται να
αμαυρώνονται, φαίνονται να σκορπίζουν, να διαλύονται, και τότε εσείς βρίσκεστε
στην ανάγκη πια, να ψάξετε να ψάξετε να βρείτε το κέντρο σας, να κρατηθείτε από
κάτι. Γιατί χρειάζεστε απεγνωσμένα να κρατηθείτε από κάτι, όταν αφήνετε τον
εαυτό σας να κυνηγάει τις προσδοκίες. Κι έτσι, η ζωή κάθε ανθρώπου, έχει εξελιχθεί
στο πέρασμα των αιώνων, σ’ ένα κυνήγι της ελπίδας και της προσδοκίας. Σε ένα
κυνήγι του στόχου.
Πολύ διαφορετικά… Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από την αρχή όταν είχαμε
κατέβει όλοι στη γη για πρώτη φορά και μέσα από ένα αιθέριο σώμα
προσπαθούσαμε να βρούμε κρατήματα στο γήινο πεδίο. Σε μορφές πολύ
διαφορετικές απ’ ότι έχουμε τώρα, πολύ πιο αέρινες. Μοιάζανε περισσότερο με ένα
φωτεινό αυγό. Μοιάζανε με το πλάσμα, αυτό το φωτεινό πλάσμα που θα έχετε δει
πολλές φορές στα εφέ των ταινιών που προβάλλετε στις τηλεοράσεις σας. Μια
φωτεινή ροή, που σιγά – σιγά ντύθηκε με πολλά στρώματα ενέργειας.
Κι εσείς πιστεύετε ότι έπεσε ένας κομήτης στη γη και έφερε εδώ τη ζωή, την έσπειρε
με ζωή. Αυτό συνέβη μεν, αλλά η δική σας παρουσία εδώ ήταν από μία εντελώς
διαφορετική διαδικασία. Η δική σας παρουσία ήταν, ας πούμε, φορετή. Ας πούμε ότι
ήρθατε και καταλάβατε μορφές έτοιμες για σας από καιρό και αρχίσατε να
λειτουργείτε μέσα από αυτές, με τον ίδιο τρόπο που οι άγγελοι κατεβαίνουν τώρα
στη γη και αρχίζουν και εργάζονται μέσα από ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο που
κάνετε channeling, με τον ίδιο τρόπο που πολλοί νιώθουν αυτό που λένε κατάληψη,
χωρίς να είναι κατάληψη, μ’ αυτόν τον τρόπο έγινε λοιπόν η πρώτη σας είσοδος στο
γήινο πεδίο. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτήν την περίοδο και η είσοδος του
ανώτερου εαυτού, του Θεϊκού σας Εαυτού. Κι αυτό το ηλιοστάσιο είναι η χρονική
στιγμή, το παράθυρο… ένα μικρό χρονικό παράθυρο που επιτρέπει την κάθοδο στον
θεϊκό εαυτό, πλέον, και την ένωση του ουρανού και της γης ακόμα πιο βαθιά, την
ένωσή τους σε μία καινούρια πραγματικότητα, σε έναν νέο Υιό. Αυτή είναι η
Δεύτερη Παρουσία.
Η ζωή λοιπόν υπάρχει για να διαλύεται. Έρχεστε στη γη και κατόπιν αφήνετε τον
φορέα σας και προχωράτε. Και τότε νομίζετε ότι περνάτε σε μία άλλη πλευρά, πολύ
διαφορετική από αυτήν, πολύ ανεξάρτητη απ’ όσα συμβαίνουν στο γήινο πεδίο.
Είναι μια αλήθεια όμως, ότι δεν είναι τόσο απόμακρα αυτά τα πεδία το ένα απ’ τα’
άλλο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που τόσοι δάσκαλοι βρίσκονται γύρω σας
αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δάσκαλοι δεν μπορούν αν σταθούν κάπου διαφορετικά από
σας. Η ίδια η Σαμπάλα είναι κομμάτι του γήινου πεδίου και, εφόσον έχετε
ενσαρκωθεί στη γη, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος ύπαρξης, θα συνεχίσετε
να αποτελείτε κομμάτι ύπαρξης της ενέργειάς της και να κατεβαίνετε ή να μην
κατεβαίνετε στο εξωτερικό γήινο πεδίο. Όμως πάντα θα βρίσκεστε ενωμένοι με τη
Γη. Αν όχι σαν υλικά, φυσικά σώματα, θα βρίσκεστε ενωμένοι σαν πνεύματα, σαν
ψυχές και μέσα από τα εσωτερικά πεδία θα ενδυναμώνετε την εξωτερική εκδήλωση.
Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους δασκάλους της σοφίας, οι οποίοι
περιμένουν πώς και πώς αυτήν τη νέα εποχή, στην οποία θα αρχίσουν οι άνθρωποι
να μιλούν την αλήθεια της καρδιάς τους. Και πήρε αρκετό χρόνο να πείσουμε την
Άννα να το κάνει αυτό… Σιγά – σιγά θ’ αρχίσουμε να πείθουμε και άλλους, γιατί
είναι πολύ πιο σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, να στραφείτε προς αυτόν τον
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δρόμο, που μπορεί να λέτε διδασκαλία αλλά, στην ουσία, εμείς τον βλέπουμε σαν
τον δρόμο της προσωπικής έκφρασης. Ας πούμε ότι η Άννα ένιωθε βαθιά ότι δεν
ήθελε να μιλά η ίδια, ήθελε να μιλά το Πνεύμα μέσα από αυτήν, γιατί αγαπά το
Πνεύμα και θεωρεί το Πνεύμα πολύ πιο ανώτερο, πολύ πιο σοφό. Κι έτσι είναι
αλήθεια ότι παίχτηκε ένα διαφορετικό παιχνίδι.
Το παιχνίδι που παίζετε λοιπόν είναι να χωρίζετε τον εαυτό σας και να τον βλέπετε
σαν μια πολυδιάστατη φύση. Είσαστε πολυδιαστασιακά όντα, απλά δεν το
συνειδητοποιείτε κάθε στιγμή. Όταν φτάσετε στο σημείο να αντιληφθείτε βαθιά την
πολυδιαστασιακότητά σας, τότε αντικρίζετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Και τότε
αρχίζετε να μιλάτε μαζί του. Αρχίζετε να απευθύνεστε στα κομμάτια του εαυτού σας
–δεν θα λέγαμε της προσωπικότητάς σας, ίσως η προσωπικότητά σας είναι αυτή που
έχει την αντίληψη, απλά, του γήινου, τρισδιάστατου κόσμου. Γυρίζοντας όμως προς
τα μέσα και βλέποντας τις πλευρές του εαυτού σας, αρχίζετε να κάνετε έναν
διαχωρισμό. Κάποιοι ψυχίατροι αυτό θα το έλεγαν σχιζοειδή εκδήλωση, θα το
χαρακτήριζαν έτσι.
Δεν είναι ακριβώς αυτό, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για αρρωστημένες
προσωπικότητες. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τον φόβο τους γι’ αυτό
που είναι οι ίδιοι και ψάχνουν βαθύτερα στον εαυτό τους. Βρίσκεστε λοιπόν στο
σημείο, να ανοίξετε την καρδιά σας, να κοιτάξετε κατάματα τον εαυτό σας και να
δείτε όλες του τις πλευρές. Και να αρχίσετε να μιλάτε μ’ αυτές. Μία πλευρά της
Άννας είναι ο Ηλίας. Μία άλλη πλευρά είναι η Παρθένος Μαρία. Άλλες πλευρές είναι
ο Ζακχιήλ, είναι ο Μέτατρον και πολλές άλλες οντότητες που δεν θα σας πούμε
τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές και αυτό που κάνει είναι να κοιτάει όλες
αυτές τις ενέργειες και, μέσα από τη σύνδεση που έχει, μέσα από το DNA της, να
φέρνει πληροφορίες.
Αυτή είναι η διαδικασία του channeling στην ουσία. Έτσι, δεν είναι ούτε ακριβώς
αλήθεια ούτε ακριβώς ψέματα, όπως έχετε μάθει να το σκέφτεστε. Γιατί εσείς,
φαντάζεστε ότι έρχεται μία οντότητα από έναν άλλο κόσμο, μια άλλη διάσταση, και
σας απευθύνει τον λόγο. Και τότε αρχίζετε να αναρωτιέστε «Μα, γιατί εμένα; Είμαι
τόσο άξιος, τόσο ικανός να το κάνω;». Δεν το κάνετε από κομπασμό, το κάνετε από
ειλικρινή περιέργεια, αν και μέσα από όλο αυτό, φαίνεται…. φαίνεται ξεκάθαρα η
εντύπωση που έχετε ότι, για να σας μιλήσει το Πνεύμα, θα πρέπει να είστε κάτι
σπουδαίο και θα πρέπει να έχετε έναν ρόλο πολύ ξεχωριστό από τους άλλους.
Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το Πνεύμα είστε εσείς οι ίδιοι κι αυτό που φέρνετε
μέσα από το channeling, μέσα από αυτήν τη διαδικασία της ανώτερης επικοινωνίας,
είναι η ενέργεια που έρχεται μέσα από τις δικές σας συνδέσεις. Αυτό κάνετε κάθε
στιγμή.
Οι άνθρωποι λοιπόν που κάνουνε channeling έχουν ενεργοποιηθεί. Έχουν
ενεργοποιήσει τις συνδέσεις τους, έχουν ξεκλειδώσει αυτούς τους κωδικούς, μέσα
από μια διαδικασία εμπιστοσύνης και αρκετής προσωπικής δουλειάς πολλές φορές άλλες φορές πάλι έρχεται πολύ πιο εύκολα, γιατί απλά ήταν η κατάλληλη ώρα γι’
αυτούς να συμβεί- και μιλάνε ταυτιζόμενοι με την κάθε ενέργεια που φέρουν μέσα
τους.
Αυτό λοιπόν τι σημαίνει; Όταν κάνει channeling κάποιος δεν έρχονται πραγματικά
αυτές οι ενέργειες; Μα, έρχονται, έτσι είναι. Είναι κάθε στιγμή μέσα σας. Ο Ηλίας
έχει πει πάρα πολλές φορές στην Άννα ότι βρίσκεται μέσα σε όλα όσα υπάρχουν, σε
κάθε ζωή. Και όταν το άκουσε αυτό η Άννα σκέφτηκε «Ουάου, είναι πολύ μεγάλη
ενέργεια, είναι πολύ σπουδαία οντότητα». Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας έγινε
ένα με τα πάντα, όταν «προστέθηκε στους προγόνους του», όταν το σώμα του
αφέθηκε να διαλυθεί μέσα στη φύση όπως όλα τα άλλα -παρ’ όλες τις ιστορίες που
έχετε ακούσει- και να μοιραστεί σε όλα όσα υπάρχουν.
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Δυο – τρεις μέρες πριν είπαμε μια μικρή ιστορία για το πτώμα του άρχοντα. Ήταν
ένας άρχοντας λοιπόν, που κυβερνούσε την πολιτεία του όπως νόμιζε αυτός. Δίκαια,
άδικα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Κάποια στιγμή, μερικοί ψαράδες βρήκαν στην
παραλία το πτώμα του, που είχε ξεβράσει η θάλασσα. Κάποιοι τον είδαν και είπαν
«Ορίστε, έπαθε αυτό που του άξιζε». Κάποιοι άλλοι τον λυπήθηκαν. Έγιναν
παράτες, έγιναν πολλές εκδηλώσεις προς τιμήν του, τον έβαλαν σε λαϊκό
προσκύνημα. Μέχρι να έρθει όμως η ώρα της ταφής, η σωρός του είχε γεμίσει
έντομα και μύγες που άρχισαν να κατατρών το νεκρό αυτό σώμα. Όταν πέρασαν οι
μέρες και ήρθε η ώρα της ταφής, εκεί που όλοι ήταν συγκεντρωμένοι, όλη η
πολιτεία γύρω του, την ώρα που μαζεύτηκαν να τον θάψουν, βρέθηκαν μπροστά σ’
ένα φαντασμαγορικό θέαμα, γιατί χιλιάδες πεταλούδες και έντομα βγήκαν από τη
σωρό και άρχισαν να πετούν στον αέρα. Χιλιάδες πεταλούδες, μύγες και άλλα
έντομα, απ’ αυτά που πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν και σιχαίνονται. Και οι
πεταλούδες και τα έντομα σκόρπισαν στον αέρα. Σκόρπισαν παντού.
Ένα παιδί, έπιασε μια πεταλούδα και την έβαλε σ’ ένα βάζο για να του θυμίζει τη
φύση. Ένας φυσιοδίφης έπιασε μια άλλη με την απόχη του, μια άλλη έπιασε τυχαία
στην κατσαρόλα μιας μαγείρισσας. Άλλες, ακολούθησαν τον δρόμο της δικής τους
ζωής, γέννησαν τ’ αυγά τους αλλού και έκαναν άλλες μυγούλες κι άλλες
πεταλουδίτσες, κι ο κύκλος της ζωής συνεχίστηκε.
Ας αναρωτηθείτε τώρα, πού βρισκόταν αυτός ο βασιλιάς. Εμείς, θα λέγαμε, κατά
ένα μεγάλο ποσοστό, στο στομάχι των υπηκόων του. Στον αέρα που ανέπνεαν, στη
γη που πατούσαν…. Και, στο τέλος, όλοι είχαν ένα κομμάτι του βασιλιά μέσα τους.
Όλοι είχαν ένα κομμάτι αυτού του άρχοντα που, είτε τον κατέκριναν είτε τον
τιμούσαν, είχε γίνει ένα μαζί τους, επειδή είχε γίνει ένα με όλη τη φύση.
Μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν είμαστε ένα με όλους. Και δεν υπάρχει περίπτωση, δεν
υπάρχει ούτε μία ενέργεια που να μπορέσετε να πείτε ότι βρίσκεται έξω από εσάς.
Και. Όσο προχωράτε, όσο ζείτε σ’ αυτόν τον γραμμικό χρόνο κάνετε απογόνους και
οι απόγονοι φέρνουν ακόμα περισσότερα κομμάτια των ενεργειών που ζείτε και
βιώνετε. Όλα αυτά που ενεργοποιείτε στο DNA σας, στους απογόνους σας θα
φαίνονται ακόμα πιο ενεργοποιημένα. Θα έχουν αφομοιώσει όχι μόνο τους παλιούς
δασκάλους, αλλά κι εσάς τους ίδιους. Τη δική σας προσωπική εξέλιξη θα την έχουν
ενδυθεί ή θα αρχίσει να την υποδύονται ήδη, θα έχουν αρχίσει να την εκδηλώνουν.
Με λίγα λόγια, αυτή είναι όλη η ιδέα του channeling, αυτή είναι όλη η ιδέα των
θείων υπαγορεύσεων. Εσείς είστε το Πνεύμα κι εμείς είμαστε μαζί σας, είμαστε μέσα
σας. Κι αν ερχόμαστε τώρα να τα πούμε αυτά, είναι γιατί ήρθε η εποχή που πρέπει
πια να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη των λόγων του και να αρχίσει να εκφράζει
την αλήθεια του… χμ, όντας ο Εαυτός του. Ν’ αρχίσετε να μιλάτε σύμφωνα μ’ αυτό
που είστε και να τιμάτε όλα όσα είστε.
Κι όταν Ελένη αρχίσεις να μιλάς την επόμενη φορά, σύμφωνα με τις οδηγίες που
σου δίνονται, θα ξέρεις ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου αυτό που μιλά, ένα
κομμάτι που θα τιμάς και θ’ αγαπάς, που θα σέβεσαι βαθύτατα, γιατί θα ξέρεις ότι
είναι η μητέρα σου και ο πατέρας σου, οι πρόγονοί σου, αυτοί οι πρόγονοι που
έρχονται από πολύ μακρινές εποχές, που δεν γνωρίζεις καν. Δεν θα μπορούσες να
γνωρίζεις τους προγόνους που είχες πριν από εκατοντάδες και εκατοντάδες χιλιάδες
χρόνια. Έρχονται μέσα από σένα οι ενέργειες των αγγέλων, των δασκάλων της
σοφίας που έχουν ζήσει κι έχουν γίνει ένα με τα πάντα κι αυτές τις ενέργειες
εκφράζεις. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι καλύτερος τρόπος για να
γειώσετε πραγματικά τούτες τις ενέργειες, γιατί όσο εσείς νομίζετε ότι είναι κάτι
μακρινό, που έρχεται σαν από μηχανής Θεός, εξακολουθείτε να αφήνετε αυτήν την
ενέργεια σε έναν άλλον τόπο. Τώρα όμως ήρθε ο καιρός να τη δείτε πολύ
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πραγματικά. Να δείτε ότι είναι εδώ αυτή η ενέργεια και να καταλάβετε πως όλα
αυτά είναι η εκδήλωση της πολυδιαστασιακής σας φύσης.
Μπορεί οι δάσκαλοι να εμφανίζονται με διάφορες μορφές σε οράματα, μπορεί οι
άγγελοι να εμφανίζονται το ίδιο, οι σπουδαίες μορφές του παρελθόντος να έρχονται
και να σας συγκλονίζουν πολλές φορές έτσι, άξαφνα, χωρίς να το περιμένετε. Αλλά
εμείς γελάμε τότε γιατί ξέρουμε… Στη δική μας πλευρά είμαστε ένα. Σας το έχουμε
πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε ένα, μόνο που δεν το έχουμε πει μ’ αυτά τα
λόγια. Κάθε φορά, προστίθεται κάτι ακόμα στην κατανόησή σας. Εμείς γελάμε
λοιπόν, γιατί ξέρουμε ότι αυτά που βλέπετε είναι το υποσυνείδητό σας που σας
ανεβάζει μνήμες του παρελθόντος. Τις μνήμες που έχετε πολύ καλά κρυμμένες
βαθιά μέσα σας, από τις εποχές που ήσασταν αυτοί οι δάσκαλοι. Από τις εποχές που
κομμάτι αυτών των δασκάλων έγινε δικό σας όταν αυτοί οι δάσκαλοι ήταν
οντότητες πάνω στη γη και μιλούσαν και δίδασκαν και ανέπτυσσαν τη δική τους
εξελικτική γραμμή, ανέπτυσσαν τον δικό τους τρόπο σκέψης, τη δική τους
φιλοσοφία. Τότε, κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μερικές χιλιάδες
χρόνια πριν, ή εκατοντάδες, ή και δεκάδες χρόνια μετά απ’ όλο αυτό, θα
γινόντουσαν κομμάτι του συνόλου. Αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η δύναμή σας. Αυτή
είναι η δύναμη της ανθρωπότητας. Το ότι μπορείτε να μπαίνετε παντού. Μπορείτε
να στέκεστε παντού. Έτσι επηρεάζετε τα πράγματα.
Ακούμε συχνά τους ανθρώπους μιας ηλικίας να αναρωτιούνται τι θα αφήσουν πίσω
τους. μπαίνετε σε μία αγωνία για το τι μπορείτε να κάνετε για ν’ αφήσετε ένα χνάρι
στο γήινο πεδίο. Κι έχει ειπωθεί ότι ένας άνθρωπος, ή παιδί πρέπει να κάνει, ή να
γράψει ένα βιβλίο για ν’ αφήσει το χνάρι του στην εξέλιξη. Αληθεύουν και τα δύο.
Αλλά, περισσότερο απ’ όλα αληθεύει ότι, αυτό που είστε, το μοιράζετε σε όλους
φεύγοντας από το γήινο πεδίο και μπαίνετε μέσα στον καθένα, μπαίνετε στην
ύπαρξη του καθενός. Και όπως η μορφή σας διαλύεται στη γη, αφήνετε το DNA σας
να σκορπίσει παντού και να γονιμοποιήσει τη γη. Σ’ αυτήν τη δοξασία, σ’ αυτή τη
σκέψη βασίζεται και η πίστη κάποιων πρωτόγονων φυλών που ασκούν τον
κανιβαλισμό, που έχουν σαν έθιμο να τρώνε ανθρώπινες σάρκες, θεωρώντας ότι
παίρνουν τη δύναμη αυτών που τρώνε. Σ’ αυτήν την πίστη βασίζεται, μόνο που
αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον συμβολισμό που βρίσκεται πίσω απ’ όλα αυτά
και αρκούνται στη γήινη μορφή των πραγμάτων, στη φυσική, τρισδιάστατη όψη
των πραγμάτων.
Έτσι λοιπόν, είπαμε στην Άννα να αρχίσει να διδάσκει και να κάνει μια στροφή στην
πορεία της. Και τώρα, που ακούτε όλη αυτή την ιστορία, καταλαβαίνετε τι
εννοούσαμε λέγοντάς της αυτό το πράγμα. Είναι περισσότερο η διαχείριση της
επίγνωσης αυτής της αλήθειας, ότι είμαστε κομμάτι σας και ότι, κι εσείς φεύγοντας,
θα γίνετε κομμάτι όλων όσων υπάρχουν. Και κάποιοι άλλοι μετά από σας, θα μιλούν
εκ μέρους σας. Θα μιλούν παίρνοντας την ενέργειά σας και μεταφέροντάς τη στους
ανθρώπους σαν κάτι ιερό. Θα παίρνουν το χνάρι, το ενεργειακό σας χνάρι, και θα
το μεταφράζουν σε λόγια για τους ανθρώπους. Έτσι γίνεται.
Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα για ένα δέντρο που συνεχίζει τη γραμμή της ζωής.
Και είναι ένα παράδειγμα που μπορείτε να αντιληφθείτε μέσα στον χρόνο, μέσα
στον χρόνο της ζωής σας, γιατί ο δικός σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν του
δέντρου μερικές φορές. Η ζωή σας είναι μεγαλύτερη από αυτή ορισμένων δέντρων,
κι έτσι μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του. Να δείτε πώς πέφτει ο σπόρος
στη γη και βλασταίνει, γίνεται ένα δέντρο που δίνει καρπούς και οι καρποί του πάλι
πέφτουν στη γη και δίνουν άλλα δέντρα.
Θα ήταν πολύ όμορφο να μπορέσετε να πάτε πολύ – πολύ βαθιά σε όλο αυτό και να
δείτε την πνευματική διάσταση όλου αυτού και να δείτε τις πνευματικές αναλογίες.
Γιατί, μπορεί αυτή τη στιγμή να δίνουμε ένα πολύ απτό παράδειγμα και αυτό στο
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βάθος της ψυχής σας λίγο να σας ξενίζει, γιατί σας βγάζει κάπως από το όραμα, σας
βγάζει από την αίσθηση ότι υπάρχει κάπου αλλού ένας κόσμος πολύ διαφορετικός
από αυτόν, απ’ όπου έρχονται οι σωτήρες σας. Εσείς είστε οι σωτήρες σας. Εσείς
είστε οι σωτήρες του κόσμου. Εσείς παίρνετε μέσα σας τον Χριστό, την Μαρία (την
Παναγία), την Άρτεμη, την Αθηνά… Είστε κομμάτια της ενέργειάς τους. Και μπορεί,
είπαμε, να φαίνεται αυτό πολύ απτό, χειροπιαστό και να σας βγάζει απ’ αυτό το
όνειρο, όμως αυτό που κάνουμε τώρα είναι να συνδέουμε δύο πραγματικότητες.
Την πραγματικότητα που βιώνετε ως προς αυτό το όραμα, αυτή τη διάσταση που
ήταν κάπου ξεχωριστά, που υπήρχε κάπου ξεχωριστά από σας και την
πραγματικότητα τη γήινη. Κι έτσι φαίνεται σε μας, στα δικά μας μάτια είναι σαν
συνδέουμε δύο ξεχωριστές διαστάσεις αυτή τη στιγμή και να σας δείχνουμε πώς
γίνεται και η ενέργεια των δασκάλων έρχεται και μιλά μέσα από τους ανθρώπους.
Ποιος λοιπόν μπορεί να πει αν είναι αλήθεια ή ψέματα αυτά που λέγονται μέσα από
τους channeler; Ποιος μπορεί να το πει; Αυτός είναι ο λόγος που τόσο καιρό σας
λέμε ότι, πρέπει να κρίνετε με τη δική σας καρδιά. Να βρίσκετε με τη δική σας
καρδιά πού είναι η αλήθεια.
Και τώρα που εξηγήσαμε αυτές τις λεπτομέρειες χέρι – χέρι με την Άννα, με ένα
τρόπο πολύ διαφορετικό και για την ίδια, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να κατανοήσει
κι αυτή βαθύτερα το τι συμβαίνει σήμερα, θα σας αφήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο
για να γίνουν ερωτήσεις, απαντήσεις και συζήτηση σε όσα ειπώθηκαν. Γιατί, δεν
πρόκειται για ένα μάθημα όπως το έχετε φανταστεί ίσως, αν και κάναμε ό,τι
μπορούσαμε για να μη σας αφήσουμε να φανταστείτε οτιδήποτε…. Είναι ένα μάθημα
διαφορετικό από τα άλλα. Είναι ένα μάθημα στο οποίο κάθε δάσκαλος θα δίνει τις
απαντήσεις μέσα από την καρδιά του. Ένα μάθημα δασκάλων, μία συνεδρίαση όπως
είπαμε στην αρχή. Είναι ένας τρόπος για να γίνονται τα πάντα. Με πολύ τιμή, με
πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, είστε εδώ για να αναλάβετε την ευθύνη της ύπαρξής
σας, να αναλάβετε την ευθύνη των σκέψεών σας και των λόγων σας. Να
κατανοήσετε ότι δεν υπάρχει τίποτε που δεν γνωρίζετε και να αφήσετε τον εαυτό
σας να εκφράσει τις σκέψεις που κάνει πάνω σ’ αυτά τα θέματα, γιατί -μόλις σας
φέραμε μπροστά στις ευθύνες σας-, εσείς είστε που φεύγοντας θα γίνετε ένα με τα
πάντα. Τι θέλετε να σπείρετε στον κόσμο φεύγοντας;
Ας αρχίσουμε τη συζήτηση λοιπόν.
[Σημείωση: Η συνεδρία συνεχίζει με συζήτηση.]
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Μάθημα 1ο
Ομάδα Β΄- 21.6.2008

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ο Ηλίας και ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Ουριήλ, ο
Γαβριήλ, ο Ζακχιήλ είναι εδώ. Όπως πάντα, είμαστε πολύ περισσότεροι από σας
αλλά, από την άλλη, γελάμε κάθε φορά που σας λέμε αυτά τα λόγια, γιατί στη δική
μας πλευρά είμαστε ένα. Τελικά, τι είναι περισσότερο, το ένα ή τα πολλά; Να ένας
ωραίος γρίφος για το μυαλό του Νίκου, να κάτι που θα έχει να επιλύσει, να το
δουλέψει με τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τι είναι μεγαλύτερο και
περισσότερο, πραγματικά.
Είμαστε εδώ για να κάνουμε τσάνελιγκ;
«Ναιιιιιι!» φωνάζουν όλοι. [Σημείωση: από την άλλη πλευρά του πέπλου]
Η Άννα μπορεί να δανείζει τη φωνή της αλλά... θα επαναλάβουμε και σε σας αυτά
που είπαμε νωρίτερα, λίγο διαφορετικά, σύμφωνα με τη δική σας ενέργεια και μ’
αυτό που μπορείτε να ακούσετε για να το συλλάβετε εσείς οι ίδιοι.
Τι σημαίνει channeling; Τελικά, τι είναι channeling;
Είναι το μήνυμα που δίνει το Πνεύμα μέσα από τους ανθρώπους; Όταν η Άννα
έβαλε στο φόρουμ μια κατηγορία συζήτησης για την αλήθεια των channeler,
βρέθηκε προ απροόπτου, γιατί δεν ήξερε τι να πει. Τώρα νομίζουμε ότι μπορεί να
απαντήσει, και το κάνει ήδη με τον καθένα από σας.
Ποιος μιλάει λοιπόν όταν γίνεται channeling; Μιλάει ο channeler, μιλάει το Πνεύμα
μέσα από αυτόν, μιλάει μια οντότητα που έρχεται από μια άλλη διάσταση για να
εμπλουτίσει τις γνώσεις σας; Εμείς λέμε ότι γίνονται όλα ταυτόχρονα. Μιλάν οι
οντότητες μέσα από τη δική σας ενέργεια. Είσαστε όλοι κομμάτι όλων. Και οι
μεγάλοι δάσκαλοι του παρελθόντος που έφυγαν κι έγιναν ένα με όλα όσα
υπάρχουν, αφήνοντας το σώμα τους να φθαρεί μέσα στη διαδικασία της
αποσύνθεσης και της σήψης μέσα στο χώμα έγιναν ένα με όλα όσα υπάρχουν. Η
ενέργειά τους απορροφήθηκε από τη γη, το DNA τους σκόρπισε στους τέσσερις
ανέμους και η ενέργειά τους διαπότισε τα πάντα. Έτσι, με έναν μαγικό τρόπο -ίσως
και αρκετά "επιστημονικό", όπως θα έλεγε κάποιος- έχουν γίνει ένα με όλους σας. Η
ενέργειά τους βρίσκεται μέσα στον καθένα από σας, έχει ενσωματωθεί.
Και φέραμε το παράδειγμα του πτώματος…. της σωρού ενός άρχοντα, που κάποια
στιγμή τον βρήκανε στην παραλία να τον έχει ξεβράσει το κύμα της θάλασσας. Ένας
άρχοντας που σε κάποιους ήταν αγαπητός, σε κάποιους όχι. Κάποιοι χάρηκαν για
τον θάνατό του, κάποιοι λυπήθηκαν και κάποιοι ανέλαβαν να του κάνουν την
τελετή της ταφής. Έτσι, εξέθεσαν τη σωρό του σε λαϊκό προσκύνημα –τους πήρε
μέρες γι’ αυτό- και όσο να κλείσει αυτός ο κύκλος, στο σώμα του μέσα είχαν
κατοικήσει χιλιάδες πεταλούδες, χιλιάδες έντομα. Μικρά σκουληκάκια, απ’ αυτά που
φοβόσαστε να δείτε συνήθως. Πέρασαν λοιπόν οι μέρες και ήρθε η ώρα της ταφής.
Είχαν μαζευτεί όλοι γύρω του, με μπάντες, με σημαίες… κι ακολούθησαν τη σωρό
μέχρι τον τόπο της τελευταίας κατοικίας. Εκεί λοιπόν που άνοιξαν το φέρετρο για
τον τελευταίο αποχαιρετισμό, βρέθηκαν μπροστά σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα.
Χιλιάδες πεταλούδες βγήκαν μέσα από το σώμα του και πέταξαν στον αέρα. Χιλιάδες
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έντομα σκόρπισαν παντού και κάποια απ’ αυτά… κάποια απ’ αυτά κατευθύνθηκαν
στην πολιτεία. Ένα από αυτά το έπιασε ένας πιτσιρικάς και το έβαλε σε μια γυάλα
για να του θυμίζει την ομορφιά της φύσης, ένα άλλο το έπιασε ένας φυσιοδίφης για
να το μελετήσει, κάποια άλλα έπεσαν κατά λάθος στις κατσαρόλες των μαγεριών και
κάποια άλλα συνέχισαν τον κύκλο της ζωής τους, κάνοντας αυγά και
δημιουργώντας απογόνους. Και όλα αυτά... όλα αυτά, σκορπίστηκαν σε όλη την
πολιτεία. Έτσι, αν το καλοσκεφτείτε, πού βρισκόταν αυτός ο άρχοντας πια;
Βρισκόταν στη γη; Εμείς θα λέγαμε ότι βρισκόταν μάλλον στο στομάχι των
υπηκόων του. Θα λέγαμε ότι βρισκόταν στο αίμα των υπηκόων του. Το ίδιο αίμα
που ήπιαν τα κουνούπια που τους τσίμπησαν. Είχε ποτίσει όλες τις ουσίες του
βασιλείου του με τον θάνατό του και άφησε τα κομμάτια της συνειδητότητάς του να
παρεισφρήσουν παντού. Η επίγνωση που είχε αποκτήσει, οι γνώσεις του, η
συνειδητότητά του, διαπότισε τα πάντα.
Κάπως έτσι λειτουργεί η ύλη και το πνεύμα. Εσείς νομίζετε ότι φεύγετε από το γήινο
πεδίο και πηγαίνετε σε έναν άλλον κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με το γήινο
πεδίο και είστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Περιμένετε με μεγάλη χαρά να αφήσετε
το υλικό σώμα για να πάτε κάπου αλλού, ελεύθεροι από την ύλη. Πιστεύετε σε έναν
μεγάλο βαθμό ότι, φεύγοντας από δω, θα αρχίσετε να τρέχετε σε πολύ μακρινούς
γαλαξίες, σε πολύ μακρινά αστέρια και να διασχίζετε τα νεφελώματα με το αγγελικό
σας σώμα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είσαστε μέρος της βιολογίας αυτού του
πλανήτη. Είσαστε κομμάτι του. Αν δεν ήσασταν, δεν θα είχατε αυτή τη στιγμή
αυτήν την υλική μορφή. Και φεύγοντας, αλλάζοντας όψη, αν θέλετε, αφήνετε αυτό
το σώμα που αποκτήσατε και διαχειριστήκατε όσο βρισκόσασταν σε εκδήλωση, το
αφήνετε να γίνει ένα με όλα όσα υπάρχουν, αφήνετε την επίγνωση που αποκτήσατε
να μοιραστεί στα πάντα κι εσείς ενώνεστε σε όλα τα επίπεδα με τη συλλογική ψυχή
και τα συλλογικά "όργανα", αν θέλετε, αυτού του πλανήτη. Και η αλήθεια είναι ότι
ποτέ δεν φεύγετε από αυτόν τον πλανήτη. Αυτό αποτελεί μέρος της
πολυδιαστασιακότητάς σας. Μπορεί να βρίσκεστε αλλού, κομμάτια της ψυχής σας
να βρίσκονται οπουδήποτε αλλού στο σύμπαν, ωστόσο θα είστε πάντα συνδεδεμένοι
με τη γη. Θα είστε πάντα ριζωμένοi. Ακόμα κι αν φεύγετε από το φυσικό σας σώμα
δεν παύετε να είστε συνδεδεμένοι και δεν παύετε να μοιράζεστε τη γήινη
πραγματικότητα μέσα από όλα όσα υπάρχουν. Γίνεστε ένα με τα πάντα. Φεύγοντας
από το υλικό σας σώμα, φεύγετε… σε έναν βαθμό φεύγετε από την ατομικότητα που
έχετε αποκτήσει εδώ, μπαίνετε στη συλλογική ψυχή, στο Συλλογικό, έχοντας πολύ
μεγαλύτερη επίγνωση και πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια δράσης και αντίληψης, και
παραμένετε ενωμένοι με όλα όσα υπάρχουν.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν είναι ενωμένοι μαζί σας οι πάντες. Από εκείνον τον
παππού ή τον προπάππο που δεν είδατε ποτέ, μέχρι τους μεγάλους δασκάλους της
σοφίας που είναι κομμάτι του DNA σας, είναι κομμάτι της ύπαρξής σας.
«Μπορεί, θα πείτε, εκατομμύρια άνθρωποι, δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο
να μοιράζονται την ίδια συνειδητότητα, τα ίδια κομμάτια ενέργειας;» Μπορεί, πολύ
φυσικά.
Μπορεί να γίνεται πολύ αργά αυτή η διάχυση αλλά πάντα ακολουθεί την εξελικτική
γραμμή της ανθρωπότητας. Έτσι, αυτή τη στιγμή είσαστε ένα κράμα ενεργειών που
περιλαμβάνει τόσο τα γονίδια του πατέρα και της μητέρας σας όσο και της
γενεαλογίας που βρίσκεται πίσω από αυτούς, αλλά επίσης και όλες τις ενέργειες που
είχανε προσλάβει αυτοί κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Με τον ίδιο τρόπο που,
κάνοντας εσείς παιδιά, τους μεταφέρετε όχι μόνο τον φαινότυπο που κουβαλάτε,
όχι μόνο τον εκδηλωμένο σας εαυτό, αλλά και όλο σας το δυναμικό, όλο αυτό που
βρίσκεται εν δυνάμει μέσα σας. Και όταν εσείς έρχεστε σε επικοινωνία με τις
ενέργειες των δασκάλων ή, για να το πούμε διαφορετικά, όταν ενεργοποιείτε μέσα
σας εκείνες τις ενεργειακές γραμμές του DNA σας που σχετίζονται με τις ενέργειες
των δασκάλων, τότε φεύγοντας από αυτό το πεδίο, αφήνετε πίσω σας μια
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διαφορετική συνειδητότητα και με την επίγνωση που έχετε κερδίσει μέχρι εκείνο το
σημείο, εμπλουτίζετε τον πλανήτη.
Αυτό είναι που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και αιώνες, ότι «φωτίζεται η
ύλη» και ότι ο Χριστός είναι στην ουσία η ενέργεια που φωτίζει την ύλη. Ο Μεσσίας
είναι αυτός που έρχεται να φωτίσει την ύλη. Είναι η συνειδητότητα που αποκτάτε
περνώντας μέσα από το γήινο πεδίο, γειώνοντας ενέργειες, ενσωματώνοντάς τις,
και αποκτώντας μια όλο και μεγαλύτερη, όλο και πιο διευρυμένη αντίληψη των
πραγμάτων. Έτσι λοιπόν, ο Μορύα ο δάσκαλος της πρώτης ακτίνας, ο Σαιν Ζερμαίν,
ο Κουτχούμι, όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι της εκκλησίας και όλων των δοξασιών, το
ίδιο με όλους τους καθημερινούς ανθρώπους, βρίσκονται μέσα σας. Αυτή είναι μια
πολύ περίπλοκη ίσως εικόνα για να τη συλλάβει κανείς. Συνήθως μένετε στο
γεγονός ότι είστε συνδεδεμένοι με τους δασκάλους, αλλά αποφεύγετε να σκεφτείτε
ότι είστε εξίσου συνδεδεμένοι και φέρνετε μέσα σας ψήγματα συνειδητότητας των
κοινών ανθρώπων -αυτών που εσείς αποκαλείτε κοινούς ανθρώπους-, ακόμα κι
αυτών που αποκαλείτε κακούς ανθρώπους ή ανεξέλικτους ανθρώπους. Είσαστε ένα
με τα πάντα και κουβαλάτε μέσα σας ψήγματα απ’ όλους.
Έτσι λοιπόν, λέμε πολύ συχνά ότι οι άνθρωποι καθρεφτίζουν αυτό που θέλετε εσείς
να καθρεφτίσετε. Και είναι κάτι που και η ίδια η Άννα προσπαθούσε να κατανοήσει
βαθύτερα πολλές φορές και δεν μπορούσε να το κάνει. Είναι κάτι που το δέχεστε,
αλλά το δέχεστε σαν μια μεταφυσική αντίληψη ή σαν μια ερμηνεία ψυχολογική,
γιατί και η ψυχολογία βρίσκεται σ’ αυτόν τον δρόμο και αν συζητήσετε με έναν
ψυχολόγο, θα σας μεταφέρει ακριβώς αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις ιδέες. Ωστόσο,
δεν είναι κάτι “μεταφυσικό” σε εισαγωγικά, είναι κάτι πολύ πραγματικό. Έχοντας
μέσα σας τα ψήγματα όλων των υπολοίπων αδελφών σας, κάθε φορά επιλέγετε
αυτό που θέλετε να δείτε. Έτσι, υλοποιείτε μία πραγματικότητα, φέρνοντας μπροστά
σας ανθρώπους που καθρεφτίζουν εκείνα τα ψήγματα που φέρετε μέσα σας. Και το
κάνετε αυτό για να διαχειριστείτε συγκεκριμένες πλευρές του εαυτού σας,
συγκεκριμένες ενέργειές σας. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της δουλειάς σας,
όταν αποφασίσετε ότι «ΟΚ, το διαχειρίστηκα αυτό», όταν το αποφασίσετε βαθιά
στην καρδιά και σε επίπεδο ψυχής, τότε μπορείτε να δείτε ότι αυτή η
πραγματικότητα αλλάζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να σας προκαλούσαν
προβλήματα απομακρύνονται και έρχονται στη θέση τους κάποιοι άλλοι, που θα
καθρεφτίσουν για σας μια άλλη πραγματικότητα. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν
την καθρεφτίζουν έτσι, με έναν μαγικό τρόπο, αλλά την καθρεφτίζουν βάση αυτού
που έχετε ήδη μέσα σας, το οποίο είναι πολύ πιο απτό απ’ ότι θα μπορούσατε ποτέ
να φανταστείτε, πολύ πιο πραγματικό. Είναι ψήγματα ενέργειας που βρίσκονται στο
DNA σας, ίχνη συνειδητότητας όλων των ανθρώπων του πλανήτη που προηγήθηκαν
από σας.
Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για channeling, τι εννοούμε ακριβώς; Εννοούμε ότι
έρχεται κάποιος άλλος από μία άλλη πλευρά του σύμπαντος και σας μιλά; Κάποιος
που έρχεται έξω από σας, κάποιος και έρχεται να σας σώσει; Κάθε άλλο. Όταν λέμε
channeling, εννοούμε τα μηνύματα που φέρνετε από αυτές τις πλευρές του εαυτού
σας, τις οποίες πριν δεν είχατε αντιληφθεί. Πριν φθάσετε στο σημείο να
αντιληφθείτε αυτές τις ενέργειες, νιώθετε ότι είστε άνθρωποι αποκομμένοι από το
Πνεύμα, μέσα σε μια σφαίρα βιολογίας, σε μια ανθρώπινη βιολογία, άνθρωποι
τρωτοί, ευάλωτοι, πολύ κατώτεροι ίσως από αυτό που θα θέλατε να είστε. Αλλά
έρχεται κάποια στιγμή που γίνεται ένα κλικ μέσα σας, κάνετε μία στροφή
εσωτερική, όταν η ψυχή σας αποφασίσει ότι είστε έτοιμοι γι’ αυτό. Και τότε αρχίζετε
ν’ αντιλαμβάνεστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερα απ’ ότι πριν. Αρχίζετε να
αντιλαμβάνεστε ότι είστε κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός άνθρωπος, έτσι
όπως σας έμαθε να πιστεύετε η θρησκεία, η δοξασία μέσα στην οποία έχετε
γεννηθεί κι έχετε αναπτυχθεί.
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Κάνοντας λοιπόν αυτήν τη στροφή, αντιλαμβάνεστε πολλές διαφορετικές ενέργειες
μέσα σας και, προχωρώντας σ’ αυτόν τον δρόμο και δίνοντας την πρόθεσή σας να
μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα που υπάρχουν, συνδέεστε κι ενεργοποιείτε τα
κομμάτια του DNA σας που φέρουν αυτές τις ενέργειες. Μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν,
μπορεί ν’ αρχίσει κάποιος να κάνει channeling τον Χριστό, την Παναγία, τον Σαιν
Ζερμαίν, τον Ηλία, τον Κρύων, τον Α, τον Β. Και στην ουσία, τότε αρχίζετε να
εκφράζετε το κομμάτι της ενέργειάς σας που αντιστοιχεί σ’ αυτές τις οντότητες.
Οντότητες που έχουν μοιραστεί τα πάντα, όλα όσα είχαν. Μοιράστηκαν την
αντίληψή τους και τη συνειδητότητά τους με όλα όσα υπάρχουν στο γήινο πεδίο.
Τελικά, τι είναι το channeling; Είναι αλήθεια ή ψέμα;
Αλήθεια είναι. Γιατί μπαίνοντας μέσα από τις δικές σας ενεργειακές γραμμές και
τους δικούς σας ενεργειακούς κόμβους, εφελκύετε την αντίστοιχη ενέργεια και τη
φέρνετε μέσα από λόγια στους ανθρώπους.
Και ένα εύλογο ερώτημα είναι ότι «εντάξει, όλα αυτά ισχύουν για τους δασκάλους
που ενσαρκώθηκαν και αναλήφθηκαν (με ό,τι εννοείτε εσείς σαν ανάληψη). Τι
γίνεται λοιπόν μ’ αυτούς που δεν έχουν ενσαρκωθεί στη γη; Τι γίνεται με τον
Κρύων που δεν ενσαρκώθηκε στη γη ή με κάποιους αγγέλους;»
Εκεί τα πράγματα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί μια
ενέργεια να μην έχει πάρει μορφή στο γήινο πεδίο, στο φυσικό, το εξωτερικό
παχυλό γήινο πεδίο, όμως σαφώς, εφόσον εμπλέκεται στην εξέλιξη του πεδίου,
βρίσκεται εξίσου μέσα στα πάντα. Είναι κομμάτι του δικού σας πεδίου, εφόσον
εμπλέκεται στις γήινες διαδικασίες. Γιατί, μην ξεχνάτε ότι έχουμε πει πάρα πολλές
φορές ότι, στη δική μας πλευρά είμαστε ένα. Είμαστε όλοι ένα. Όταν λοιπόν έρχεται
ο Κρύων ή ένας από τους αρχαγγέλους -αν και μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι από
τους αρχαγγέλους έχουν ενσαρκωθεί επανειλημμένως στη γη- έρχονται και σας
προσεγγίζουν μέσα από το νοητικό πεδίο. Και μέσα σ’ αυτό το πεδίο γίνονται ένα
με τα πάντα. Από εκεί και έπειτα, είναι στο δικό σας χέρι το πόσο θα γειώσετε αυτές
τις ενέργειες και θα τους δώσετε μια μορφή στη γη.
Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορείτε να φέρετε σε ενσάρκωση τον Κρύων; Είστε η
ενσάρκωση του Κρύων. Είστε κομμάτι του, ο καθένας. Ο Κρύων δεν θα έλεγε ποτέ
ότι δεν είναι εσείς, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ο καθένας από εσάς ξεχωριστά.
Έτσι, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ότι τα αντιλαμβάνεται κανείς
αρχίζοντας να κάνει τα πρώτα βήματα σ’ αυτό το μονοπάτι. Πιστεύουμε όμως ότι
είναι και πιο ωραία και η προσπάθειά μας είναι να τους δώσουμε τώρα μια απτή, μια
συγκεκριμένη μορφή και να φέρουμε πιο κοντά στην υλική σας υπόσταση αυτό που
θεωρούσατε τόσο καιρό σαν κάτι καθαρά πνευματικό, πολύ απόμακρο από το υλικό
πεδίο. Δεν υπάρχει τίποτα απόμακρο από το υλικό πεδίο. Μπορεί εσείς να κοιτάτε
τον ουρανό και να βλέπετε πολλούς πλανήτες, πάρα πολλούς γαλαξίες, χιλιάδες κι
εκατομμύρια έτη φωτός μακριά σας, στην ουσία όμως τίποτα δεν απέχει από σας.
Κομμάτια της ψυχής σας μπορεί να βρίσκονται παντού. Κι εμείς θα μπορούσαμε να
σας πούμε ότι βρίσκονται σε όλο το σύμπαν, σε όλους τους πλανήτες. Δεν θα ήταν
υπερβολή. Είσαστε κομμάτι του κόσμου και σαν κομμάτι του κόσμου, του
σύμπαντος, είστε ένα με τα πάντα. Για σας είναι εξίσου εύκολη η πρόσβαση σε
οποιονδήποτε γαλαξία αποφασίσετε ότι θέλετε να έχετε πρόσβαση, σε οποιοιδήποτε
άστρο. Το γεγονός ότι διαπιστώνετε ότι η ανθρωπότητα έχει συγκεκριμένες
ενεργειακές γραμμές και εστιάζει περισσότερο σε συγκεκριμένους αστερισμούς και
γαλαξίες –ας πούμε, τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα γνωστές οι Πλειάδες, ο
Σείριος, η Άρκτος, ο Αλδεβαράν, είναι ιδιαίτερα έντονη η ενεργειακή παρουσία του
Ωρίωνα ή της Ανδρομέδας- αυτό συμβαίνει απλά γιατί διαχειρίζεστε περισσότερο
κάποιες ενέργειές σας που σχετίζονται μ’ αυτές τις περιοχές του σύμπαντος.
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Μπορείτε να φανταστείτε πολύ εύκολα τον εαυτό σας…. και ο Χ. έχει ήδη αυτήν την
εμπειρία, του να βρεθείτε τυλιγμένοι με το σύμπαν. Θεωρείστε την εικόνα του
σύμπαντος σαν αυτή του πέπλου της Ίσιδας. Σας καλύπτει και… υπάρχει ή δεν
υπάρχει; Υπάρχει, είναι μια κοινή σας πραγματικότητα. Ωστόσο, βρίσκεται στην
αύρα σας όλο αυτό το σύμπαν, όλοι αυτοί οι αστερισμοί βρίσκονται στη αύρα σας κι
εσείς κάθε φορά αποφασίζετε ποιόν θα ενεργοποιήσετε. Όταν στα επόμενα χρόνια
γίνουν βαθύτερες συνδέσεις και αποφασίσετε σαν ανθρωπότητα να προχωρήσετε
περισσότερο, θα δείτε ότι θα δημιουργηθούν συνδέσεις με πολλούς άλλους
αστερισμούς, άστρα και νεφελώματα ακόμα, που είναι στη ουσία η περιοχές εκείνες
της ψυχολογίας σας και της υπόστασής σας που τώρα αναπτύσσονται. Τώρα
παίρνουν μορφή. Αυτή είναι η αναλογία, αυτόν τον συμβολισμό έχουν τα
νεφελώματα μέσα στο σύμπαν.
Και θέλουμε να ζητήσουμε από τον Χ. να πει τη γνώμη του για όλα αυτά, τις
απορίες του… γιατί θα ακολουθεί κάθε φορά συζήτηση.
Χ.:
Αυτά που άκουσα τώρα μου έλυσαν πολλές απορίες, κατάλαβα πολλά πράγματα που
δεν θα τα καταλάβαινα αλλού και μου έλυσαν πολλές απορίες. Θέλω να ρωτήσω αν
εγώ, βιώνοντας εδώ σαν άνθρωπος καλές στιγμές ή κακές στιγμές, αν τα βιώνει και
η άλλη πλευρά μαζί με μένα. Περνάω παραδείγματος χάρη μια άσχημη κατάσταση
εδώ, τη βιώνει και η άλλη πλευρά;
Απάντηση:
Ο γαλαξίας, λέει, είναι έτοιμος να δεχτεί και άλλα μέλη. Δεν ξέρω γιατί το λέει
αυτό…
Είναι ένας υπαινιγμός αυτός. Γιατί όταν εσύ αποφασίζεις να ενδιαφερθείς για το πώς
νιώθει η άλλη πλευρά, έχεις κάνει μια μεγάλη υπέρβαση. Μπορείς να καταλάβεις,
μπορείς να παρακολουθήσεις πόσο πολύ οι άνθρωποι μένουνε στη δική τους
πραγματικότητα και πόσο πολύ αποτυγχάνουν, πολλές φορές, να προσεγγίσουν την
ευρύτερη πραγματικότητα του συλλογικού όντος. Όταν εσείς φτάνετε να
αναρωτηθείτε πώς νιώθει η άλλη πλευρά, σημαίνει ότι ήδη έχετε κάνει ένα πολύ
σταθερό βήμα στην άλλη πλευρά, ότι έχετε κάνει ένα άνοιγμα για την άλλη
πλευρά. Την αγαπάτε, τη νιώθετε κοντά σας και, αυτή σου η ερώτηση δεν είναι
άσχετη από τη δήλωση που έκανες προηγουμένως, για τη βαθιά αγάπη που νιώθεις
για την ενέργεια του Ηλία. Είναι αλληλένδετα όλα. Βρίσκεσαι πάρα πολύ σε κείνη
την ενέργεια και αναπτύσσεις την…. ας το πούμε έτσι, αναπτύσσεσαι σε ένα άστρο
μεγάλου βαθμού, ένα μεγάλο άστρο.
Αυτό έχει συμβολική έννοια -και όχι μόνο- αλλά είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε τη
συγκεκριμένη πληροφορία αυτή τη στιγμή σε όλο της το εύρος. Θα σου μιλήσουμε
για την αναλογία του ότι η συνειδητότητα του καθενός από σας, η ψυχή σας, είναι
ένα αστέρι. Δεν είναι ένας πλανήτης, είναι ένα άστρο. Ο καθένας από σας έχει το
άστρο του. Και μπορεί εσείς να νιώθετε ότι πρόκειται για παραμύθια της Χαλιμάς ή
για έναν τρόπο του λέγειν όταν λέτε ότι «έχει άστρο αυτός ο άνθρωπος, και λάμπει»
όμως χρησιμοποιείτε μία έκφραση που αντιστοιχεί πολύ βαθιά στην πραγματικότητα
τη δική μας, και δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, όπως δεν έχετε συνειδητοποιήσει
πάρα πολλά απ’ όσα λέτε.
Ο καθένας σας είναι ένα άστρο. Μπορεί να ξεκινάει από ένα πολύ μικρό αστεράκι
που σιγά – σιγά διευρύνεται. Απορροφά όλο και περισσότερη ύλη από το σύμπαν
και διευρύνεται… διευρύνεται…. γίνονται πάρα πολλές πυρηνικές αντιδράσεις στο
εσωτερικό του, γίνεται σύντηξη, και επίσης αφομοιώνει πάρα πολύ ενέργεια…. Για
κάποιον που έχει διαβάσει βιβλία του παρελθόντος όπως η Μυστική Δοξασία είναι
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διαφωτιστικό αυτά που λέμε τώρα, αλλά θα τα πείτε αυτά κάποια άλλη στιγμή, όταν
αρχίσετε να αναλύετε κείμενα. Για την ώρα θα μείνουμε στο ότι είσαστε ένα αστέρι
ο καθένας από εσάς και ο βαθμός της διεύρυνσής σας εξαρτάται από το πόσα
συγχωνεύετε, πόσα συν-χωρείτε στην καρδιά σας. Η συν-χώρεση όπως ξέρετε ήδη
έχει μία πολύ διαφορετική έννοια, ότι κάνω χώρο στην καρδιά μου για πολλές
διαφορετικές ενέργειες, ακόμα και αυτές που στην αρχή απορρίπτω γιατί θεωρώ
ακατάλληλες. Έχει να κάνει με την έννοια του ότι αντιλαμβάνομαι ότι τα πάντα
είναι δικά μου κομμάτια, τα αναγνωρίζω ως τέτοια και τα κλείνω στην καρδιά μου
με αγάπη. Όσες περισσότερες ενέργειες λοιπόν συν-χωρείτε στην καρδιά σας, τόσο
περισσότερο δυναμώνει το φως του άστρου που είστε εσείς οι ίδιοι. Και θυμηθείτε
ότι το άστρο στέκεται στο κέντρο του. Βρίσκεται στο κέντρο του κι εκεί που
βρίσκεται υπάρχει μόνο φως, δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
Έτσι, δεν ήταν τυχαία όλη η παρέκκλιση της κουβέντας και γι’ αυτό ουσιαστικά
αναφέραμε ότι ο γαλαξίας είναι έτοιμος να δεχτεί και καινούρια αστέρια, γιατί
βρίσκεσαι σ’ αυτήν τη διαδικασία. Όσο περισσότερο ανοίγεις και δέχεσαι ενέργειες
και αντιλαμβάνεσαι την αλληλεπίδραση με την άλλη πλευρά και αγαπάς όλα αυτά
στην άλλη πλευρά, τόσο περισσότερο αρχίζει η ψυχή σου να λάμπει το ερχόμενο
διάστημα.
Και.. αποφύγαμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σου, αν έχεις καταλάβει…. δεν
αποφύγαμε. Σαφώς αντιλαμβανόμαστε όλα όσα βιώνετε. Αυτός είναι και ο λόγος
που σας λέμε ότι ξέρουμε τι σας συμβαίνει. Είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή. Η απλή
αλήθεια είναι ότι είμαστε μέσα σας κάθε στιγμή. Όχι στον γραμμικό τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνεστε τον χρόνο και το σύμπαν, τον τρισδιάστατο τρόπο σκέψης,
είμαστε όμως μέσα σας κάθε στιγμή, ένα με σας στις πολύ υψηλότερες διαστάσεις
και σαφώς αντιλαμβανόμαστε τα πάντα. Μόνο που δεν τα μεταφράζουμε με τον
δικό σας τρόπο. Βρίσκεστε σε μία σφαίρα βιολογίας, έχετε ενδυθεί ένα φυσικό σώμα
για να εκδηλώσετε συγκεκριμένες ενέργειες και για να πάρετε μέρος σ’ αυτό το
μεγάλο παιχνίδι. Συνεπώς, έχετε κάνει ένα συμβόλαιο όλοι όσοι βρίσκεστε σ’ αυτήν
τη σφαίρα πραγματικότητας –πολύ εικονικής για μας αλλά είναι μια πραγματικότητα
για σας-, έχετε κάνει το συμβόλαιο να αντιμετωπίζετε μία κοινή πραγματικότητα.
Μέσα σ’ αυτήν λοιπόν, καθίσταται απαραίτητο να έχετε συγκεκριμένα σημεία
αναφοράς. Όπως είπαμε, πρόσφατα, ναι, το ηλιακό σας πλέγμα είναι αυτό που
συνηχώντας με την καρδιά του ήλιου, δημιουργεί το αίσθημα της απόστασης σε όλα
τα πεδία. Έτσι λοιπόν, εσείς βρίσκεστε μέσα σε ένα παιχνίδι που μοιάζει πάρα πολύ
με τη σύλληψη του Matrix, μοιάζει πάρα πολύ μ’ αυτό και έχετε έναν συγκεκριμένο
τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Έχετε μάθει να μεταφράζετε τα πράγματα
με ένα συγκεκριμένο τρόπο σύμφωνα με τις διαστάσεις που σας είναι γνωστές και
σύμφωνα με αυτά που εσείς προσδίδετε στα πράγματα, σύμφωνα με την ενέργεια
που ο καθένας σας προσδίδει στο κάθε τι. Έχετε σημεία αναφοράς, χρησιμοποιείτε
λέξεις που έχετε επενδύσει με την ενέργεια που εσείς επιλέγετε (και οπωσδήποτε
έχετε επιλέξει σε επίπεδο ψυχής), γιατί κατεβαίνοντας έρχεστε ακριβώς για να
διαχειριστείτε συγκεκριμένες ενέργειες.
Εν κατακλείδι, λοιπόν, χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς τα οποία για
μας δεν είναι απαραίτητα. Γι’ αυτό κι εμείς βλέπουμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα
από σας και μπορεί να έχουμε αντίληψη του πόνου που βιώνετε, ωστόσο δεν
βιώνουμε τον πόνο. Βιώνουμε τη βαθιά αγάπη και… δεν θα λέγαμε συμπόνια με την
έννοια που δίνετε εσείς…. αλλά συμμερισμό, γιατί είμαστε ένα με σας και
αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει και μάλιστα, αντιλαμβανόμαστε αυτό που
συμβαίνει, ανάλογα με τον βαθμό που έχουμε γειωθεί, που έχουμε εκδηλωθεί.
Κάτι που δεν αναφέραμε προηγουμένως είναι ότ είμαστε μεν κομμάτι των πάντων,
οι ενέργειες των δασκάλων, των αγγέλων είναι κομμάτι του καθενός σας, αλλά ο
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βαθμός στον οποίο γειώνετε αυτές τις ενέργειες διαφοροποιεί και την αντίληψη που
έχουμε για την πραγματικότητά σας. Να το πούμε με άλλα λόγια: όταν η Άννα
άρχισε να γειώνει την ενέργεια του Ηλία, η ενέργεια αυτή βρισκόταν πολύ
περισσότερο στα ανώτερα νοητικά πεδία, όπου είχε μια καλή πρόσφυση. Αλλά
γειώνοντάς την συνειδητά και κάνοντάς τη μέρος της επίγνωσής της,
αφομοιώνοντας αυτήν την ενέργεια, τη γείωσε πολύ βαθύτερα, με αποτέλεσμα να
μπει αυτή η ενέργεια πολύ βαθύτερα στην εκδήλωση και να αρχίσει να εκδηλώνεται
με έναν άλλον τρόπο, σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι, μπορεί να μην έχει ένα φυσικό
σώμα αυτή η οντότητα, αλλά έχει έναν τρόπο εκδήλωσης στο φυσικό πεδίο και
αντιλαμβάνεται τις ενέργειες που κινούνται εδώ πολύ περισσότερο απ’ ότι πριν.
Όταν λέμε «αντιλαμβάνεται» δεν σημαίνει ότι πριν δεν γνώριζε, αλλά τώρα
επηρεάζεται πολύ περισσότερο από αυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που έχετε
ακούσει πολλούς channeler να σας μεταφέρουν μηνύματα οντοτήτων που σας λένε
ότι «θα πρέπει να αποσυρθούμε.... θα πρέπει να αποσυρθώ για ένα διάστημα και ν’
αφήσω να έρθει κάποιος άλλος να κάνει το channeling, να δώσει μηνύματα, για να
απομακρυνθώ από το γήινο πεδίο, το οποίο έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος της
ενέργειάς μου.
Βλέπετε, τα πράγματα κινούνται σε πάρα πολλές διαστάσεις. Είμαστε ένα. Αυτό είναι
μια πραγματικότητα πολύ πραγματική για μας και πολύ διαφορετική από τη δική σας
γιατί τη δική σας πραγματικότητα τη θεωρούμε εικονική. Το ότι είμαστε Ένα είναι
πολύ πραγματικό για μας. Και πάλι, ο βαθμός που συμμετέχουμε στην
πραγματικότητα -σ’ αυτήν την πραγματικότητα- σχετίζεται με τον δικό σας βαθμό
αφομοίωσης και γείωσης των ενεργειών.
Χ.:
Τώρα που εγώ δεν έχω επαφή ας πούμε, που δεν κάνω τσάνελιγκ ας πούμε και δεν
αντιλαμβάνομαι τις ενέργειες αυτές, γιατί γίνεται αυτό; Δεν έχω βάλει την πρόθεση
να το κάνω, ή οι ενέργειες ακόμα… ή είμαι κλειστός, ξέρω ‘γω…
Απάντηση:
Ναι, θα σου πούμε το εξής: ο Κρύων έρχεται και σε χτυπάει πολλές φορές στην
πλάτη και σου λέει «προχώρα, πας καλά». Εκείνη την ώρα λοιπόν εσύ
αντιλαμβάνεσαι ένα σκούντημα να κάνεις ακόμα περισσότερα. Μετά, τραβάει το χέρι
του, παραμένει δίπλα σου αλλά δεν σου δίνει ο ίδιος ώθηση και τότε εσύ
χαλαρώνεις και λες «OK, θα το κάνω αύριο, δεν πειράζει», και βρίσκεσαι σε μια
χαλάρωση και μια κατάσταση ψιλο-αδιαφορίας γι’ αυτό. Μετά ερχόμαστε και σου
δίνουμε άλλο ένα χτύπημα στην πλάτη και σου λέμε «όλα πάνε καλά, θα δεις, θα τα
καταφέρεις». Κι εσύ, ασυναίσθητα, μη καταλαβαίνοντας τι σου συμβαίνει, αρχίζεις
να νιώθεις μία εσωτερική ευφορία και λες «θα τα κάνω όλα! Θα τραβήξω
μπροστά!». Και πάλι μετά από λίγο σταματάμε κι εσύ χαλαρώνεις και πάλι τις
ενέργειές σου.
Θα καταφέρεις να κάνεις πολλά και μεγάλα βήματα μπροστά και πολύ αρμονικά,
γιατί το θέμα δεν είναι να αρχίσετε να χοροπηδάτε αλλά να βαδίζετε με ένα σταθερό
ρυθμό. Θα καταφέρεις να κάνεις ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα εσωτερικό, όταν μάθεις
να ξεπερνάς τη δύναμη της αδράνειας και να συνεχίζεις. Να ξεπερνάς την αδράνεια
που δημιουργείται μέσα σου όταν εμείς παύουμε να σου δίνουμε ένα σπρώξιμο και
να βρεις τη δύναμη να αναπαράγεις την ενέργεια που χρειάζεσαι μέσα στην καρδιά
σου. Έχεις πολύ ενέργεια αλλά δεν έχεις μάθει να την χειρίζεσαι και να την
κατευθύνεις σε έναν εσωτερικό στόχο. Ενώ χρησιμοποιείς την ενέργειά σου πάρα
πολύ εύκολα για εξωτερικούς στόχους, δεν έχεις μάθει να κάνεις αυτή τη στροφή
για να τη χρησιμοποιείς για να επιτύχεις τους εσωτερικούς σου στόχους. Αυτός είναι
και ο λόγος που ακόμα δεν έχεις εμβαθύνει αρκετά σ’ αυτήν την επικοινωνία. Και
τώρα σου το ξεκαθαρίζουμε πολύ και ξέρουμε ότι, και μόνο απ’ αυτό μπορείς να
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πάρεις πολλά... αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έναυσμα για σένα, να κάνεις πολλά
βήματα σταθερά μπροστά.
Χ.:
Το έχω αντιληφθεί ότι χαλαρώνω και τώρα όντως, μου δώσανε αυτήν την εξήγηση.
Ήθελα να πω ότι, ας πούμε η Γραμματικάκη που έχει κάνει channeling και έχει
γράψει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, το «Ιόχρουν Πεδίο», περιγράφει οραματικά
βέβαια, εικόνες. Ότι πήγε εκεί, είδε τη τάδε οντότητα, εικόνες…. Και παλιά το
Urantia Book περιγράφει κι αυτό εικόνες και μου ‘χανε δώσει την εντύπωση ότι κι
επάνω υπάρχει μορφή και ότι η ζωή είναι όπως κι εδώ περίπου αλλά είναι σε άλλη
μορφή, κι εγώ έλεγα στις διδασκαλίες μου κι εγώ ότι υπάρχουν μορφές και τα
πράγματα είναι όπως εδώ, μέχρι που ήρθε ο Κρύων και είπε ότι δεν υπάρχουν
μορφές και στο υπερδιάστατο είναι μόνο ενέργειες και είναι όλα ένα. Αυτοί γιατί
πέσανε τόσο έξω και περιγράφουν όλες αυτές τις μορφές. Δηλαδή, μόνοι τους τα
σκέφτονται οραματικά και τα περιγράφουν, ή τους δίνει τις εικόνες αυτές το
Πνεύμα, ας πούμε.
Απάντηση:
Χμ… δεν ξέρω γιατί μου το λέει αυτό αλλά… πρέπει να ανησυχήσω; Λέει «μία είναι η
αλήθεια, δεν υπάρχει αθανασία». Και δεν ξέρω γιατί…. Γι’ αυτό λέω, «πρέπει να
ανησυχήσω, γιατί μου το είπε έτσι;»
Αα, ναι, τώρα καταλαβαίνω τι εννοεί.
Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει αθανασία, εννοούμε ότι όλες οι μορφές δημιουργούνται
για να διαλυθούν. Δε σημαίνει ότι οι μορφές που βλέπετε στα εσωτερικά πεδία είναι
αθάνατες. Μπορεί να διαλύονται, να πεθαίνουν με έναν διαφορετικό ρυθμό από τον
δικό σας, γιατί οι δυνάμεις που ασκούνται εκεί είναι πολύ διαφορετικές και, σε έναν
μεγάλο βαθμό, διαμορφώνονται από τα δικά σας πιστεύω. Αλλά σε κάθε περίπτωση,
οι μορφές έρχονται για να διαλυθούν. Δεν έρχονται για να μείνουν. Είναι πάρα
πολλοί οι λόγοι που ένας διορατικός, ένας channeler, θα δει κάποιες εικόνες.
Μπορεί να είναι το ότι ο ίδιος συνδέεται με το αστρικό πεδίο και να δει εικόνες του
αστρικού βασιλείου, μπορεί να συνδεθεί με το νοητικό και να δει εικόνες του
νοητικού. Δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι λάθος, γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να
σκεφτείτε ότι «αυτός έπεσε έξω», μπαίνετε στη διαδικασία ξαφνικά να σκεφτείτε ότι
υπάρχει κάποιος που κάνει κάτι καλύτερα από έναν άλλον, μπαίνετε σε μία
σύγκριση και μία κρίση. Ασκείτε κριτική και αυτοκριτική. Και δεν είναι αυτό που
βοηθά. Είναι χρήσιμο να εστιάζεστε στο γεγονός ότι τα πάντα συμβαίνουν για
κάποιο λόγο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και όταν κάποιος σας φέρνει αυτές τις
πληροφορίες, το κάνει γιατί έτσι πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν είναι
δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας. Δεν
είσαστε εδώ γι’ αυτό. Είσαστε εδώ για να πλέξετε διάφορα σενάρια. Κι αυτοί που
νιώθουν μία έλξη προς το σενάριο που παρουσιάζεται, σημαίνει ότι αυτό ήρθαν να
επεξεργαστούν. Όταν τελειώσουν αυτήν την επεξεργασία, θα προχωρήσουν σε κάτι
άλλο.
Είναι πραγματικότητες που δημιουργείτε εσείς. Δε σημαίνει ότι οι ενέργειες δεν
υφίστανται, όμως αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να βλέπετε μία οντότητα με
πολλές διαφορετικές μορφές, γιατί, ξέρετε κάτι; Εσείς είστε που δημιουργείτε. Δεν
δημιουργούμε εμείς από τη δική μας πλευρά, δημιουργείτε εσείς εδώ. Γι’ αυτό και
είμαστε όλοι «πάνω σας» τρόπος του λέγειν, για να σας βοηθήσουμε σ’ αυτό, να
σας βοηθήσουμε να συνδημιουργήσετε. Είναι εικόνες λοιπόν, δε θα λέγαμε
ακριβώς της φαντασίας σας, έτσι υποτιμητικά, είναι εικόνες που βρίσκονται στα
εσωτερικά πεδία, που κάποιος τις δημιούργησε στο παρελθόν ή τις δημιουργεί ο
ίδιος σας ο εαυτός εκείνη την ώρα, για να μπορέσει να σας γίνει πιο καλά αντιληπτό
αυτό που βρίσκεται πίσω από τη μορφή.
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Αν φέρετε στον νου σας έναν καραγκιοζοπαίχτη και τον μπερντέ, μπορείτε να
καταλάβετε πολύ καλύτερα αυτό που σας συμβαίνει. Ο νους σας βλέπει τη σκιά και
δημιουργεί μια ολόκληρη πραγματικότητα, ενώ στην ουσία δεν είναι παρά μία σκιά.
Είναι αυτό που έρχεται από τα εσωτερικά πεδία για να σας κάνει κατανοητό το
νόημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συλλάβετε τις ενέργειες και έτσι, φέρνοντάς
τες στο γήινο πεδίο, κατανοώντας τις εσείς, αρχίζετε και δημιουργείτε καινούρια
δεδομένα. Είναι λοιπόν ανάλογα με το τι χρειάζεστε εσείς να κατανοήσετε και ποιος
τρόπος είναι ο πιο κατάλληλος. Ίσως να μη σας αρέσει, να το υποτιμάτε, όμως αυτό
είναι που επιλέγει η ψυχή σας.
Είναι καλό να βλέπετε τα πάντα σαν σύμβολα. Ακόμα και την εικόνα που
συλλαμβάνετε εσωτερικά, στο αστρικό πεδίο, στο νοητικό, οπουδήποτε, να την
αντιλαμβάνεστε σαν ένα σύμβολο της ενέργειας που βρίσκεται πίσω απ’ αυτήν.
Όπως μια λέξη είναι ένα σύμβολο, όπως ένα αντικείμενο συμβολίζει κάτι στο φυσικό
πεδίο, το ίδιο συμβαίνει και στα εσωτερικά πεδία. Όλα συμβολίζουν κάτι.
Χ.:
Πολλοί λένε, σε πολλές διδασκαλίες που έχω ακούσει, ότι όταν φεύγουμε από δω
και πεθαίνουμε, ότι πηγαίνουμε στο αστρικό πεδίο. Εκεί υπάρχουνε δάσκαλοι,
υπάρχουνε άγγελοι που προγραμματίζουμε τις επόμενες ζωές μας, τι μαθήματα
θέλουμε να πάρουμε, κάνουμε τα συμβόλαιά μας…. Τώρα εσείς λέτε ότι όταν
πεθαίνουμε από εδώ είμαστε παντού και πάντα… πώς γίνεται το σχέδιο της ζωής
μας… το μετά. Εκεί μπερδεύομαι λίγο. Πάμε στο αστρικό πεδίο και…
Απάντηση:
Μπερδεύεσαι, γιατί δεν έχεις συλλάβει το γεγονός ότι εσείς κι εμείς είμαστε ένα.
Χ.:
Το σχέδιο της ζωής μου εγώ με ποιόν το έφτιαξα, πώς το έφτιαξα;
Απάντηση:
Με μας, με τον Εαυτό σου, με το Ένα, με τα πάντα. Ερχόμαστε και σας φέρνουμε
πληροφορίες που σας διευκολύνουν από μια μεριά να βιώσετε τα σενάριά σας. Και
μπορεί να έχουν επιλέξει κάποιοι να βιώσουν ορισμένα σενάρια και να έχουν
επιλέξει να διαχειριστούν πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, να διαχειριστούν το
γεγονός, τη σκέψη, ότι πεθαίνοντας, θα βρεθούν σε έναν τόπο όπου θα κριθούν.
Από την άλλη, εμείς σας έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν σας κρίνει κανείς, αλλά
είναι ο εαυτός σας που σας κρίνει κάθε στιγμή. Οπότε, αν εσείς ζώντας καταλήξετε
να έχετε σαν βίωμα αυτή τη σκέψη, περνώντας στην άλλη πλευρά απλά θα μείνετε
στην αγκαλιά του Πατέρα και δεν θα υπάρχει κανένας και τίποτα που θα σας κρίνει.
Είναι αλήθεια ότι το σώμα, καθώς διαλύεται, και τα πάντα, διαχέονται παντού, το
κάθε υλικό πηγαίνει στο αντίστοιχο πεδίο του και σ’ αυτό το αντίστοιχο πεδίο βιώνει
καταστάσεις σύμφωνα μ’ αυτά που έζησε και πίστεψε, στο τέλος όμως κι αυτά
διαλύονται. Είναι μορφές που διαλύονται, μέχρι του σημείου που τα πάντα γίνονται
ένα. Εδώ είμαστε πάντα ένα… και γνωρίζουμε.
Χ.:
Αυτό ισχύει και να καεί το σώμα ή να θαφτεί; Έχει διαφορά;
Απάντηση:
Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο: το κάψιμο του σώματος διευκολύνει τη
διαδικασία, παρότι θα φαινόταν ότι το κάψιμο καταστρέφεται το DNA, (άρα τι
υπάρχει να μεταδοθεί; ) Το κάψιμο διευκολύνει τη διαδικασία της αφομοίωσης της
ενέργειας στα ανώτερα πεδία. Λύνει όλες τις συνδέσεις που υπάρχουν στο φυσικό
πεδίο με τη φωτιά κι αφήνει πίσω τις πιο λεπτεπίλεπτες ενέργειες για να
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αφομοιωθούν. Συνεπώς, θα λέγαμε ότι με το κάψιμο, με κάποιον τρόπο,
αφομοιώνεται…. Διαλύεται, καλύτερα, ένα κάρμα υπό δημιουργία. Εμπλέκεται πολύ
ο νόμος του κάρμα σ’ αυτό. θα λέγαμε ότι το κάψιμο του σώματος ελαφραίνει πάρα
πολύ το γήινο πεδίο από προηγούμενες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό
αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Ν.:
Το δικό μου ερώτημα είναι το γιατί και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού,
το ξεκίνημα του σύμπαντος. Καθώς δημιουργήθηκε το υλικό σύμπαν εξελίχθηκε και
βρισκόμαστε εμείς εδώ μ’ αυτήν τη μορφή, ενώ είμαστε όλοι ένα και έχουμε κάποιο
σκοπό. Οι ενέργειες είναι υπαρκτές. Η διαδικασία είναι υπαρκτή. Ο σκοπός ο
αρχικός ποιος είναι; Γιατί αποφασίσαμε να γίνει όλο αυτό το παιχνίδι.
Απάντηση:
Είναι ο Θεός που αγαπάει τον εαυτό του. έχει ειπωθεί με πάρα πολλούς τρόπους στο
παρελθόν το τι συμβαίνει. Από τον Γνωστικισμό ειπώθηκε ότι ο Θεός είναι το Ον
που γνωρίζει (μαθαίνει) τον εαυτό του. Όμως ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, δεν
μαθαίνει τώρα τον εαυτό του. Θα ήταν πιο κατάλληλο να πούμε τώρα, σ’ αυτήν τη
νέα εποχή, ότι ο Θεός είναι το Ον που αγαπάει τον εαυτό του. Που αγαπάει
έμπρακτα τον εαυτό του. Πώς ακούγεται αυτό; Είναι αυτός που βλέπει τον εαυτό
του, που έχει επίγνωση του εαυτού του. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο
«μαθαίνω» και «έχω επίγνωση» του εαυτού μου και «αγαπώ» τον εαυτό μου. Στη
νέα ενέργεια, αυτός είναι ο τρόπος που θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό το Πνεύμα,
ο Θεός: σαν το Ον που αγαπάει έμπρακτα τον εαυτό Του. Και εκδηλώνοντας αυτήν
την αγάπη που είναι ο Ίδιος, χωρίζεται σε χιλιάδες μορφές για να αγαπηθούν ξανά
και να γίνουν πάλι Ένα. Είναι το ευρύτερο σημείο που μπορεί να φτάσει αυτή τη
στιγμή η αντίληψη της ανθρωπότητας, το να κατανοήσετε κυρίως το «γιατί αυτός ο
διαχωρισμός, γιατί αυτό το μοίρασμα σε χιλιάδες μορφές;»
Είχαμε δώσει παλιότερα ένα παραμύθι, το παραμύθι του Νεκρού Αδελφού, που
μιλούσε για τον άρχοντα που κοίταζε τον εαυτό του στον καθρέφτη και ήταν τόσο
όμορφος, που ο καθρέφτης δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να κρατήσει
αυτήν την εικόνα. Τότε, έδωσε μία και έσπασε τον καθρέφτη και διαλύθηκαν τα
κομμάτια του παντού. Κατόπιν, του έφτιαξαν οι καλύτεροι τεχνίτες του, οι τέκτονές
του, του έφτιαξαν έναν άλλον καθρέφτη. Και είδε τον εαυτό του με μία άλλη
μορφή, και πάλι τον έσπασε γελώντας, γιατί χαιρόταν πάρα πολύ μ’ αυτήν τη
διαδικασία, να παίρνει διάφορες μορφές, να βλέπει τον εαυτό του και να τον
φαντάζεται με διάφορες μορφές. Και αυτό το επανέλαβε αρκετές φορές, αφήνοντας
όμως τα κομματάκια του καθρέφτη στο πάτωμα -ήταν κι αυτά δικά του-, να
αναρωτιούνται πού είναι. Είχαν μπερδευτεί τα χρώματά τους, οι εικονίτσες που
καθρέφτιζε το καθένα, γιατί το καθένα τους αγαπούσε τόσο πολύ αυτήν την εικόνα,
που την κράταγε για πάντα. Ήταν εντυπωμένη επάνω του. Κι όταν ξαφνικά ο
άρχοντας αποφάσισε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά και βαρέθηκε να
παίζει, κάθισε στο θρόνο του και άρχισε να αναλογίζεται, να θυμάται το παιχνίδι
του. Και καθώς θυμόταν με τόση αγάπη τις μορφές του, όλα όσα ήταν ο ίδιος, με
έναν μαγικό τρόπο κάθε κομματάκι έβρισκε το τη θέση του, έβρισκε το καθένα το
ταίρι του, μέσα από τις μυριάδες εικόνες και σχημάτισαν εκ νέου το καθένα και όλα
μαζί την εικόνα που πριν είχε διαλυθεί, επειδή ο άρχοντας καθόταν και
αναλογίζονταν με αγάπη τις μορφές του.
Αυτή τη στιγμή, το πιο κατάλληλο για να προχωρήσει η ανθρωπότητα, είναι να
κρατήσει αυτήν την εικόνα, του Θεού που αγαπάει τον Εαυτό Του έμπρακτα, σε όλα
τα επίπεδα. Έτσι, αυτό είναι που προτείνουμε στον καθένα να κάνει με τον εαυτό
του για να γίνει «καθ’ ομοίωση»: να αγαπάτε τον εαυτό σας σε όλα τα επίπεδα, όσο
πιο βαθιά γίνεται. Τότε θα έχετε πετύχει το «καθ’ ομοίωση», μετά το «κατ’ εικόνα»
που είσαστε ήδη.
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Ν.:
Τώρα, υλικός κόσμος και πνευματικότητα, που αυτά συνδυάζονται, που γίνονται
ένα, που αληλλοπλάθονται.... έχοντας διαβάσει όλοι μας πολλά από παλιότερες
ενέργειες, από νέες ενέργειες, πληροφορίες που ήταν κατάλληλες ή τώρα νέα
πράγματα έρχονται, πολλές φορές μας μπερδεύουν, προσπαθώντας να ενώσουμε
κομματάκια παζλ διαφορετικών. Και δημιουργούνται ερωτήματα και διαφωνίες. Γιατί
κάθε εικόνα αντιστοιχεί σε κάποια στιγμή. Όταν πάμε να συνδυάσουμε κομματάκια
από διαφορετικές εικόνες δεν βγαίνει. Μόνο ξεκινώντας από την παραδοχή ότι
είμαστε όλοι ένα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, μπορούμε να φτάσουμε να
συλλάβουμε όλη την εικόνα. Τώρα εγώ είμαι στη φάση που δύο πράγματα δεν έχω
κουμπώσει. Το ένα είναι το τι ρόλο παίζει το φως, που το συναντάμε παντού
μπροστά μας, αν είναι συμβολικές οι έννοιες που χρησιμοποιούμε στο φως ή είναι
επιστημονικές και κάποια στιγμή θα τις αποκωδικοποιήσουμε. Μπερδεύομαι, ψάχνω
να βρω να τυπώσω ταχύτητες του φωτός, μάζες, αυτά, έτσι να τα συνδυάσω με το
υλικό σύμπαν, να τα συνδυάσω με το πνευματικό, που έχω φτάσει σε καλό σημείο,
και το δεύτερο είναι, ότι ο Κρύων είπε ότι η πνευματικότητα κατοικεί μέσα στον
χώρο που καταλαμβάνει το άτομο μεταξύ του πυρήνα και των ηλεκτρονίων.
Άννα:
Και όταν λέμε Πνεύμα τι εννοούμε; Το ανεκπλήρωτο δυναμικό.
Ν.:
Αυτό το δυναμικό όμως τι μορφή έχει; Δηλαδή, υπάρχει ένας κενός χώρος που έχει
αυτό το δυναμικό το περίεργο. Υπάρχει μία δύναμη που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια
γύρω από τον πυρήνα, που ακόμα δεν την έχουμε εντοπίσει. Πολλοί… είχα ακούσει
έναν επιστήμονα που θεωρούσε ότι υπάρχει ένα αλισβερίσι μεταξύ των ηλεκτρονίων
και του πυρήνα, καθώς γυρίζει, το οποίο σαν μπαλάκι του πινγκ-πογκ μπαίνει και
δίνει πληροφορίες από τον πυρήνα στο ηλεκτρόνιο. Όταν μιλάμε για φωτόνιο, πάλι
μιλάμε πάλι τελικά για φως. Πάλι τελικά σ’ αυτό το κενό που δεν έχουμε ακόμα
εντοπίσει, ο Κρύων λέει ότι εκεί πέρα υπάρχει κάτι, πάλι υπάρχει το φως μπροστά
μας. Τι ρόλο παίζει το φως εδώ;
Απάντηση:
Τα πάντα εξαρτώνται από σας λέει, πώς βλέπετε εσείς το φως και το σκοτάδι.
Είναι κάτι που θέλαμε να σου πούμε από ώρα και περιμέναμε να ολοκληρώσεις αυτή
τη σειρά των ερωτημάτων, γιατί η απλή αλήθεια είναι ότι τα πάντα εξαρτώνται από
το πώς τα βλέπετε εσείς. Ο παρατηρητής δεν επηρεάζει απλά το παρατηρούμενο. Ο
παρατηρητής δημιουργεί την αντίδραση του παρατηρούμενου.
Εφόσον εσείς βρίσκεστε εστιασμένοι στην ύλη και προσπαθείτε να δείτε πώς
λειτουργεί, θα τη βλέπετε να γεννά διαρκώς νέες μορφές. Δεν υπάρχει περίπτωση
να σταματήσει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Ποτέ. Είστε εδώ για να παίξετε και η μητέρα
φύση σας δίνει όλα τα παιχνίδια που μπορείτε να έχετε ποτέ. Κι επειδή για έναν
ερευνητικό νου είναι πολύ ενδιαφέρον να ψάχνει πώς λειτουργεί η υλική μορφή,
μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι όσο και να ψάχνετε, θα δημιουργείτε καινούριες
απαντήσεις. Πότε θα το βλέπετε το φως σαν φωτόνιο, πότε θα το βλέπετε σαν
κύμα, μπορεί να το δείτε με πολλές μορφές ακόμα όσο περνάει ο καιρός, αλλά έχει
να κάνει με αυτό που αποφασίζετε να δείτε.
Πού βρίσκεται λοιπόν το τέρμα; Δεν βρίσκεται τέρμα. Δεν υπάρχει τέρμα σ’ αυτό.
Μη ξεχνάς ότι πρόκειται για μία πραγματικότητα που πλέει σαν μία φυσαλίδα στο
άπειρο. Και από αυτό το άπειρο…. Δεν είναι μία φυσαλίδα που είναι αποκομμένη από
το όλο, απλά βρίσκεται μέσα στο Όλο. Και το Όλον δίνει όση τροφή χρειάζεται.
Παίρνετε από αυτήν την ενέργεια που έχετε και δημιουργείτε διαρκώς καινούρια
πράγματα. Όταν τελειώσει ο χρόνος, που είναι ένα πεπερασμένο γεγονός, όταν
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λήξει… όταν έρθει η ημερομηνία λήξης αυτής της φυσαλίδας, τότε εσείς θα είσαστε
σε πολύ διαφορετικές διαστάσεις και θα γελάτε πάρα πολύ με όσα έχετε δοκιμάσει
και όσα έχετε βιώσει εδώ.
Θέλουμε όμως να καταλήξουμε στο ότι, όσο εστιάζεσαι και όσο προσπαθείς να βρεις
απαντήσεις σ’ αυτά τα πράγματα, τόσο θα προχωράς περισσότερο και τόσο θα
ακολουθείς μια εξωστρεφή πορεία, εκτός κι αν εσύ ο ίδιος ζητήσεις να συντονιστείς
στο κέντρο σου και να δεις από κει που στέκεσαι τα πάντα, να δεις τα πάντα από το
κέντρο σου. Τότε θα αποκτήσεις μια πολύ διαφορετική αντίληψη όλων αυτών και θα
βρεις και τις λύσεις, από κει που δεν το περίμενες.
Τι είναι το φως λοιπόν; Είναι μια μάζα. Μια μάζα φωτονίων που συμπεριφέρεται με
το δικό της τρόπο, γιατί η ενέργειά της είναι υψηλότερη απ’ οτιδήποτε άλλο και η
δική σας δόνηση δεν είναι σε θέση ακόμα να συλλάβει αυτά που έχει να σας δώσει.
Συνεπώς, το βλέπετε να τρέχει, το βλέπετε να κινείται με απίστευτη ταχύτητα, και
το βλέπετε έτσι γιατί εσείς δεν είστε εστιασμένοι στο κέντρο σας. Γιατί όταν
εστιαστείτε στο δικό σας κέντρο, θα κατανοήσετε ότι η λειτουργία του είναι
διαφορετική, θα κατανοήσετε ότι το φως είναι παντού. Όσο είστε εστιασμένοι
διαφορετικά, το βλέπετε απλά να κινείται εδώ κι εκεί μέσα στο σκοτάδι. Έτσι είναι,
έτσι είναι το παιχνίδι. Όταν εσείς ανεβάσετε αρκετά τη δόνησή σας θα μπορέσετε να
αποκτήσετε μια πολύ διαφορετική αντίληψη του φωτός και να το δείτε σαν αυτό
που είναι, δηλαδή σαν μια εκδήλωση της ύλης. Σχετίζεται άμεσα με την ύλη το
φως… αυτό που λέτε εσείς φως. Το δικό μας φως είναι διαφορετικό. Το δικό μας
φως έχει να κάνει με πιο αιθέριες ποιότητες, ποιο λεπτεπίλεπτες ποιότητες του
σύμπαντος, επίπεδα, ας πούμε. Το φως όμως αυτό που βιώνετε και ερευνάτε είναι
μία ιδιότητα της ύλης, είναι κομμάτι της ύλης.
Β.:
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι όσον αφορά τον Κρύων, τον Ηλία, όλους αυτούς…
εγώ δεν ξέρω αν τους ονομάζουν αγγέλους… έτσι ονομάζονται; Και πώς τους
νιώθω; Εγώ κάνω κάποιες προσευχές, παρακλήσεις… έτσι λέγονται; Και μου δίνουν
σημάδια και τα νιώθω πολύ έντονα και έχω μια επικοινωνία που θεωρώ πολύ δική
μου, προσωπική, και μου δείχνουν τον δρόμο. Και τον ακολουθώ και έχω εκπλαγεί
από το πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω , αν είναι αυτό, όντως ισχύει; Αν
είναι στο μυαλό μου αν έχω πιστέψει στον εαυτό μου και έχω οδηγηθεί να γίνω
καλύτερος άνθρωπος…. Αλλά παρακαλώντας και θέλοντας κάτι… δεν ξέρω, το
απαιτώ; Μου έρχεται. Και θέλω να ρωτήσω πώς μπορώ να νιώθω τον Κρύων ότι
είναι κοντά μου, τον Ηλία… πώς να τους…. πώς να το εκφράσω αυτό; πώς να νιώθω
ότι τώρα είναι ο ένας ή ο άλλος… δεν μπορώ να ξεχωρίσω, δεν έχω φτάσει σ’ αυτήν
την…. δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το καταλάβω αυτό. Επικαλούμαι τους
αγγέλους μου ως βοηθούς και μου δίνουν τη λύση. Αυτό.
Απάντηση:
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι εδώ. Και πολύ χαίρεται που ρωτάς και
θέλει να σου πει τα εξής…χμ, θα σου πω τώρα μόλις τι μου είπε και, παρότι φαίνεται
τρελό, έχει ήδη απαντήσει στην ερώτησή σου. Θα σου εξηγήσω μετά.
Ρωτώντας λοιπόν, είπε ότι είναι εδώ και ότι χαίρεται που ρωτάς και είπε:
«Άννα, είδες τώρα; Με γέννησες και είδες τι τραβάω; Πρέπει να απαντάω
ερωτήσεις.»
Τώρα, αυτό από μόνο του γεννά πολλά ερωτήματα…
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είμαι εγώ, είσαι εσύ, ο Νίκος, ο Χρήστος, ο
τάδε, ο δείνα. Είναι ενέργεια που έχουμε μέσα μας όπως όλες οι άλλες και,
εφελκύοντάς την της δίνουμε μία μορφή. Έτσι, δημιουργούμε ένα νοητικό
αντίστοιχο της ενέργειας που έχουμε μέσα μας –η οποία είναι ο Κρύων. Δεν είναι
τυχαίο ότι την ονομάζουμε έτσι, θα μπορούσαμε να την πούμε Αθανάσιο Διάκο. Θα
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ήταν άλλη η δόνηση. Η δόνηση βέβαια δεν έχει να κάνει με το όνομα αυτό
καθεαυτό. Δεν σημαίνει ότι λέω «Κρύων» και συντονίζομαι, όμως είναι η
συγχρονικότητα, αν θέλεις. Όταν θέλεις να συντονιστείς με τον Κρύων,
συντονίζεσαι με τον Κρύων.
Έτσι, έχει να κάνει άμεσα μ’ αυτό που είπε ο Ιησούς, ότι «αν το παιδί ζητήσει από
τον πατέρα του ψωμί δεν θα του δώσει πέτρα και αν ζητήσει ψάρι, δεν θα του
δώσει φίδι. Θα του δώσει ό,τι καλύτερο έχει». Όταν βρίσκεσαι σε μία τέτοια σχέση
αγάπης και εμπιστοσύνης με το Πνεύμα, παίρνεις αυτό που ζητάς. Υπάρχει και μια
πιθανότητα –πολλές πιθανότητες ίσως- να πάρεις κάτι ακόμα καλύτερο από αυτό
που νόμιζες ότι ήθελες.
Έτσι λοιπόν, εφελκύουμε ενέργειες από μέσα μας και τους δίνουμε μορφή και,
δίνοντάς τους μορφή, τις γεννάμε. Αυτή τη στιγμή αυτό φαντάζομαι ότι εννοούσε ο
Κρύων, ότι μπαίνοντας μέσα μου, εφελκύοντας αυτήν την ενέργεια και δίνοντάς της
μορφή, τώρα βρίσκεται στην ανάγκη να απαντήσει. Έχει πάρει μία άλλη υπόσταση
στο νοητικό πεδίο, βρίσκεται εδώ, μια πραγματική ενέργεια, την έχω γεννήσει γιατί
την έχω εφελκύσει από μέσα μου, την έχω φέρει έξω, και πρέπει τώρα να σου
απαντήσει. Και είναι ένα θέμα αυτό, το πώς θα απαντήσει..... και τι θα απαντήσει...
Το ερώτημα ήταν πώς θα τους ξεχωρίζεις.
Το Πνεύμα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, πρώτον.
Έρχεται πάντα η ενέργεια που ζητάς, δεύτερον.
Αν εσύ έχεις αρκετούς φόβους ή αίσθηση ανεπάρκειας και νιώθεις ότι δεν είναι αυτή
η ενέργεια και είναι μια κακή ενέργεια αντί αυτής, τότε έχεις πρόβλημα. Ο τρόπος
για να το λύσεις είναι να εμπιστευτείς ότι θα έχεις το καλύτερο κάθε φορά.
Και πώς θα ξεχωρίσεις τις ενέργειες; Χμ, φαντάσου ότι έχεις μπροστά σου ένα πιάτο
σούπας και τραβάς δύο νοητές γραμμές, κόβοντάς τη στα τέσσερα. Ονομάζεις το
ένα Ηλία, το άλλο Κρύων, το άλλο Μιχαήλ, το άλλο Σαιν Ζερμαίν. Απ’ αυτήν την
ενεργειακή σούπα λοιπόν δημιουργείς –δεν το πιστεύω το τι λέει το στόμα μου,
τέλος πάντων… είναι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που πίστευα- απ’ αυτήν την
ενεργειακή σούπα λοιπόν, δημιουργείς τέσσερις διαφορετικές οντότητες. Τις έχεις
γεννήσει εσύ. Τις έχεις δημιουργήσει εσύ.
Μη ξεχνάς όμως αυτό που λέγεται πάντα, ότι «ο πατέρας γεννά, η μητέρα τίκτει».
Αυτός που γεννά αρχικά δεν είσαι εσύ ακριβώς, δεν είναι ο γήινος εαυτός σου, είναι
ο Θεϊκός σου εαυτός. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, το ευρύτερο κομμάτι της
ύπαρξής σου. Και τότε έρχεται ο γήινος εαυτός σου να γεννήσει αυτές τις ενέργειες
σύμφωνα με αυτό που φέρει μέσα του, που του έχει εμφυτευτεί από το Πνεύμα, στο
νοητικό πεδίο, στο αστρικό, κοκ.
Μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της στο φυσικό πεδίο, αλλά θεωρείται γέννηση εξίσου
το να φέρεις παιδιά στο νοητικό πεδίο. Και αυτά τα παιδιά, αντίστοιχα, θα φέρουνε
μπροστά σου τις ενέργειες που έχεις εφελκύσει, που ζήτησες να έρθουν. Αν εσύ σαν
ψυχή αποφασίσεις ότι κάποια στιγμή έχει έρθει ο καιρός να προχωρήσεις μπροστά,
να προχωρήσεις και να φέρεις κι άλλες ενέργειες, μπορείς από την ενεργειακή σου
σούπα που βρίσκεται στο άπειρο -συνεπώς δεν τελειώνει ποτέ- μπορείς να
δημιουργήσεις όσες οντότητες θέλεις, να τις φέρεις, να τις γεννήσεις και πάλι, και
να τις αφήσεις να λειτουργούν. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτό είναι
σκεπτομορφή. Είναι. Κάποιοι θα τις λέγανε εγρηγορότα.
Υπάρχουν πολλές ονομασίες αλλά και πάλι εμείς σου λέμε ότι δεν είναι ακριβώς
αυτό, γιατί όταν είσαι συνειδητή σ’ αυτό που κάνεις, αναγνωρίζεις ότι έχεις παιδιά
που κάποια στιγμή θα ενσωματωθούν στη συλλογική ενέργεια. Όπως κι εσύ
φεύγοντας από το φυσικό πεδίο θα γίνεις ένα με όσα υπάρχουν, το ίδιο θα έχουν
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γίνει κι αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, θα έχουν δώσει πολλούς καρπούς στη γη, γιατί
είναι υπάρξεις που εκδηλώνουν δικές σου ενέργειες. Ενέργειες που βρίσκονται
βαθιά μέσα σου, ενέργειες που είπαμε ότι είναι συνδεδεμένες με τους δασκάλους
της σοφίας, με όσους πέρασαν πριν από σένα, με τους αγγέλους…
Και είναι ενέργειες που θα θεραπεύσουν πολλούς, γιατί είναι συντονισμένες βάσει
της πηγής τους, που είναι το Πνεύμα και η Ύλη. Είναι παιδιά του Πνεύματος και της
Ύλης.
Ίσως αυτό απογοητεύει κάποιον. Θα περίμενε μία επαφή με ένα άγγελο. Υπάρχουν
οι άγγελοι, υπάρχουν πραγματικά….
Μια στιγμή να το καταλάβω αυτό, για να δω πώς να το πω.
Μου λέει «άφησέ τη να το καταλάβει αυτή. Μην προσπαθείς να το βάλεις σε λόγια
για να το καταλάβει».
Αυτό που λένε είναι ότι:
Η ύπαρξή μας στο γήινο πεδίο εξαρτάται από εσάς. Δεν προσπαθούμε να σου πούμε
ότι δημιουργείς σκεπτομορφές. Εμείς είμαστε εδώ. Αλλά η γείωσή μας και η
εκδήλωσή μας εξαρτάται από εσάς. Συνεπώς, όταν ερχόμαστε και σας λέμε ότι
«ήρθε ο καιρός ν’ αρχίσετε να δουλεύετε με τους δασκάλους», όταν ερχόμαστε και
σας λέμε «γιατί δεν επικαλείστε τους αγγέλους;» είναι γιατί εσείς είστε που μας
φέρνετε μέσα στο γήινο παιχνίδι.
Όταν λοιπόν η Άννα αποφάσισε να φέρει την ενέργεια του Πατέρα στη γη, αυτό
έκανε στην ουσία, εφέλκυσε μία ενέργεια αντίστοιχη του Πατέρα, της ενέργειας του
Πατέρα, που ήταν ο Ηλίας. Και στη συνέχεια, μέσα από αυτήν την ενέργεια
εφέλκυσε άλλες. Δε σημαίνει ότι είναι σκεπτομορφές ακριβώς, όμως είμαστε παιδιά
σας στο γήινο πεδίο, γιατί ερχόμαστε σαν αποτέλεσμα της δικής σας επίκλησης.
Αυτό μπορεί να τα βάλει καλύτερα τα πράγματα και να τα ξεκαθαρίσει για όλους.
Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κουτχούμι και ο Μορύα θα διδάξουν πολλά τα επόμενα χρόνια.
Θα διδάξουν πολλούς τα επόμενα χρόνια, και θα είστε ανάμεσα σ’ αυτούς. Και οι
δύο; Και οι τρεις μπορούμε να πούμε. Θα είσαστε ανάμεσα σ’ αυτούς, αρκεί να
αφήσετε τον εαυτό σας χαλαρό και να μη σταματάτε ποτέ να ακούτε τη φωνή της
καρδιάς.
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Η ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ

Μόλις μου είπαν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν δύο ομάδες
διαφορετικού αντικειμένου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ίσως τελικά να γίνονται
διαφορετικά μαθήματα σε κάθε μία από τις δύο ομάδες. Θα δούμε….
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στον κύκλο του Ενός που είναι τα πάντα. Ξεκινάει ένας
άλλος κύκλος, ξεκίνησε ήδη σε μια ημερομηνία γιορταστική και τώρα πια μπαίνετε
στην κανονική ροή. Ένας κύκλος που έχει σαν αντικείμενο τη συζήτηση θεμάτων
που σχετίζονται με τη Νέα Εποχή και το πώς μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τις
ενέργειές σας στη Νέα Εποχή.
Κι ερχόμαστε να σας πούμε διάφορα πράγματα. Την πρώτη φορά μιλήσαμε για τον
τρόπο που συνδέεστε με τα πάντα. Για τον τρόπο που φέρετε μέσα σας ψήγματα
συνειδητότητας απ’ όλα όσα υπάρχουν. Απ’ όλες τις προηγούμενες γενιές, απ’ τους
δασκάλους της Σοφίας…. Απ’ όλα όσα υπάρχουν. Η ζωντανή βιβλιοθήκη δεν είναι
μόνο η Γη. Ο πυρήνας της ζωντανής βιβλιοθήκης είστε εσείς οι ίδιοι. Και ρίξαμε λίγο
φως, λίγες ακτίνες πάνω στο ερώτημα «τι είναι το channeling, τελικά».
Σήμερα θα περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό της συνειδητότητας του
πλανήτη. Έτσι, ερχόμαστε να φέρουμε μαζί μας τον Κρύων της Μαγνητικής
Υπηρεσίας, τον Μέτατρον, τον Ουριήλ, τον Ζακχιήλ… είναι οντότητες που
αγκαλιάζουν πολύ στενά, πολύ σφιχτά με την ενέργειά τους τον πλανήτη γη.
Ενέργειες που έρχονται από τα βάθη του χρόνου, του χώρου και του χρόνου.
Ενέργειες που είναι έξω από τον χώρο και το χρόνο και ωστόσο τον διαπερνούν.
Διαπερνούν αυτή τη φυσαλίδα και βρίσκονται σε κάθε σημείο της. Είναι πολλοί οι
άγγελοι και οι αρχάγγελοι που κάνουν το ίδιο. Όμως τώρα οι ενέργειες του Ζακχιήλ
και του Ουριήλ είναι που στηρίζουν πολύ τη δουλειά που κάνετε, μαζί με την
ενέργεια του Μέτατρον, που θα έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία το επόμενο
διάστημα.
Βλέπετε, οι ενέργειες έρχονται σε κύματα. Έρχονται, φεύγουν, νιώθετε ότι χάνετε
την επαφή, μετά ξαναέρχονται… Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, προκειμένου να
υπάρξει κίνηση ή, τέλος πάντων, αυτό που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της
κίνησης. Γιατί στην ουσία, είστε κάθε στιγμή παντού και απλά μεταφέρετε τη
συνειδητότητά σας εδώ, εκεί, παραδίπλα. Φανταστείτε ότι είσαστε ένας κόκκος, ένα
μόριο σκόνης και μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας παντού... Ένα μόριο νερού που
ταξιδεύει μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Η συνειδητότητα είναι μία. Απλά, σ’ αυτό το
συλλογικό που λέγεται νερό, κάθε μόριο είναι μια ξεχωριστή μονάδα. Ωστόσο, η
συνειδητότητα είναι μία.
Αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους από τα μόρια του νερού είναι η
δημιουργικότητα. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο απ’ οτιδήποτε άλλο, είναι η
δημιουργικότητα και το παιχνίδι της ελευθερίας της βούλησης. Γιατί τα ζώα έχουν
μεν μια συλλογική ψυχή βάσει της οποίας ενεργούν, αλλά δεν έχουν φτάσει στο
επίπεδο της εξατομίκευσης, όπως ο άνθρωπος. Η συνειδητότητά τους θα ανέλθει σ’

25

www.elijah.gr

αυτό το επίπεδο μετά από πάρα – πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Είναι
μια μακρά διαδικασία. Αυτή τη στιγμή εσείς όμως βρίσκεστε στη θέση του
δημιουργού στη γη κι αυτό είναι που σας διαφοροποιεί απ’ όλα τ’ άλλα. Ξέρουμε ότι
δεν είστε σίγουροι για το αν αυτό είναι καλό ή κακό. Ξέρουμε ότι βρίσκεστε πολλές
φορές να ξύνετε το κεφάλι σας και να αναρωτιέστε «τώρα τι γίνεται, είναι σίγουρα
καλό ότι έχω ελεύθερη βούληση; Θα προτιμούσα να κάνει το Πνεύμα αυτό που
θέλει κι εγώ να κρατηθώ απ’ έξω. Να μη χρειαστεί να επιλέξω οτιδήποτε». Όμως,
αυτό είναι το παιχνίδι και για να λάβετε μέρος σ’ αυτό ακριβώς το παιχνίδι είναι που
κάνατε ουρά στην άλλη πλευρά, και να ‘σαστε τώρα εδώ τώρα να παρασταίνετε
τους ανίδεους, που δεν γνωρίζουν τίποτα και έρχονται να μάθουν κάτι και να
μπορέσουν να πορευτούν. Δεν είναι καθόλου έτσι, το ξέρουμε και το ξέρετε.
Ξεκινώντας λοιπόν να μιλήσουμε για τη συνειδητότητα του πλανήτη, τι μπορούμε
να πούμε κατ’ αρχήν, πέρα από το ότι είναι μια μεγάλη σφαίρα βιολογίας, παρόμοια
με τη δική σας αλλά πολύ μεγαλύτερη σε φυσικές διαστάσεις και πνευματικές; Είναι
μία σφαίρα που εξελίσσεται με τον δικό της ρυθμό κι εσείς είστε πάνω της σαν τα
κύτταρα ενός σώματος. Όπως έχετε τα κύτταρα του σώματός σας να κυκλοφορούν
μέσα σας πέρα δώθε, να εκτελούν το καθένα μια δουλειά, έτσι έχει και η Γαία εσάς
και όλα όσα υπάρχουν στο φυσικό της πεδίο. Μια μεγάλη μητέρα, μια μεγάλη
οντότητα, ένας Λόγος από μόνη της, που έρχεται να υποστηρίξει το θεϊκό σχέδιο.
Υπάρχουν πολλά σενάρια στο γήινο πεδίο, πάρα πολλά. Υπήρχαν ανέκαθεν πολλά
και τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί ακόμα περισσότερα. Είναι έτσι, είναι
αλλιώς, είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη, έχετε έρθει εδώ και κάποιοι έπαιξαν ένα
σκληρό παιχνίδι μαζί σας και σας εντύπωσαν αρνητικά εντυπώματα, περιοριστικά…
Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Και, υπάρχει και το γεγονός ότι είσαστε εδώ. Κι
επειδή εμείς θέλουμε να πατάτε γερά τα πόδια σας στη γη, προτιμούμε να
σκέφτεστε με τις έννοιες του τώρα, του εδώ και τώρα. Δεν επιθυμούμε καθόλου να
σας βλέπουμε να προσπαθείτε να γυρίζετε πίσω και να φέρνετε πληροφορίες……
Είναι συμβολικά όλα όσα σας λέγονται. Τα περισσότερα απ’ όσα σας λέγονται,
δίνονται συμβολικά και δίνονται για να μπορέσετε να βρείτε μέσα σας εκείνες τις
ενεργειακές χορδές που δονούνται έτσι ώστε να ξυπνήσετε τις δικές σας, τις
προσωπικές σας μνήμες. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό που θα σας πει
κάποιος ίσχυε για σας όταν ήσασταν εδώ. Μιλάμε πολλές φορές για παράλληλες
πραγματικότητες, για παράλληλες διαστάσεις και δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που
τώρα αναπτύσσεται και ποτέ δεν υπήρχε πριν. Μπορεί κάποιος να σας φέρει σενάρια
που ποτέ δεν ίσχυσαν για σας, αλλά ίσχυσαν για κάποιους άλλους. Και τώρα είστε
εδώ, στην εποχή της μεγάλης συγχώνευσης των ενεργειών και βρίσκεστε
αντιμέτωποι με όλα αυτά τα σενάρια, που μέσα σας δεν δονούν τίποτα απολύτως,
με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να ακούτε πάρα πολλά σενάρια για το μέλλον και
άλλα από αυτά τα βρίσκετε οικεία, ηχούν πολύ αληθινά στ’ αυτιά σας και άλλα όχι.
Ο καθένας σας όμως περπατάει τη δική του ενεργειακή γραμμή και δεν σημαίνει ότι
αυτό που λέγεται για κάποιους ισχύει οπωσδήποτε και για κάποιους άλλους.
Η μεγάλη ενότητα είναι εδώ και ποτέ δεν ήταν αλλιώς. Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι
που αντιλαμβανόντουσαν αυτήν την ενότητα και κάποιοι άλλοι που…… δεν την
αντιλαμβανόντουσαν. Δεν θα πούμε ότι αποτύγχαναν ή το απέφευγαν, απλά
λειτουργούσαν σε μία άλλη ενεργειακή γραμμή. Έτσι φαίνεται η γη τώρα αν την
κοιτάξετε από ψηλά σαν ένα συνονθύλευμα ενεργειών, που ενώ κινούνται γύρω
από μία κοινή πραγματικότητα, διαμορφώνουν άπειρα πεδία αντίληψης και τα
περισσότερα από αυτά τα πεδία ανήκουν στο νοητικό…. στο νοητικό σώμα της γης.
Το τι θα φτάσει στο τέλος να αποκρυσταλλωθεί, μμ αυτό είναι το παιχνίδι της
δύναμης. Τι θα φτάσει να αποκρυσταλλωθεί μέσα στο DNA σας, μέσα στο DNA της
ίδιας της Γαίας;
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Όπως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πάρα πολλές σκέψεις στον νου του και τελικά
καταλήγει να υλοποιήσει πολύ λίγες από αυτές, έτσι κι ένας μεγάλος ζωντανός
οργανισμός κινείται σε πάρα πολλές γραμμές, μέχρι να αποφασίσει -πάντα στο
πλαίσιο της συγχρονικότητας- το τι θα υλοποιήσει. Αυτή τη στιγμή είστε εδώ και
είστε μία υλοποίηση που έρχεται μέσα από τη Γη. Έχετε υλοποιηθεί, χάρη στη
Μητέρα Γη. Εσάς αποφάσισε να φέρει στον κόσμο. Εσάς αποφάσισε να κρατήσει
στην αγκαλιά της αυτήν την περίοδο, εσείς είστε τα παιδιά της τώρα, και το κάνει με
πολλή αγάπη. Όπως πολύ σύντομα όταν φύγετε, θα έρθουν άλλοι και άλλοι και θα
υλοποιήσουν καινούρια σενάρια. Για κάποιον λόγο, έχει επικρατήσει το να θεωρείτε
ένα κομμάτι την ανθρωπότητα και ένα άλλο κομμάτι τη Γαία. Και μιλάτε για την
ανθρωπότητα που καταστρέφει τη Γαία, για την ανθρωπότητα που πρέπει να
αγαπήσει τη Γαία, να συνδεθεί με τη Γαία. Όμως είστε κομμάτι της γης. Είστε
κομμάτι της βιολογίας της, με τον ίδιο τρόπο που οι τρίχες στο δέρμα σας είναι δικό
σας κομμάτι και μπορείτε να το ορίσετε. Και δεν εννοούμε μ’ αυτό ότι η Γαία έχει
τον ρόλο του Θεού για σας, όμως είναι το ευρύτερο σύνολο μέσα στο οποίο κινείστε
και συμμετέχετε σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι λαμβάνει χώρα στη γη. Μπορεί να μην
το κάνετε συνειδητά, μπορεί να πιστεύετε ότι δεν έχετε καμία σχέση μ’ αυτό που
συμβαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη, σε έναν χώρο όπου μάχονται και
σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι, όπου εκατομμύρια άλλοι πεθαίνουν από την πείνα,
που άλλοι πάλι χαίρονται και διασκεδάζουν κάθε βράδυ, αλλά είναι μία
πραγματικότητα στην οποία συμμετέχετε και είστε κομμάτι της.
Είναι μια πραγματικότητα για σας, όπως είναι επίσης πραγματικότητα ότι είστε
κομμάτι του όλου. Σας αρέσει πολλές φορές να σκέφτεστε ότι έρχεστε από την
Ανδρομέδα, τον Ωρίωνα, τον Πλούτωνα, την Αφροδίτη…. Μπορείτε να φέρετε πάρα
πολλούς αστερισμούς, πολλούς πλανήτες, πολλά αστέρια μπροστά σας και να βρείτε
πολλές συνδέσεις. Σκέφτεστε τις Πλειάδες, τον Σείριο, την Άρκτο…. Όμως είστε εδώ
και είστε ένα με τη βιολογία της γης. Άπαξ και είστε εδώ, είστε εδώ για πάντα. Δεν
σημαίνει αυτό με κάποιον τρόπο ότι δεν έχετε τρόπο φυγής, ούτε ότι είστε
φυλακισμένοι εδώ, αλλά έχετε πλέξει τις ενέργειές σας με τη Γαία. Και το έχετε
κάνει με μια πολύ βαθιά αγάπη. Με την ίδια αγάπη που ο Κρύων έρχεται και
εργάζεται μαζί της. Εργάζεται παντού. Δεν υπάρχει σημείο στο σύμπαν που δεν
βρίσκεται η ενέργεια του Κρύων, και βρίσκεται ταυτόχρονα κι εδώ. Μπορείτε να
πείτε ποτέ ότι ο Κρύων δεν είναι συνδεδεμένος με τη γη; Είναι φύσει αδύνατον.
Είναι κομμάτι της γήινης σφαίρας. Δεν χρειάζεται να ενσαρκωθεί για να συνδεθεί με
τον πλανήτη, ούτε είναι μια ενέργεια που έρχεται από μακριά για να προσφέρει κάτι
και να φύγει. Είναι μια ενέργεια διάχυτη στο σύμπαν. Γι’ αυτό άλλωστε τονίζει
διαρκώς ότι είναι τα πάντα Ένα. Χρειάζεται όμως πότε – πότε να σας δίνουμε μερικά
παιχνίδια, για να μπορέσετε να κάνετε πιο συγκεκριμένη μία ιδέα.
Έτσι, ο Κρύων έρχεται σαν ένας άγγελος από τον Κεντρικό Ήλιο. Έχετε αναρωτηθεί
τι είναι ο Κεντρικός Ήλιος; Θα μπορούσε να ‘ναι ο πυρήνας της γης, θα μπορούσε
να ‘ναι το κέντρο του γαλαξία, θα μπορούσε να ‘ναι ο Αλδεβαράν ή οποιοδήποτε
άλλο αστέρι. Στην ουσία όμως, είναι ο Λόγος. Είναι το πεδίο του Λόγου, που
βρίσκεται μέσα στο κάθε τι, από το κέντρο ενός άστρου μέχρι το κέντρο ενός
κυττάρου, και βρίσκεται μέσα σε όλα όσα υπάρχουν. Ο Κεντρικός Ήλιος είναι η ίδια
η καρδιά. Γιατί λέγεται Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας; Μα επίσης σας έχουμε
δείξει ότι μπορείτε να τον αποκαλείτε Κρύων της Χριστικής Συνειδητότητας και σας
έχουμε δείξει ότι η Μαγνητική Υπηρεσία είναι η ίδια η αγάπη. Σχετίζεται με τον νόμο
της Έλξης και εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα, είτε πρόκειται για νοητικά πεδία, είτε
πρόκειται για αστρικά ή φυσικά. Εκφράζεται σε όλα τα πεδία και σε κάθε πεδίο έχει
και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Είναι ο Κρύων της Αγάπης και, αν ψάχνετε για τον
Κεντρικό Ήλιο, είναι η ενέργεια της Καρδιάς. Αυτό θα θέλαμε να γίνει ξεκάθαρο.
«Η καρδιά μου βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξής μου, βρίσκεται στο κέντρο μέσα
στο στήθος μου και χτυπά», λέτε. Εκεί είναι ο Κρύων; Μάλιστα, εκεί είναι και
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προσδοκά την ώρα που θα το καταλάβετε, που θα καταλάβετε ότι δεν είναι ούτε
σπιθαμή μακριά σας για ν’ αρχίσετε να δουλεύετε μαζί του. θέλουμε λοιπόν να
φέρετε την καρδιά σας στα πόδια. Να ενώστε τα πόδια με την καρδιά –να το κάνετε
εσωτερικά. Οραματιστείτε τα πόδια και την καρδιά να γίνονται ένα. Παίζουμε με τις
πολικότητες πάλι. Δείτε την καρδιά σας στα πόδια, γιατί άλλο; Για να στηριχτείτε σ’
αυτήν, για να πατήσετε σ’ αυτήν. Τώρα είναι η βάση σας. Και θα ζητήσουμε από τον
καθένα να θέσει μία ερώτηση, αφού πρώτα πατήσει καλά στον χώρο της καρδιάς.
Έχοντας αυτήν την εικόνα, αυτήν την αίσθηση, ότι η καρδιά και τα πόδια είναι ένα.
Θα ξεκινήσουμε από τον Χ.
Χ.:
Τι πρέπει να κάνω για να έρθω σε συνειδητή επαφή με τη Γαία και να πάρω τη
βοήθειά της εν πάση περιπτώσει, σε δύσκολες μέρες.
Απάντηση:
Η Γαία κι εσύ είσαστε ένα, είναι το προφανές. Όταν το δεχτείς αυτό δε μένει παρά
να συνδεθείς συνειδητά πια με την πρόθεσή σου και να ζητήσεις να βιώσεις την
αγάπη της Γαίας. Να ζητήσεις να βιώσεις και να μοιραστείς αυτήν την αγάπη.
Προχωράτε όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Μπορεί ο καθένας σας να φέρνει
σπόρους συνειδητότητας από πολύ μακρινές περιοχές του σύμπαντος. Θέλουμε να
θυμηθείτε για λίγο όσα ειπώθηκαν στη γιορτή της Μαρίας, τότε που μιλήσαμε για τη
γονιμοποίηση της Παρθένου από τον Υιό, και να δείτε σ’ αυτήν την αναλογία τη
σχέση σας με τη γη. Πώς ερχόμενοι στη γη γονιμοποιήσατε αυτό το φιλόξενο
έδαφος για να φέρει τους καρπούς του. Τότε ήσασταν απλά Πνεύμα, ένα κομμάτι
Πνεύματος, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Πνεύμα χωρίζεται σε κομμάτια. Ερχόμενοι
λοιπόν εδώ γονιμοποιήσατε με την πρόθεση αυτό το τεράστιο ωάριο και επιφέρατε
πάρα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό το φυσικό σώμα που έχετε τώρα δεν
είναι παρά η υλοποίηση αυτής της γονιμοποίησης. Και, ακόμα περισσότερο,
συνεχίζετε να γονιμοποιείτε αυτό το υλικό κάθε μέρα, με κάθε σας σκέψη, με κάθε
σας συναίσθημα. Ρίχνετε σπόρους και η Γαία ανταποκρίνεται σαν κάθε Μεγάλη
Μητέρα. Είναι άμεση η σύνδεση της Γαίας με τη Ρέα, τη Μαρία, την Κουάν Γιν…
αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη Μητέρα. Με τη Δήμητρα, με όλες τις θηλυκές
οντότητες που γνωρίζετε.
Και για να το θέσουμε διαφορετικά, πέρα από το να δηλώσεις την πρόθεσή σου
(αυτή είναι η πρώτη απάντηση που θα παίρνεις κάθε φορά γιατί με την πρόθεσή
σου δουλεύεις), είναι να γνωρίζεις ότι κάθε στιγμή γονιμοποιείς αυτό το μεγάλο
ωάριο. Γονιμοποιείς τη Γαία και τα πεδία της για να επιφέρεις συγκεκριμένους
καρπούς, για να γεννήσει τα παιδιά της. Κάθε τι που δημιουργείς είναι ένα παιδί
δικό σου και της Γαίας…. Το κάθε τι.
Θεωρούμε απαραίτητο να τιμήσουμε την οντότητα αυτή της Γαίας γιατί, σας λέμε
πάλι ότι συνεχίζετε να τη βλέπετε διαφορετικά, σαν κάτι ξεχωριστό από την
ανθρωπότητα και θεωρείτε ότι είστε κάτι εξωτερικό που έρχεται να τη βοηθήσει, να
τη σώσει ή να την καταστρέψει. Δεν είστε κάτι εξωτερικό, μια εξωτερική δύναμη,
είσαστε κομμάτι της… είστε κομμάτι της. Αυτή η υπόστασή σας η γήινη είναι το παιδί
του πνευματικού σας Εγώ και της Γαίας. Και είναι ένας απαραίτητος συνδετικός
κρίκος αυτός προκειμένου να ριζώσετε καλά, να νιώσετε αυτή τη σύνδεση και να
μπορέσετε να γειώσετε ακόμα περισσότερα. Γιατί, είναι πολύ καλός ο Ουρανός, είναι
πολύ καλό, πολύ όμορφο να σκέφτεστε το σύμπαν με τους αστερισμούς και τους
άπειρους γαλαξίες που βρίσκονται διάσπαρτοι στο διάστημα, αλλά εδώ είναι το σπίτι
σας, εδώ πατάτε τα πόδια σας και εδώ είναι η αγαπημένη σας σύντροφος και μητέρα
που έρχεται μαζί σας να δημιουργήσει. Και χρειάζεται να το κάνουμε αυτό… είπαμε
νωρίτερα στην Άννα ότι μπαίνετε σε μια δύσκολη εποχή…. χμ, άλλη μία; Άλλη μία.
Θα είναι μία δύσκολη εποχή για όσους δεν έχουν μάθει να στέκονται στο κέντρο
τους, για όσους δεν έχουν μάθει να ισορροπούν, για όσους το έχετε μάθει δε θα
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συμβεί τίποτε απολύτως. Αυτό που θα γίνεται στην ουσία είναι ότι αλλάζουν οι
πολικότητες. Θα λέγαμε σε ένα άλλο επίπεδο ότι είναι ο Ηλίας και ο Μέτατρον που
αλλάζουν πολικότητες, που αλλάζουν θέση. Μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε την
αλλαγή αυτή των πολικοτήτων στο καβαλιστικό δέντρο της ζωής. Μπορείτε να δείτε
την αλλαγή της πολικότητας σαν μία δική σας διευρυμένη ευθύνη. Μπορείτε να
δείτε ότι πλέον εσείς σαν ανθρώπινοι άγγελοι στη γη αρχίζετε να παίρνετε τα
πράγματα στα χέρια σας και το Πνεύμα απλά βρίσκεται δίπλα σας για να συνδράμει,
να τρέξει να σας βοηθήσει σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Εσείς παίρνετε το παιχνίδι στα
χέρια σας. Αυτό μεταφέρει η έννοια της αλλαγής της πολικότητας. Κάποιοι θα
περιμένατε να αλλάξουν οι πόλοι της γης. Για την ώρα σας λέμε ότι αυτό γίνεται
στα εσωτερικά πεδία και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Τα ίδια τα πεδία αλλάζουν
πολικότητες, παρότι θα ήταν δύσκολο να το διανοηθεί κανείς, θα δείτε πολλά
πράγματα να αντιστρέφονται. Γι’ αυτό σας λέμε ότι θα είναι δύσκολο για όσους δεν
έχουν μάθει να μένουν στο κέντρο τους. Αυτοί είναι που θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα
όταν δουν τα πάνω να έρχονται κάτω. Είστε εκεί που χρειάζεται να είστε όμως και
όλα θα πάνε καλά. Κι εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό, πάρα πολύ
χαρούμενοι…. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται πολλά περισσότερα βήματα απ’ όσα
περιμέναμε αρχικά. Ξεκινήσαμε με μερικές δικές μας προβλέψεις και βλέπουμε ότι
τις έχετε ξεπεράσει. Είστε πολύ πιο μπροστά κι αυτό είναι πολύ χαρούμενο νέο,
είναι μια πολύ χαρούμενη δήλωση. Θα ζητήσουμε από την Ε. να καταθέσει τη δική
της ερώτηση.
Ε.:
Σ’ ένα channeling ο Κρύων είχε πει ότι η γη περνάει το δικό της τώρα…. Είναι
φυσική η φάση της καταστροφής που γίνεται στον πλανήτη και εμείς απλά
συμβάλουμε στην καταστροφή στο ότι επιταχύνουμε τα πράγματα. Επιταχύνουμε τα
πράγματα στο γήινο πεδίο, με τη μόλυνση που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, ή είναι
και οι καινούριες ενέργειες που έρχονται ταχύτατα και συμβάλουν στη μορφοποίηση
των αλλαγών;
Απάντηση:
Εσείς και η Γαία είσαστε ένα. Η απάντηση παραμένει η ίδια. Είναι αναμενόμενο
συνεπώς, αλλάζοντας τη δική σας συνειδητότητα να αλλάζει και η συνειδητότητα
του πλανήτη. Τι ξεκινάει από πού; Δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Αν αρχίσουμε να
ψάχνουμε να σας εξηγήσουμε από πού ξεκινάει η αλλαγή, είναι σίγουρο ότι δεν θα
καταλάβετε τίποτα και δεν υπάρχει τρόπος να σας το εξηγήσουμε. Ξέρετε ότι ήρθε ο
Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας με την ομάδα του, με την ακολουθία του, κι
έκαναν την ενεργειακή αλλαγή του μαγνητικού πλέγματος. Τι είναι αυτό το
μαγνητικό πλέγμα; Είναι η συνειδητότητα. Είναι το πέπλο της συνειδητότητάς σας.
Συνεπώς, από πού ξεκινάει η αλλαγή; Είναι ένα πέπλο που μοιράζεστε με τον
πλανήτη. Όταν αλλάζει το ένα αλλάζει και το άλλο. Η μόνη διαφορά είναι το
επίπεδο της κλίμακας, η κλίμακα στην οποία συμβαίνει η αλλαγή. έτσι λοιπόν,
ακολουθείτε όχι ακριβώς μία παράλληλη πορεία αλλά είστε η γη, είστε η Γαία. Θα
φύγετε από δω σήμερα έχοντας στον νου σας ότι εσείς είστε η γη. Τόσο καιρό
ζούσατε προσπαθώντας να γίνετε ο ουρανός, να φέρετε τον ουρανό στη γη. Και
τώρα πατάτε στον ουρανό. Φτάσατε πια στα βαθιά εσωτερικά πεδία και ήρθε η ώρα
να καταλάβετε ότι είστε η γη. Είστε κομμάτι της και είναι ένα συλλογικό επίτευγμα
το ότι βρίσκεστε σ’ αυτό το σημείο. Με τον ίδιο τρόπο που αλλάζουν συνειδητότητα
όλες οι άλλες υπάρξεις της γης, από το ορυκτό βασίλειο μέχρι το φυτικό, μέχρι το
ζωικό, τα ντέβας, αλλάζουν δόνηση όλες οι επιμέρους συνειδητότητες που
δημιουργούν αυτό το σύνολο που ονομάζεται Γαία. Και είναι σημαντικό να το
καταλάβετε αυτό, να το εμπεδώσετε σήμερα ακριβώς λόγω της αλλαγής των
πολικοτήτων και επειδή ακριβώς τώρα δεν είσαστε αυτοί που ήσασταν πριν. Πριν
θεωρούσατε τους εαυτούς σας ανθρώπους που προσπαθούσαν να γίνουν άγγελοι
και να έχουν μία πνευματική εμπειρία. Κατόπιν μάθατε ότι είσαστε πνεύματα που
έρχονται να αποκτήσουν και τη γήινη εμπειρία. Εμείς τώρα ερχόμαστε να σας
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δείξουμε ότι είστε τα πάντα. Είστε και πνεύμα, είστε και γη και είστε ένα με τη γη. Η
ερώτησή σου δεν έχει απαντηθεί πλήρως, αλλά θα το κάνουμε συν τω χρόνο. Θα
έρθει η απάντηση στη συνέχεια της διαδικασίας. Θα ζητήσουμε από την Ευ. να κάνει
την ερώτησή της.
Ευ.:
Η πρώτη ερώτηση είναι ότι ήθελα να δω αν ισχύει αυτό που έχω στον νου μου.
Μερικές μέρες πριν μου ήρθε στο νου μια γλώσσα. Μια γλώσσα που μου είπε ότι
είναι από την πηγή. Μια συμπυκνωμένη γλώσσα, με έρρινους ήχους και βαθύς
ήχους και μου έχει ειπωθεί πως, αν μπορέσει κανείς να την πει αυτή τη γλώσσα, θα
κάνει πολύ καλό στο ενεργειακό πεδίο της γης. Ήθελα να δω αν όλο αυτό που το
χω στο νου μου, ισχύει; Είναι μια γλώσσα η οποία μιλάει για τα πάντα. Δεν είναι να
πεις, δεν είναι ο λόγος αλλά είναι κάποιος άλλος κραδασμός, έτσι απλά. Κι αν
μπορέσει αυτός ο κραδασμός να κατέβει και να μπορέσει να βρεθεί κάτω στη γη θα
κάνει πολύ καλό. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει πράγματι.
Απάντηση:
Έτσι είναι, ισχύει.
Θα συνεχίσουμε μετά. Θα δοθούν στη συνέχεια περισσότερα.
Ά:
Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση, θέλω να πω κάτι. Είπαμε προηγουμένως ότι
βάζουμε την καρδιά στα πόδια μας. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η καρδιά μας,
πόσο ψηλά στον ουρανό και πόσο βαθιά στη γη. Είναι εδώ και είναι παντού, είναι
σαν την αγάπη που πλημμυρίζει το σύμπαν, πλημμυρίζει τον κόσμο και φτάνει
βαθιά μέσα στη γη. Αυτή η αγάπη είναι που θα θεραπεύσει τη γη και θα τη βοηθήσει
στο βήμα που πρόκειται να κάνει.
Άννα:
Και έτσι είναι.
Όλοι:
Και έτσι είναι.
Αν.:
Εγώ θα κάνω πρακτικές ερωτήσεις, όπως πάντα. Τι πρέπει να κάνω, για να
βοηθήσω το έργο του Κρύων;
Απάντηση:
Ο Κρύων είναι εδώ και είναι μαζί σου. είναι μέσα σου. και είναι μέσα σου με έναν
τρόπο πολυδιαστασιακό… διαδιαστασιακό. Ανήκετε ο ένας στον άλλον. Του ανήκεις
και σου ανήκει. Είσαι ένα κομμάτι, ένα μόριο της σούπας. Την προηγούμενη φορά,
φέραμε το παράδειγμα της σούπας, που μπορείτε να την κόψετε στα τέσσερα.
Μπορείτε να πάρετε ένα πιάτο σούπα, να το κόψετε στα τέσσερα και να πείτε «αυτό
είναι ο Ηλίας, αυτό είναι ο Μέτατρον», κλπ, κλπ. Αυτό είμαι εγώ, αυτό είναι ο
άλλος. Είναι μια σούπα. Τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις τη σούπα. Και τι
είδους απάντηση θα μπορούσε να σου δώσει Όλον; Αν σε ρωτούσε ένα κύτταρό
σου «Μεγάλο Ον, εσύ που υπάρχεις πάνω απ’ όλα και ζω μέσα σε σένα, σε σένα ζω
και είμαι και κινούμαι, τι να κάνω για να σε βοηθήσω και να σου δείξω την αγάπη
μου», τι θα του απαντούσες;
Αν.:
Εκείνο ξέρει.
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(συνέχεια)
Μμ… Υπάρχει μέσα στο κάθε τι η πληροφορία της ύπαρξής του. Ο σκοπός σας
πηγάζει από μέσα σας. Γι’ αυτό άλλωστε η βασική πληροφορία που σας φέρνουμε
κάθε φορά και δεν κουραζόμαστε να την επαναλαμβάνουμε, γιατί πρέπει να
εγγραφεί σε κάθε σας κύτταρο και σε κάθε σας σκέψη, είναι ότι χρειάζεται να
μιλήσετε με την αλήθεια της καρδιάς σας, να εκφράσετε αυτό που είστε, να είστε ο
εαυτό σας. Όταν είστε ο εαυτός σας, βρίσκεστε αυτοστιγμεί στο κατάλληλο σημείο,
την κατάλληλη στιγμή και κάνετε ό,τι χρειάζεται να γίνει. Δεν υπάρχει τρόπος να
μην το κάνετε. Μπορεί αυτό που κάνετε να φανεί ότι βοηθά ή βλάπτει το σύμπαν.
Αυτό το αντιλαμβάνεστε μόνο όταν βρίσκεστε εστιασμένοι στο πεδίο της διττότητας,
στο τρισδιάστατο πεδίο.
Θα σας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Στο σώμα σας υπάρχουν πάρα πολλών ειδών
κύτταρα. Θα πάρουμε για παράδειγμα τα Τ-Λεμφοκύτταρα, ο σκοπός των οποίων
είναι να πολεμούν το κακό, κάθε εισβολέα να τον πολεμούν. Δίνουν τον εαυτό τους
γι’ αυτόν τον σκοπό. Καθώς κινούνται πέρα – δώθε, αφήνουν τον εαυτό τους στη
ροή, κάνουν ότι κάνουν και ταυτόχρονα αναρωτιούνται «ποιος είμαι; Από πού
έρχομαι; Που πάω;» και την ίδια ώρα, εκ των πραγμάτων, κάνουν αυτό που ήρθαν
να κάνουν. Υπάρχουν και τα άλλα κύτταρα, εκείνα τα αιμοπετάλια, που πηγαίνουν
και κλείνουν, συσσωρεύονται πάνω στις πληγές και τις κλείνουν, για να εμποδίσουν
τη διαρροή της ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να ωφελήσουν
θεωρητικά μπορούν και να βλάψουν, αυτό όμως είναι κάτι που το βλέπετε έτσι όταν
είστε εστιασμένοι στο γήινο πεδίο. τα ίδια κύτταρα που μπορεί να πάνε και να
συσσωρευτούν σε μία πληγή του δέρματος και να τη θεραπεύσουν, μπορούν να
συσσωρευτούν στην ρωγμή του τοιχώματος ενός αγγείου κι εκεί να δημιουργήσουν
πρόβλημα στη ροή της κυκλοφορίας και το μεγάλο Ον που είναι τα πάντα, να
πεθάνει.
Δεν θα θέλατε να βρίσκεστε στη θέση αυτών των κυττάρων, αλλά πολλές φορές
έτσι είναι. Ακολουθείτε αυτό που χρειάζεται να κάνετε. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι
σωστό ή λάθος; Γιατί αν αυτό το μεγάλο θεϊκό ον έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται να
προχωρήσει παραπέρα και να εγκαταλείψει ένα σώμα για να ενδυθεί ένα άλλο, είστε
στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή. Αν αποφάσιζε αυτό το ον να δει τα
πράγματα από μια πολύ στενή σκοπιά που αφορά αυτό το συγκεκριμένο σώμα και
να δει ότι αυτό του δημιουργεί πρόβλημα, τότε θα αρχίζατε να νιώθετε πάρα πολύ
άσχημα. Όμως, δεν τα βλέπει έτσι τα πράγματα το μεγάλο Ον. Απλά προχωρά. Είναι
δικά του όλα τα πράγματα, είναι όλες οι διαστάσεις δικές του και σας χρησιμοποιεί
όπως εσείς χρησιμοποιείτε, σε εισαγωγικά πάντα, τα κύτταρά σας, τα οποία σας
υπακούν τυφλά, για να πάρετε τις γήινες εμπειρίες σας και να κάνετε όλα όσα
θέλετε να κάνετε. Συνεπώς, το αποτέλεσμα που έχει η δράση σας είναι καλό να μην
το κρίνετε με τον γήινο τρόπο αλλά να αφήνετε να το κρίνει αυτός που έχει τη
γενική επίβλεψη, που έχει τη γενική εικόνα και μπορεί να καταλάβει ότι, αυτό που
εσείς λέτε καλό ή κακό είναι πολύ σχετικό. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι ένα κομμάτι
της δικής του βούλησης. Δ;
Δ:
Ήθελα να ρωτήσω το εξής: επειδή στις μέρες μας υπάρχει αυτή η αίσθηση
διαχωρισμού σε ότι αφορά τη Γαία, τη δημιουργικότητα και την αύξηση της
συνειδητότητας βέβαια. Θα μιλήσω για μένα. Χρειάζεται αυτή την αίσθηση της
ενότητας και την αύξηση της συνειδητότητας, όλα όσα συνεπάγονται το να
αισθανθείς ένα με τη Γαία, είναι κάτι το οποίο τελικά χρειάζεται να το αντλήσω από
μέσα μου; δηλαδή να εστιαστώ και να βγάλω από μέσα μου αυτήν την αίσθηση, ή
υπάρχουν και εξωτερικά μηνύματα που μπορούν να με βοηθήσουν να βρω αυτήν
την αίσθηση της ενότητας; ….αν γίνομαι κατανοητή… δηλαδή είναι κάτι το οποίο
τελικά το βρίσκω μέσα μου, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και απλά δεν το βλέπω;
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Απάντηση:
Υπάρχεις εσύ. Όλα τα άλλα είναι ένας καθρέφτης. Συνεπώς, όταν εσύ αποφασίσεις
να δεις την ενότητά σου με τη Γαία, θα τη δεις μέσα σου και θα την καθρεφτίσεις
και έξω από σένα. Δεν υπάρχει σειρά, πρώτο ή δεύτερο, μέσα ή έξω, υπάρχεις εσύ.
Τα πάντα γύρω σου, θα σου πούμε ξανά, είναι ένας καθρέφτης. Αν το καλοσκεφτείς
άρα, ξεκινάει από μέσα σου η επίγνωση της ενότητας. Εξαρτάται, από ένα σημείο
και πέρα, από το τι θέλεις εσύ να κάνεις. Όταν έρχεστε στη γη να πάρετε τις γήινες
εμπειρίες, εκ των πραγμάτων, έχετε αποφασίσει ότι θα σκορπίσετε τις ενέργειές σας
για να μπορέσετε να τις ξαναμαζέψετε. Είναι σαν να βρίσκεστε στο δωμάτιο με τους
καθρέφτες και σε κάθε καθρέφτη να βλέπετε μια δική σας όψη. Να βλέπετε τον
εαυτό σας σε μια διαφορετική γωνία. Είστε εσείς. Αυτό που έρχεται απ’ έξω σαν
συγχρονικότητα αντανακλά εσένα, αντανακλά τον καθένα από σας και όλα όσα
έχετε στην καρδιά σας, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα.
Όταν δεν είστε συνειδητοποιημένοι σ’ αυτό, χάνετε το μπαλάκι, όπως λέτε, χάνετε
τη σειρά, νιώθετε ότι γίνεστε έρμαιο και δίνετε μεγαλύτερη δύναμη απ’ όσο πρέπει
σ’ αυτές τις εικόνες. Τότε θεωρείτε ότι όλες αυτές οι εικόνες είναι ανεξάρτητες,
αυτεξούσιες και σας υποβάλουν σε όλων των ειδών τα βασανιστήρια. Όταν
συνειδητοποιήσετε ότι όλες αυτές οι εικόνες είναι απλά καθρεφτίσματα δικά σας,
κρατάτε τη δύναμή σας μέσα σας και την ευθύνη σας και καθρεφτίζετε κάθε τι που
θέλετε εσείς, συνειδητά. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα σου πάρει λίγο χρόνο, γιατί
είναι μια διαφορά που θέλει αρκετή εμβάθυνση. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει ο
καθένας να εμβαθύνει για τον εαυτό του, όμως είναι αυτό. η σύνδεση υπάρχει, είναι
μέσα σου αλλά, εφόσον είσαι στο γήινο παιχνίδι, είναι στο χέρι σου να επιλέξεις με
ποιον τρόπο θα παίξεις. Εμείς θα σου συνιστούσαμε να κρατήσεις ισορροπία. Ούτως
ή άλλως, όταν βρίσκεσαι στο γήινο πεδίο, χρειάζεται να συμμετέχεις στα πάντα. Εάν
αποφασίσεις ότι δε θα δεις τίποτε άλλο πέρα απ’ τον εαυτό σου, κλείνεσαι και κάνεις
τις διεργασίες σου εσωτερικά αλλά στερείς τους άλλους γήινους αγγέλους από την
παρουσία σου και από το γήινο παιχνίδι. Στερείς τον εαυτό σου από τη χαρά αλλά
είσαι εδώ για να χαρείς. Αυτό που χρειάζεται όμως, είναι να θυμάσαι ότι παίζεις ένα
παιχνίδι. Έτσι, είναι στο χέρι σου το πώς θέλεις να έρθεις σε επαφή με την ενότητά
σου, με τη σύνδεσή σου με τη Γαία.
Και τώρα θα μιλήσουμε για κάτι άλλο.
Η Γαία λοιπόν είναι ένας ταξιδευτής στο διάστημα. Κρέμεται με αόρατες κλωστές σ’
ένα συμπαντικό πλανητάριο και πάνω της έχει μιλιούνια από μικρές κουκίδες, μικρά
ανθρωπάκια, που τρέχουν πέρα δώθε. Θέλουμε να φανταστείτε λίγο αυτήν την
εικόνα. Είναι μια αστεία εικόνα. Και καθένα απ’ αυτά τα μιλιούνια τον ανθρώπων,
κάθε ανθρωπάκι, νιώθει ότι είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα του κόσμου, είναι ό,τι
πιο σημαντικό μπορεί να υπάρξει, έχει φέρει πάρα πολλά δώρα στον πλανήτη, έχει
έρθει για να κάνει τα πάντα για τον πλανήτη. Είναι μοναδικό, απερίγραπτο, εξαίσιο,
θεϊκό. Πάντα νιώθατε έτσι. Και μετά, ήρθε κάποιος να σας πει ότι, ξέρετε, πρέπει να
δείξετε λίγη ταπεινοφροσύνη. Ποιοι είστε; Εσείς μεγαλώσατε στην αμαρτία,
γεννηθήκατε στην αμαρτία. Τι νομίζετε ότι είστε και χαίρεστε έτσι; Δεν είστε
καθόλου σημαντικοί. Χρειάζεται να δείξετε ταπεινοφροσύνη.
Και πέρασε ο καιρός. Πολλοί από σας περάσατε από περίεργες καταστάσεις,
βυθιστήκατε σ’ αυτήν την αμαρτία που θέλανε πάρα πολύ να σας επιβάλλουν
κάποιοι, μέχρι την ώρα που ακούσατε κάποια άλλα μηνύματα, πήρατε κάποιες άλλες
πληροφορίες και είπατε «τι γίνεται εδώ; Κάτι τρέχει.» Κι έτσι αρχίσατε κάποιοι να
οικτίρετε τον εαυτό σας και να λέτε «βρε παιδί μου, αν δεν τα είχα περάσει αυτά, θα
ήμουν πολύ μπροστά τώρα. Θα’ χα κερδίσει πάρα πολλά πνευματικά αγαθά… Θα ‘χα
γίνει πολύ μεγάλος θεραπευτής… θα είχα… θα είχα… θα είχα..»
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, εσείς τι διαλέγετε να πιστέψετε; Αυτό που βολεύει είναι
ότι ήσασταν έρμαια των άλλων. Των αποφάσεων των γονιών, των συντρόφων, των
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παιδιών, του περιβάλλοντος, της πολιτείας, των αμερικάνων…. Μπορείτε να βρείτε
πάρα πολλά. Κάθε φορά γελάμε μαζί σας όταν πιστεύετε ότι όσα σας συμβαίνουν
προέρχονται από κάποιον άλλον. Γιατί, μπορεί έτσι να συμβαίνει φαινομενικά, αλλά
ξέρετε ότι δεν είναι αυτό που ισχύει.
Και γιατί φέρνουμε πάλι αυτό το θέμα, που το έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά, σε
μια συζήτηση για τη συλλογική συνειδητότητα του πλανήτη; Γιατί πολύ απλά ήρθε ο
καιρός να συνειδητοποιήσει το κάθε ανθρωπάκι, η κάθε μικρή κουκίδα, να
αποκτήσει τη δική της συνειδητότητα. Να χαρεί πάρα πολύ γι’ αυτό που είναι και να
νιώσει πόσο θεϊκή είναι. Όπως θα θέλατε να νιώθουν τα κύτταρά σας τη θεϊκότητά
σας και να ενεργούν έτσι, ανεβάζοντας τη δική σας δόνηση. Σ’ αυτήν την εποχή
περνάτε. Περνάτε άλλοτε με γοργά βήματα, άλλοτε πιο αργά, με διαφορετικούς
ρυθμούς στις διάφορες περιοχές του πλανήτη. Και είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο
αφυπνίζονται τα τσάκρα. Ξεκινώντας το ταξίδι σας, είδατε τα τσάκρα σας να
ανοίγουν με διαφορετικούς ρυθμούς το καθένα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Γαία.
Έχει ειπωθεί ότι τα τσάκρα της είναι σε συγκεκριμένους τόπους επάνω στην
επιφάνεια του πλανήτη. Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα όμως, είναι όχι το που
βρίσκεται το κάθε τσάκρα, αλλά το να κατανοήσετε επίσης ότι βρίσκεστε σε άμεση
σύνδεση με αυτά. Με κάθε της άνοιγμα, διευρύνεστε κι εσείς.
Στην ουσία, η σημερινή μέρα έρχεται να τονώσει τη σχέση σας με τη Γαία. Το ‘χετε
καταλάβει ήδη. Θέλουμε να δείτε αυτή τη σύνδεση. Μπαίνετε σε μία άλλη εποχή,
όπου αφήνετε μεν τη χωριστικότητα κι αυτό γίνεται αιτία από την άλλη να αποκτάτε
μια αντίληψη πνευματική. Έτσι, το κέντρο βάρους σας μετατίθεται στα εσωτερικά
πεδία με κάποιον τρόπο. Αυτό όμως δεν γίνεται για να σας χωρίσει από τη γήινη
πραγματικότητα, έρχεται σαν αποτέλεσμα της διεύρυνσης της γης. Περάσατε από
μία φάση στην οποία θέλατε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε με τη γη. Το θέλατε με
πάθος πολλές φορές και το θέλετε ακόμα. Αγαπάτε να είστε σε επαφή με τη γη.
Χαίρεστε να έρχονται μηνύματα από τη μητέρα γη. Χαίρεστε να κάνετε
διαλογισμούς και να φτάνετε μέχρι τον πυρήνα της, χαίρεστε να την αγκαλιάζετε,
να την πιάνετε στα χέρια σας και να της ρίχνετε φως. Θα σας λέγαμε όμως ότι, όλο
αυτό δεν ήταν γιατί η γη είχε ακριβώς τόση ανάγκη από αυτήν την επικοινωνία, δεν
ήταν γιατί η γη χρειαζόταν κάποιον να τη σώσει. Αυτό που χρειαζόταν ήταν να
αποκτήσετε εσείς μεγαλύτερη συνείδηση, μεγαλύτερη επίγνωση της ενότητας που
ήδη υπάρχει.
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να συνειδητοποιήσετε –θέλουμε πάλι να το τονίσουμε- την
αλλαγή της πολικότητας σε ένα άλλο πεδίο. Τόσο καιρό σας μιλούσαμε για το
Πνεύμα, για τον Πατέρα, και θέλαμε να συνειδητοποιήσετε ότι είστε ένα με τον
Πατέρα. «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα» είπε ο Ιησούς και πολλοί άλλοι μετά από
αυτόν και το λέτε και σήμερα και χαίρεστε να το λέτε. Η αλλαγή της πολικότητας
αυτή τη στιγμή, έρχεται να σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι είσαστε ένα με τη
μητέρα, με τη Μητέρα Γη. Αυτό θα σας οδηγήσει σε μια ακόμα μεγαλύτερη
διεύρυνση. Πολλά από τα προηγούμενα χρόνια, για ένα μεγάλο διάστημα, έγινε
βαθιά δουλειά με τη θηλυκή αρχή. Τώρα είναι η εποχή που αυτή η δουλειά θα
αρχίσει να φέρνει καρπούς. Δουλέψατε σε πολλά επίπεδα με τη θηλυκή αρχή.
Προσπαθήσατε να ανοίξετε τον εαυτό σας προς αυτήν, να ανοίξετε την καρδιά, να
ευαισθητοποιηθείτε. Δώσαμε πολλά μηνύματα στον αντρικό πληθυσμό, σ’ αυτούς
τους γήινους αγγέλους που έχουν την αρσενική πολικότητα, ότι πρέπει να
εξισορροπήσουν την ενέργειά τους, να κάνουν ειρήνη με τη θηλυκή τους πλευρά.
Και τώρα, μπαίνετε σ’ αυτήν την περίοδο όπου βλέπετε ότι είσαστε ένα με τη γη.
Αυτό τώρα το άνοιγμα σας οδηγεί κάπου αλλού. Σας οδηγεί στην αμέριστη
συμπαράσταση των φυσικών δυνάμεων. Σας οδηγεί στη δυνατότητα, στην
ικανότητα, να λειτουργείτε σαν συλλογικός νους, συνειδητά. Σας βάζει μέσα στην
παγκόσμια ψυχή, στην πλανητική ψυχή και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και να
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εργαστείτε συνειδητά μέσα από αυτήν. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το βήμα που γίνεται
και δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά. Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να
τονίσουμε τη σημασία της. Θα ακούσετε πάρα πολλά λόγια από διαφορετικές πηγές
και με διαφορετικούς τρόπους. Το νόημα είναι το ίδιο. Σ’ αυτήν την αλλαγή της
πολικότητας είστε εσείς που έρχεστε σαν παιδιά που γονιμοποιούν τη μητέρα της
ζωής. Όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη γιορτή της Μαρίας ισχύουν και τώρα και
αρχίζουν να παίρνουν μία διαφορετική μορφή μπροστά στα μάτια σας.
Μπαίνετε σε μία γυναικοκρατούμενη εποχή; Κάθε άλλο. Μπαίνετε στην εποχή που
θα αρχίσετε να απολαμβάνετε τα δώρα της Μητέρας Γης. Ακούγεται περίεργο μετά
απ’ όλη αυτήν την καταστροφολογία που κυριάρχησε. Και όμως. Είστε αρκετά
εξελιγμένοι ώστε να μπορέσετε να δεχτείτε τα δώρα της Γης και, όχι μόνο να τα
δεχτείτε, αλλά και να τα προκαλέσετε, να τα γεννήσετε μαζί με τη Μητέρα Γη. Είστε
εσείς που γονιμοποιείτε τη Γαία. Και σας το λέμε αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος
είναι ότι θα χρειαστεί σύντομα να το κάνετε. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι συμβαίνει
κάποια καταστροφή στον πλανήτη, εσείς μπορείτε να συνδέεστε με τη Γαία πια, με
την ίδια τη γη, και από κει να δουλεύετε βαθύτερα με τις ενέργειές της. Όταν
γίνεται μια καταστροφή στον πλανήτη δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε ένα μακρινό
σημείο που δεν σας αγγίζει. Είναι κάτι που συμβαίνει στο σώμα σας. Όλα όσα
συμβαίνουν, συμβαίνουν στο σώμα σας και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αρχίσετε
να βλέπετε αυτήν την αναλογία. Και επειδή είσαστε ένα με το σώμα της Γαίας, έχετε
και δικαίωμα να διαχειριστείτε τις ενέργειες που κινούνται στη Γαία. Αυτό σημαίνει
μεγάλη αίσθηση ευθύνης και μεγάλη αγάπη για όλα όσα είστε στη συλλογική σας
ενέργεια της γης. Βγαίνετε από την εποχή που λέγατε ότι «είμαι ένας άνθρωπος που
θέλω να βοηθήσω τη γη να θεραπευτεί». Μπαίνετε στην εποχή που λέτε ότι «εγώ
είμαι η Γη και θέλω να θεραπευτώ» και μέσα από αυτό που κάνετε, να νιώσετε ότι
επηρεάζετε κάθε μικρό μόριο ύλης και κάθε ψήγμα ενέργειας που βρίσκεται
οπουδήποτε. Θα είναι το ίδιο, μπορείτε το ίδιο να επηρεάσετε τη γήινη εξέλιξη
δουλεύοντας τα δικά σας ενεργειακά κέντρα και βιώνοντας τη σύνδεση που υπάρχει
ανάμεσα στα δικά σας κέντρα και τα κέντρα της Γαίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό όχι για να το ακούσετε παθητικά και να πάτε σπίτια σας και να
το ξεχάσετε, είναι σημαντικό για να αρχίσετε να το δουλεύετε, τώρα αμέσως και θα
δείτε πόσο θα ανοίξει το κανάλι σας και πόσο βαθιά θα επικοινωνήσετε μ’ αυτήν την
υπέροχη οντότητα, η οποία είστε.
Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ συγκινημένοι. Είναι μοναδικές στιγμές
αυτές όπου μπορούν οι άνθρωποι να αναλάβουν στα χέρια τους τη συλλογική τους
ενέργεια. Μη γελιέστε, δεν μιλάμε πια για ανθρώπους που προσπαθούν απλά να
αναλάβουν την ενέργεια του εαυτού τους, του γήινου εαυτού ή που προσπαθούν να
έρθουν απλά σε σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό. Μιλάμε για ανθρώπους που
αναλαμβάνουν στα χέρια τους τη διαχείριση της συλλογικής ενέργειας. Κάποτε
φοβόσασταν ότι αυτό συμβαίνει σε κάποιους μακρινούς, κρυμμένους χώρους, από
ανθρώπους που κινούν τα νήματα του πλανήτη μυστικά. Όμως να που ήρθε η
εποχή να το κάνετε αυτό συνειδητά εσείς, οι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι. Δεν
χρειάζεται να έχει κανείς αξιώματα για να το καταφέρει. Είστε εσείς η Γαία. Και καλά
κάνατε και νιώθατε ανέκαθεν ότι είστε υπέροχοι, μοναδικοί και ότι είστε εδώ για να
φέρετε πολλά δώρα. Πολύ καλά κάνατε και νιώθατε ότι είσαστε θεία όντα και δεν
μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς εσάς. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τη Γαία και
είστε κομμάτι της. Είστε αδιάρρηκτα ενωμένοι μαζί της, είστε ένα με τη
συνειδητότητά της και, θα λέγαμε ότι είστε οι συνειδητές μονάδες της που την
ενώνουν με το Πνεύμα. Πώς σας φαίνεται αυτό; Τον ίδιο ρόλο που παίζει το τσάκρα
της κεφαλής ή οι ανώτερες όψεις του κάθε τσάκρα παίζετε εσείς γιατί είστε
συνειδητοποιημένα κομμάτια της και συνειδητά φέρνετε την ενέργεια και την
εκδηλώνετε πάνω και μέσα στη γη. Είναι ένας ιερός ρόλος. Εμείς θεωρούμε ότι
πρέπει να αρχίσετε να νιώθετε τον εαυτό σας, να θεωρείτε τους εαυτούς σας ιέρειες
και ιερείς του Υψίστου. Αυτός είναι ο ρόλος σας, του καθενός και της καθεμιάς
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ξεχωριστά. Είστε ιέρειες και ιερείς του Υψίστου. Και είστε εδώ γι’ αυτόν το λόγο, για
να γονιμοποιήσετε το άπειρο δυναμικό της γης.
Μπορεί να έρχεστε εδώ και να προσλαμβάνετε έναν γήινο μανδύα, ένα γήινο
φόρεμα και κατόπιν να γίνεστε πάλι ένα με το συλλογικό και ξανά να εμφανίζεστε
σε μορφή για να δράσετε, γιατί εδώ βρίσκεται η δράση. Το κάνετε κάθε φορά σαν
ιερείς και ιέρειες του Υψίστου κι έτσι θα σας αποκαλούμε από εδώ και πέρα, γιατί ο
ενεργειακός σας ρόλος είναι βαθύς. Με τον ίδιο τρόπο που και η ίδια η Γαία παίζει
αυτόν τον ρόλο μέσα στο σύμπαν. Η ίδια η Γαία, είναι μία ιέρεια του Υψίστου και
προσφέρει το σώμα της για όλες αυτές τις διεργασίες. Προσφέρει το σώμα της σαν
μία πιστή πρωθιέρεια. Απλώνει τα πέπλα της, φορά κάθε στιγμή το κατάλληλο
χρώμα για κάθε πνευματική εργασία του σύμπαντος και προσφέρει τον εαυτό της σε
μία διαρκή ερωτική συνεύρεση στο βωμό του Πνεύματος. Αυτό είστε, αυτό ήσασταν
πάντα, μόνο που τώρα το κάνετε συνειδητοποιημένα. Κι αυτό θέλουμε να
θυμόσαστε φεύγοντας από δω σήμερα. Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις.
Ευ.
Θα πω τη δεύτερη ερώτηση, γιατί έχει σχέση πολύ μ’ αυτό. Την προηγούμενη φορά
μας είπε ότι είμαστε και θα ερχόμαστε πάντα εδώ. Αυτό, αυτή τη στιγμή είμαστε και
όντα που λέμε ότι είμαστε και από άλλους πλανήτες και δεν χρειάζεται να
ξαναρθούμε εδώ. Σήμερα ένα μέρος αυτού μου έχει απαντηθεί. Θέλω να γίνει πιο
κατανοητό. Γιατί αυτό το «ερχόμαστε και ξαναρχόμαστε πάντα εδώ», δεν θέλω να
πω ότι κάτι μου κάνει και κάπως μου κάνει…..
Άννα:
Αλλά θα ‘θελες να το αποφύγεις…
Ευ.
Ναι…. Ναι. Είναι ένα μέρος αυτό, ότι θα ήθελα να το αποφύγω. Και θα ήθελα να το
κατανοήσω πώς γίνεται να έχω δει άπειρα πράγματα…. Φυσικά ένα μου κομμάτι
είναι εδώ και ίσως τώρα θέλει να μας τονίσει και να μας πει ότι αυτή τη στιγμή,
πήγες στα άστρα, άσε τα άστρα, είσαι εδώ τώρα. Ίσως αυτό θέλει να μας πει.
Γιατί μου ήρθε στον νου αυτό, αυτή η ομιλία, γιατί χρειάζεται αυτή η δόνηση στη
γη; Τώρα μου ήρθε η απάντηση. Επειδή τώρα αρχίζουμε να λειτουργούμε
συλλογικά πια και χρειάζεται μέσα από το συλλογικό να κατέβει και να γειωθεί.
Απάντηση:
Η συνειδητότητα του Ενός είναι συλλογική. Η ερώτησή σου έχει δύο σκέλη
ουσιαστικά. Ένα σκέλος είναι το γιατί ειπώθηκε ότι είσαστε εδώ ενώ έχεις εμπειρίες
από μακρινούς κόσμους και το άλλο σκέλος είναι αυτό του ήχου, των λέξεων, της
γλώσσας που συνέλαβες.
Είσαστε ένα με τα πάντα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να τονίζουμε, να δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση στον συνδετικό κρίκο που λέγεται Γαία. Είσαστε ένα με τα πάντα.
Είσαστε μια αλυσίδα. Και η συνειδητότητά σας βρίσκεται σε κάθε κρίκο της
αλυσίδας, είτε αυτός λέγεται Γαία, είτε λέγεται Ωρίων, είτε λέγεται Αλδεβαράν, είτε
βρίσκεται σε περιοχές του σύμπαντος που δεν έχετε συλλάβει. Μπορείτε να
φανταστείτε μια αλυσίδα κι εσείς να έχετε αφήσει κομμάτια σας σε κάθε κρίκο. Εκ
των πραγμάτων βρίσκεστε σε όλη την αλυσίδα, γιατί είστε ένα με όλα όσα
υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, και πάλι τονίζουμε, είμαστε εδώ για να δώσουμε μεγάλη
έμφαση στον κρίκο που λέγεται Γαία. Γιατί εδώ είναι το βάρος, αυτή είναι….. μιλάμε
για την αντιστροφή της πολικότητας σ’ αυτόν τον χώρο, εδώ που παίζεται το
μεγάλο παιχνίδι, εδώ που είναι συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον του σύμπαντος κι
είστε εσείς, όπως είπε πολύ συχνά ο Κρύων πολλές φορές, που είσαστε ερωτευμένοι
με τη Γαία, έρχεστε και ξανάρχεστε. Ήταν ένας τρόπος που είχε για να σας δείξει
πόση πολλή αγάπη νιώθετε γι’ αυτόν τον πλανήτη και γιατί όταν ήρθε αυτό το
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μήνυμα, εσείς ήσασταν σε μια ενεργειακή κατάσταση που θέλατε πάρα πολύ να
φύγετε από αυτόν τον πλανήτη. Ψάχνατε διεξόδους γιατί νιώθατε ότι δε σας χωράει
πια, νιώθατε ότι είστε κάτι άλλο. Στην ουσία, ψάχνατε διέξοδο από το τρισδιάστατο
πεδίο, όχι από τη Γαία. Αυτό ήταν που σας έπνιγε, γιατί νιώθατε μέσα σας ότι «δεν
μπορείτε άλλο, πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι, αυτό το… ανέκδοτο». Και
βρίσκεστε στη φάση όπου αυτό το ανέκδοτο τελειώνει και βρίσκεστε πια σε μια
πολύ διαφορετική δόνηση. Η ερώτησή σου ως προς αυτό το σκέλος έχει απαντηθεί
λοιπόν.
Όσον αφορά τη γλώσσα τώρα. Είναι δόνηση που έρχεται από άλλους πλανήτες,
είναι μία δόνηση που σου φέρνει ο Μέτατρον και σου τη φέρνει γι’ αυτόν ακριβώς
το σκοπό. Είναι αυτό που συνέλαβες, ακριβώς έτσι όπως το συνέλαβες. Ο Μέτατρον
ο ίδιος είναι μια συλλογική ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι οι Αρχάγγελοι είναι
κατεξοχήν συλλογικές ενέργειες. Θα μπορούσατε να δείτε τον αέρα που βρίσκεται
σε ένα δωμάτιο και να καταλάβετε ότι το σύνολο του όγκου του αέρα είναι ο
Αρχάγγελος και τα μικρά ίχνη, τα μόρια του αέρα, είναι οι άγγελοι που τον
απαρτίζουν. Αυτή είναι η αναλογία. Και ναι, η συλλογική ψυχή της Γαίας έχει
ανάγκη από καινούριες ρυθμίσεις και έτσι θα γίνουνε, όπως ακριβώς το συνέλαβες.
Και τώρα βέβαια είναι στο χέρι σου το πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτό. Όταν το
χρησιμοποιήσεις αυτό θα σου δοθεί κι άλλο. Αν μπεις στη διαδικασία να
χρησιμοποιήσεις αυτήν την ενέργεια, θα σου δοθεί και άλλη. Είναι κάτι στο οποίο
μπορείς να εμβαθύνεις μόνη σου, να κάνεις μια δουλειά προς τα κει και να φέρεις
μάντρα τα οποία θα εκφωνούνται από ομάδες.
Ευ.
Είναι περίεργος αυτός ο ήχος δεν μπορείς να τον πεις, σαν από λάστιχο. Είναι βαθύς
ήχος και έρρινος ήχος, σαν να είναι τα πάντα. Σαν να είναι εκατό λέξεις σε μία είναι
συχνότητα πολύ πιο διευρυμένη αυτό. Αν μπορεί κάποιος, αν μπορέσω κι εγώ, η
ακουστική της θα κάνει πολύ καλό στη γη.
(συνέχεια)
Το άλλο που μπορείς να κάνεις επίσης, είναι να επαναλάβεις αυτόν τον ήχο
εσωτερικά. Δεν χρειάζεται να επιμένεις πολύ στην εξωτερική έκφραση. Να αρχίσεις
να τον επαναλαμβάνεις εσωτερικά, νοητικά, απευθυνόμενη πάντα στο συλλογικό
της γης και κατόπιν να το φέρεις, να ζητήσεις να σου δοθεί ο αντίστοιχος ήχος, η
αντίστοιχη δόνηση στη γήινη μορφή του ήχου.
Ευ.
Είναι κατόπιν συλλογικής δουλειάς πάντως.
Ε.
Μήπως μαζί θα μπορούσατε να το φέρετε τη δόνηση αυτή; Δεν ξέρω, μου ήρθε απ’
την αρχή που το είπε.
Ευ.
Κάτι θα γίνει πάντως, και με συλλογική κατάσταση, κάτι θα γίνει το οποίο θα
δοθούν και άλλα πράγματα. Είναι από την πηγή αυτή η διάλεκτος, που είναι ένας
κραδασμός πολύ πιο διευρυμένος.
(συνέχεια)
Να μαζέψεις δύο, τρία, τέσσερα, πέντε άτομα, να κάνεις μια μικρή ομάδα για να
δουλέψετε πάνω σ’ αυτό. Οι πρόβες, είναι ένα θέμα. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε
είναι να πιάσετε τη συνειδητότητα, την αντίστοιχη δόνηση, την αντίστοιχη
συνειδητότητα, εσωτερικά. Το πρόβλημα δεν είναι στο να επιτύχετε την εκφώνηση
του ήχου σαν ομάδα με ένα συγκεκριμένο τόνο εξωτερικά. Αυτό που ζητείται να
κάνετε, είναι να βρει ο καθένας την αντίστοιχη δόνηση, ώστε εκφωνώντας ο
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καθένας τη δική του δόνηση κατ’ αναλογία, να σχηματίσετε τις αρμονικές που θα
εμπλουτίσουν τη γήινη δόνηση.
Ευ.
Μπορούμε άρα την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, κάποια άτομα να το
δουλέψουν και να φέρουν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες αν χρειάζεται.
Κι αυτό είναι μια πρόταση αυτή τη στιγμή. Γιατί κι εγώ θα το δουλέψω. Δεν μπορώ
μόνη μου.
Ά.
Όπως είπε, ή θα είμαστε όλοι, ή θα εκλεγούν κάποια άτομα, δεν ξέρω πώς θα γίνει,
ο καθένας τη συγκεκριμένη στιγμή θα εκφράζει έναν ήχο, ό,τι ήχος και να ναι
αυτός. Ο ένας μετά τον άλλον. Οπότε, αυτό σιγά - σιγά θα δώσει μια δόνηση και
έναν ήχο, ο οποίος πιθανά να σημαίνει κάτι, να μας δώσει το στίγμα.
Ευ.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, το θέμα είναι η διευρυμένη συνείδηση. Πρέπει να διευρυνθεί
η συνείδηση για να μπορέσει να εκπορεύσει αυτόν τον ήχο. Είναι όπως παλιά οι
άγγελοι που προσπαθούσαν με διαμεσολαβητή να έρθουν, γιατί δεν ήταν καλός ο
κραδασμός, έτσι τώρα κι αυτό. Είναι κάτι που γίνεται και χρειάζεται να
συντονιστούν κάποιοι….
Απάντηση:
Χρειάζεται να εμπιστευτείς αρκετά ότι, όπως ήρθε σε σένα, το κατάλληλο θα δοθεί
και στους άλλους.
Α.
Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δυνατό είναι αυτό τώρα, ο ένας μετά τον
άλλον να εκφράζει δυνατά έναν ήχο. Είτε να λέει κάτι, είτε να εκφράζει έναν ήχο.
Αυτό αν γίνει κυκλικά και συνεχίζει, και συνεχίζει, είναι πάρα πολύ δυνατό
ενεργειακά. Έτσι σχηματίζει μια δίνη.
Ευ.
Μπορούμε να το κανονίσουμε τώρα. Πες το και στ’ άλλα άτομα, αν θέλουν να
συνδεθούν μαζί μου. το θέλω πράγματι αυτό….
Άννα:
Ποιος άλλος θέλει να κάνει ερώτηση;
Χ.
Εγώ. Τι να κάνω εγώ σαν Χ. ατομικά, ώστε να βοηθήσω τη Γαία και τις ενέργειες να
γειωθούν;
Άννα:
Δεν σε καλύπτει η απάντηση στην ερώτηση της Αν. ή δεν την άκουσες;
Χ.
Εε, την άκουσα… αλλά δεν θυμάμαι…. δεν την κατάλαβα αρκετά.
Αν.
Όπως κι εμένα δεν με κάλυψε απόλυτα.
Απάντηση:
Δεν σας κάλυψε γιατί δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα τον βαθμό της ενότητάς
σας με όλα όσα υπάρχουν. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο πηγαία είναι η
έκφραση του θελήματος του Πατέρα μέσα από σας. Αρνείστε να το δείτε. Ο Πατέρας
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είναι μέσα σας, σκέφτεται μέσα από σας, ενεργεί μέσα από σας, νιώθει και βλέπει
μέσα από σας. Δηλώστε την πρόθεσή σας να συνειδητοποιήσετε αυτό το γεγονός:
ότι τα μάτια σας δεν είναι δικά σας μάτια, είναι τα μάτια του Πνεύματος στη γη. Τα
χέρια σας είναι τα χέρια του Πνεύματος στη γη. Τα πόδια σας μετακινούν τη
συνειδητότητα του Πνεύματος στη γη εδώ κι εκεί για να επιτελέσει το έργο της.
Είστε κομμάτια μιας αλυσίδας και είναι σημαντικό να βλέπετε τον εαυτό σας σαν τον
κρίκο μιας αλυσίδας και να διατηρείτε τη συνοχή. Όταν ο κρίκος αδυνατίσει σπάει η
αλυσίδα. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τη συνοχή. Όταν μιλάμε για συνοχή, δεν
μιλάμε για γήινα τάγματα, μιλάμε για την εσωτερική συνοχή. Όταν ένας από σας
αμφιβάλει γι’ αυτό που του συμβαίνει, όταν ένας από σας αμφιβάλει για το πόσο
θεϊκός είναι και πόσα από αυτά που νιώθει έρχονται από το Πνεύμα, διαταράσσεται
η ενέργεια όλης της αλυσίδας.
Ο Μέτατρον είναι που σας μιλά και θέλουμε να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό,
το να διατηρείτε την πίστη σας. Όχι γιατί χρειάζεται η πίστη σας σε έναν υπέρτατο
θεό που βρίσκεται πέρα από οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί αυτή η πίστη σας διατηρεί
τη συνοχή και την ενεργειακή ισορροπία στα πάντα. Όταν φτάσετε να βλέπετε τις
ενέργειες πίσω από τα πράγματα θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η συνοχή.
Θέλετε να κάνετε κάτι για το Πνεύμα; Κρατήστε τη συνοχή. Διατηρείστε την πίστη
και την πεποίθησή σας ότι εσείς και ο Πατέρας και η Μητέρα είστε ένα. Εσείς και ο
Θεός είστε ένα. Ό,τι κάνετε, το κάνετε μαζί του. το κάνετε μαζί μ’ αυτό το μεγάλο
Ον και γι’ αυτό το μεγάλο Ον. Για όλα όσα είστε εσείς και όλα όσα υπάρχουν. Απλά
δεχτείτε το, πιστέψτε το, εμπιστευτείτε το, κι εμείς μπορούμε να σας εγγυηθούμε
ότι είναι ό,τι σημαντικότερο μπορείτε να κάνετε.
Χ.
Βγήκε ένα βιβλίο της Ντορίν Βέρτσιου. Είχε βγάλει το «Θεραπεία με τη Βοήθεια των
Αγγέλων» και βγήκε το «Θεραπεία με τη Βοήθεια των Νεράιδων». Αυτό το βιβλίο το
διάβασα κι έμεινα έκπληκτος. Αυτό το βιβλίο λέει για τη γη, λέει πόσες οντότητες
και πόσα βασίλεια δουλεύουν με τη γη. Αναφέρει τις νεράιδες αναφέρει τις
Νηρηίδες που εργάζονται με τη θάλασσα, κάνει φανταστικές περιγραφές και, εν
πάση περιπτώσει, με ενεργοποίησε κάπως. Γιατί, πήγα σήμερα στην παραλία και ενώ
άλλες φορές θα ήμουν αδιάφορος, είχα μαζί μου μια σακούλα και μάζεψα τα
σκουπίδια εκεί γύρω από την παραλία και τα πέταξα στον κάδο.
Όταν το κάνει κάποιος αυτό, θα καθαρίσει πολύ…. Δηλαδή, δεν είχα τη
συνειδητότητα πριν για να προσφέρω. Και τώρα και η Ντορίν, αφού της δώσανε οι
νεράιδες ότι υποφέρουν, πώς κάνουν αγώνα οι νεράιδες που είναι στα φυτά να
προστατεύσουν τη γη και να κρατήσουν το φυσικό μας περιβάλλον καθαρό,
ενεργοποιήθηκα από αυτό το βιβλίο πολύ. Δηλαδή τώρα θα αλλάξω τη διατροφή
μου και θα πάρω βιολογικά προϊόντα σιγά – σιγά, θα αρχίσω ομιλίες… μου φαίνεται
ότι, εκτός από τη συνειδητότητα που θα βάλουμε για τη γη, να βάλουμε….. να
κινηθούμε κιόλας, με ομιλίες, με αυτά, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσουν
όλοι αυτό το βιβλίο, όλος ο κόσμος, για να συνειδητοποιήσουν πράγματα που δεν
τα είχαν συνειδητοποιήσει.
Απάντηση:
Η ερώτηση ποια είναι;
Χ.
Η ερώτηση είναι ότι πρέπει να κινηθούμε ατομικά και ο καθένας.
Απάντηση:
Αυτή δεν είναι ερώτηση, είναι δήλωση….. και χαιρόμαστε πολύ που την κάνεις. Γι’
αυτό θα αναλάβεις εσύ μια ομάδα, που θα έχει μία τέτοια δράση. Θα δημιουργήσεις
μία ομάδα που θα έχει σκοπό μία τέτοια δράση. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να
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κάνεις. Μπορείς να φτιάξεις μία ομάδα που να κινεί την ευαισθητοποίηση και των
εργατών του φωτός και όλων των άλλων και, μαζί με τα μαθήματα που κάνεις να
συμπεριλάβεις κι αυτές τις πληροφορίες.
Πώς θα σας φαινόταν αλήθεια να φτιάχνατε μια ομάδα και σαν εργάτες του φωτός
να πηγαίνατε να φυτέψετε δέντρα, να καθαρίσετε πάρκα, και να κάνετε πρακτική
δουλειά. Και, στην ανακοίνωσή σας να αναφέρετε ότι η «ομάδα εργατών του
φωτός» κάνει… αυτό.
Πώς θα σας φαινόταν σαν μία πράξη διεύρυνσης του κύκλου και γνωστοποίησης
των κινήτρων σας και της δουλειάς σας;
Χ.
Πολύ καλή.
(συνέχεια)
Καλή επιτυχία.
Δ.
Θέλω να ρωτήσω αν αυτά που τώρα προτείνουμε σαν πράγματα που μπορούμε να
κάνουμε είναι αυτά που τελικά μας τίθενται αυτή τη στιγμή στη σχέση μας με τη
Γαία ή αυτό που αναφέρεται είναι το να αναβαθμίσουμε τη δική μας ενέργεια με
κάποιον τρόπο.
Απάντηση:
Αμφότερα. Και τα δύο. Είναι το ένα σε σχέση με το άλλο. Αυτό που ειπώθηκε εδώ,
είναι το να συνειδητοποιήσετε τη σύνδεσή σας με τη γη…. Ότι είσαστε ένα με τη γη.
Ότι είσαστε ένα με τη γη. Ότι είσαστε ένα με τη γη.
Δεν είσαστε αλλού, είσαστε εδώ. Δεν θα φύγετε από δω, θα είσαστε πάντα εδώ. Θα
είσαστε παντού στο σύμπαν αλλά και εδώ. Και να καταλάβετε ότι είσαστε κομμάτι
αυτής της σφαίρας. Σας αρέσει να νιώθετε ότι έρχεστε «φορετοί», ότι έρχεστε από
κάπου μακριά για να σώσετε τη γη. Είσαστε παιδί της γης, παιδί της ένωσής της με
το Πνεύμα. Και φέρνετε τα δώρα σας από πολλές άλλες πλευρές του σύμπαντος
αλλά δεν ωφελεί να βλέπετε τη γη σαν έναν παροδικό σταθμό αλλά σαν ένα
κομμάτι του σώματός σας, της ευρύτερης ύπαρξής σας που απλώνεται σε όλο το
σύμπαν. Το σύμπαν είστε εσείς. Και μ’ αυτόν τον τρόπο, πάνω σ’ αυτήν τη βάση, να
καταλάβετε ότι κάθε αλλαγή της γης είναι μια αλλαγή στο δικό σας σώμα. Είναι μια
πολύ σημαντική ταύτιση, μια σημαντική συνειδητοποίηση του πώς λειτουργεί ο
συλλογικός νους, η συλλογική ψυχή αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι της πρακτικής έχει
να κάνει με πράγματα που δίνονται στον καθένα είτε σαν σκέψεις είτε ξεκάθαρα σαν
πληροφορίες από την άλλη πλευρά. Δεν έχει τόση σημασία ο τρόπος. Είναι
πράγματα που πηγάζουν από την καρδιά σας. Αν δεν πήγαζε από την καρδιά της
Ευ. δεν θα άκουγε αυτόν τον ήχο και αν δεν πήγαζε από την καρδιά του Χ. δεν
ένιωθε αυτήν την τάση να το κάνει, αυτήν την ανάγκη και τον ενθουσιασμό να το
κάνει. Και μ’ αυτήν την έννοια είναι πράγματα που επιβεβαιώνουν και ριζώνουν
αυτήν την επίγνωση της ενότητάς σας με τη γη.
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Ομάδα Β΄- 30.6.2008

Η ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ

Θα σας ζητήσουμε λοιπόν να ανοίξετε τα χέρια σας στον ουρανό, να σηκώσετε τα
χέρια σας ψηλά και να ζητήσετε να συνδέσετε τη γη με τον ουρανό... Σηκώστε τα
χέρια σας ψηλά. Αφήστε για λίγο τον εαυτό σας να νιώσει την ενέργεια να
κατεβαίνει. Τα πόδια σας είναι ριζωμένα στη γη και τα χέρια, η αγκαλιά σας, ανοιχτή
προς τον ουρανό. Εσείς είστε ο συνδετικός κρίκος των πάντων. Όταν νιώσετε ότι
έχετε πάρει αυτό που χρειάζεστε, μπορείτε να κατεβάσετε τα χέρια.
Η μορφή λοιπόν, το ζήτημα της μορφής είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και είμαστε εδώ
για να μιλήσουμε για τη μορφή. Ο Μέτατρον, ο Ζακχιήλ, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κρύων
της Μαγνητικής Υπηρεσίας, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη μορφή και τις
χιλιάδες τροποποιήσεις της σε όλα τα πεδία. Ξέρουμε ότι είναι κουραστικό γι’ αυτόν
που μεταφέρει τα μηνύματα να μεταφέρει τα ίδια πάντα, συνεπώς θα προχωρούμε
με διαφορετικούς ρυθμούς στην κάθε ομάδα κι εσείς θα ενημερώνεστε για το τι έχει
ειπωθεί για τους άλλους.
Μορφή και θάνατος. Τι ωραίο καλοκαιρινό θέμα! Μορφή και θάνατος. Τι σχέση έχει
το ένα με το άλλο; Ο θάνατος της μορφής ή η μορφή του θανάτου; Ναι, πράγματι
είναι λίγο βαρύ το θέμα για σήμερα, για μια καλοκαιρινή μέρα. Όμως είμαστε εδώ
για να μιλήσουμε για την ελευθερία του θανάτου. Για την ελευθερία που έρχεται
από την απελευθέρωση του Πνεύματος από τη μορφή…. ή τουλάχιστον αυτό είναι
που πιστεύετε.
Ας το πάρουμε απ’ την αρχή λοιπόν. Είστε τα παιδιά της Ύλης και του Πνεύματος.
Είσαστε οι Υιοί και οι Κόρες του Υψίστου και είσαστε εδώ στη γη σαν δημιουργοί.
Είστε εδώ για να συνδημιουργείτε κάθε λεπτό. Και για να το κάνετε αυτό στο υλικό
πεδίο, χρειάζεται να ενδυθείτε κάποιες μορφές. Να ενδυθείτε έναν υλικό μανδύα,
τον οποίο κάποια στιγμή θα τον αφήσετε στην άκρη, θα τον βγάλετε από πάνω σας
σαν ένα φόρεμα, σαν ένα πουκάμισο, και θα προχωρήσετε αλλού. Έχουν ειπωθεί
πάρα πολλά και τα ξέρετε. Ξέρετε όλα όσα έχουν ειπωθεί με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο. Μπορεί πολλές φορές να μην είστε σε θέση να μαζέψετε τη σκέψη σας και
να την οριοθετήσετε και να την τακτοποιήσετε, ώστε να την παρουσιάσετε με έναν
ωραίο τρόπο στους άλλους ανθρώπους, ωστόσο ξέρετε πολλά απ’ όσα έχουν
ειπωθεί.
Το θέμα δεν είναι τι ξέρετε αλλά τι θέλετε να δείτε από αυτά που ξέρετε. Πόσο
βαθιά θέλετε να μπείτε σ’ αυτά που ξέρετε. Έτσι, είσαστε οι Υιοί και οι Κόρες του
Θεού στη γη και ζείτε τον γήινο βίο σας περιμένοντας, άλλοι με φόβο και άλλοι με
μια κρυφή ανυπομονησία, την ώρα που θα αφήσετε τον γήινο βίο για να
μετατεθείτε κάπου αλλού. Περιμένετε με χαρά αυτήν τη στιγμή, γιατί νιώθετε ότι θα
σας πάει σε έναν μακρινό τόπο. Περιμένετε ότι θα σας πάει κάπου όπου δεν θα
υφίστανται οι περιορισμοί του τρισδιάστατου πεδίου κι εσείς θα είστε ελεύθεροι να
απολαύσετε την αγκαλιά του Πνεύματος και όλα τα δώρα που έχει να σας
προσφέρει η εκδήλωση.
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Και σε έναν βαθμό αυτό αληθεύει. Αληθεύει, όταν αναφέρεστε στη μετάβασή σας
από το παχυλό υλικό πεδίο στο αστρικό, στο νοητικό, κλπ. Όμως είναι μια μεγάλη
αλήθεια ότι και αυτά τα πεδία αποτελούν κομμάτι του υλικού κόσμου. Συνεπώς, και
πάλι τότε, θα παραμένετε στο υλικό πεδίο. Μπορεί να μην είσαστε ορατοί, αλλά θα
παραμένετε στο υλικό πεδίο. δεν θα έχετε φύγει από αυτό. Θα σας είναι πιο εύκολο
ίσως να αντιλαμβάνεστε πράγματα, να ταξιδεύετε χωρίς το βάρος του υλικού
σώματος αλλά, ακόμα και τότε, η μετακίνησή σας θα εξαρτάται πάρα πολύ από τον
βαθμό της επίγνωσής σας. Και μετά τι;
Όλες οι μορφές πεθαίνουν. Όλες οι μορφές πεθαίνουν. Ακόμα και οι νοητικές
μορφές, οι σκεπτομορφές, όπως σας αρέσει να λέτε. Ακόμα και όταν είναι
σκεπτομορφές που έχουν δημιουργηθεί από συνειδητότητες που βρίσκονται σε
ακόμα υψηλότερα πεδία, για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μορφές για την
πρόσβασή τους στο γήινο πεδίο.
Η μορφή λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Είναι η ίδια η εκδήλωση.
Είναι η αποκρυστάλλωση των ενεργειών του Πνεύματος. Αν πάρετε έναν κρύσταλλο
στο ένα χέρι και στο άλλο θεωρήσετε ότι έχετε το Πνεύμα, μπορείτε να φανταστείτε
εύλογα, ότι κρατάτε τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος στα χέρια σας. Ακόμα και
αν η μία πλευρά έχει βάρος, έχει μάζα, όγκο συγκεκριμένο και συγκεκριμένες
διαστάσεις, και η άλλη πλευρά απλά είναι άπειρη. Το μυστήριο για σας είναι πώς
συνδέονται αυτά τα δύο. Και αυτό το πάντρεμα κάναμε ουσιαστικά τις
προηγούμενες φορές. Αυτό το πάντρεμα κάναμε όταν σας μιλήσαμε για το πώς η
ενέργειά σας μοιράζεται στα πάντα και το πώς είστε συνδεδεμένοι με όλα αυτά που
αντιλαμβάνεστε σαν ιστορικά πρόσωπα στον πλανήτη. Και η Γαία, είναι ο
οργανισμός που αποτελεί τη βάση της ύπαρξής σας. Είναι ο δέκτης στον οποίο
κουμπώνετε την ενέργειά σας, την πνευματική σας ενέργεια.
Οι πληροφορίες που ήρθαν εχθές αφορούσαν το πόσο ένα είσαστε όλοι με τη Γαία
σε κάθε στιγμή του χωροχρόνου σας. Ειπώθηκε ότι δεν μπορείτε να ζήσετε
ξεχωριστά από τη Γαία. Δεν μπορείτε να υπάρξετε ξεχωριστά από τη Γαία. Ακόμα και
όταν φύγετε από το υλικό πεδίο, πάλι ένα θα είσαστε μαζί της. Θα είστε κομμάτι της
συνειδητότητάς της. Κομμάτι του συλλογικού, της συλλογικής ψυχής της γης. Κι
αυτό, όπως είπαμε, δεν σημαίνει ότι είσαστε περιορισμένοι εδώ. Όταν σας λέμε ότι
«Ξέρετε, θα μείνετε στη γη. Δεν πρόκειται να φύγετε από τη γη», ξέρουμε ότι
περιορίζουμε λίγο το όνειρό σας, περιορίζουμε το όραμά σας για ταξίδια σε
μακρινούς κόσμους και σας κάνουμε να μαζεύεστε λίγο, να σφίγγεται η καρδιά σας
και να λέτε «Μα εγώ…. εγώ πιστεύω ότι μπορώ να ταξιδέψω παντού. Εγώ δεν
ανήκω εδώ, ανήκω… σε ένα αστέρι πολύ μακρινό».
Μα, όλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, όλα. Ολόκληρη η εκδήλωση είναι μια
μακριά αλυσίδα και η γη είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας κι εσείς υπάρχετε
παντού, σε όλο το μήκος. Είναι δική σας όλη αυτή η αλυσίδα κι έχετε κομμάτια της
συνειδητότητάς σας παντού, σε κάθε γαλαξία, σε κάθε αστέρι, σε κάθε ίχνος του
διαστήματος. Είσαστε κομμάτι του διαστήματος, όσο είστε κομμάτι της Γαίας. Δεν
πρόκειται να φύγετε από πουθενά, αγαπητοί μου, θα μείνετε εδώ για πάντα. Θα
μείνετε στο σύμπαν, θα μείνετε στον κόσμο, στον εκδηλωμένο κόσμο.
Κι έχουμε λόγο που το κάνουμε αυτό. Έχουμε λόγο που θέλουμε να σας
τραβήξουμε και να σας γειώσουμε, να σας κάνουμε να ριζώσετε στη γη και να δείτε
ότι είστε εδώ και θα μείνετε εδώ. Μπορείτε όπως το δέντρο να έρχεστε, να ρίχνετε
τους σπόρους στη γη και μετά να ξαναβλασταίνετε, φέρνοντας κάθε φορά κάτι
καινούριο, εκδηλώνοντας κάθε φορά κάτι καινούριο. Είσαστε ένα με τη γη,
αποτελείτε κομμάτι του συλλογικού της και, ο ρόλος σας πάνω στη γη είναι
παρόμοιος με αυτόν, ας πούμε, που θα είχαν τα κύτταρα του εγκεφάλου σας για
σας.
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Παρομοιάσαμε την ανθρωπότητα πάνω στη γη με τις τρίχες του δέρματός σας. Όσο
δικές σας είναι αυτές, όσο μπορείτε να τις ελέγξετε, τόσο πολύ ανήκετε στην ίδια τη
γη και είστε κομμάτι της βιολογίας της. Και είπαμε εν ολίγοις ότι κάνετε αυτό που
χρειάζεται να κάνετε, όπως κάνουν επίσης τα κύτταρα του σώματός σας. Αν τα
αιμοπετάλιά σας πάνε και σταθούνε σε μία ρωγμή, σε μια πληγή του δέρματος, θα
τη βοηθήσουν την πληγή να κλείσει και θα σας θεραπεύσουν. Τότε κάνουν αυτό
που ήρθαν να κάνουν. Να συσσωρεύονται όπου υπάρχουν μικρές πληγές. Το ίδιο θα
κάνουν αν σταθούν στη μικρή πληγή μιας αρτηρίας. Θα κάνουν αυτό που ήρθαν να
κάνουν και τότε θα έχουν κλείσει την αρτηρία και ο άνθρωπος, αυτό το μεγάλο Ον
στο οποίο ζουν και ανήκουν, θα υποστεί ένα ωραίο έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Αυτά θα έχουν κάνει ό,τι ήρθαν να κάνουν. Ποιος θα έχει την ευθύνη; Ποιος έχει
την ευθύνη; Είναι ένα πολύ βαθύ θέμα το ποιος έχει την ευθύνη. Οι πάντες. Ο
καθένας έχει την ευθύνη, στον βαθμό που αναγνωρίζει τη θεϊκή του υπόσταση. Αν
ο άνθρωπος λοιπόν υποστεί ένα έμφραγμα, σαφώς θα έχει την ευθύνη αυτού που
θα του συμβεί. Τα κύτταρά του έρχονται να εργαστούν και να κάνουν αυτό που
ήρθαν να κάνουν, αναγνωρίζοντας ότι έχουν έναν μοναδικό ρόλο. Δεν μπορείτε να
κρίνετε ακριβώς πόσο καλό ή πόσο κακό είναι αυτό που κάνετε. Η δική σας κρίση
παίζει τον ρόλο του να πυροδοτεί τα σενάριά σας. Γιατί όταν αναγκάζεστε… όταν
μπείτε στη θέση να κρίνετε κάτι σαν καλό ή κακό, καταλαμβάνετε έναν πόλο.
Πηγαίνετε και κάθεστε πάνω σ’ έναν πόλο και κατόπιν θα χρειαστεί να πιάσετε και
τον άλλον πόλο, να μεταφερθείτε και στο άλλο άκρο, για να μπορέσετε να
ισορροπήσετε αυτήν την εμπειρία μέσα σας. Έτσι, το δικό σας παιχνίδι παίζεται σ’
αυτό το επίπεδο.
Ωστόσο, βρίσκεστε σ’ αυτό το παιχνίδι και κάνετε ό,τι ήρθατε να κάνετε, βάσει του
συλλογικού πνεύματος της Γαίας, της μεγάλης Μητέρας της Ζωής. Και θα
επαναλάβουμε ακόμα, όπως ειπώθηκε και στη γιορτή της Μαρίας, ότι είστε οι Υιοί
και οι Κόρες του Θεού που έρχονται να γονιμοποιήσουν τη Μεγάλη Μητέρα.
Γονιμοποιείτε αυτό το τεράστιο ωάριο που λέγεται Γαία. Γονιμοποιείτε το γόνιμο
έδαφος που σας προσφέρει απλόχερα για να φέρετε στον κόσμο τις δημιουργίες σας
και, για άλλη μια φορά, θα επαναλάβουμε ότι εσείς είστε οι σωτήρες του κόσμου.
Εσείς είστε ο Σωτήρας που περιμένατε να έρθει από κάπου μακριά. Κανένας άλλος.
Ο καθένας από σας ξεχωριστά.
Σχεδιάζουμε να επαναφέρουμε αρκετά πράγματα του παρελθόντος στο προσκήνιο,
μόνο και μόνο για να σας κάνουμε να δείτε τη σύνδεση που υπάρχει κάτω απ’ όλα.
Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι, για άλλη μια φορά, αν γνωρίζετε τις συνδέσεις που
υπάρχουν ή όχι. Το πρόβλημα είναι αν θέλετε πραγματικά να τις δείτε. Κι εμείς θα
κάνουμε ό,τι μπορούμε, ότι περνάει από το χέρι μας γι’ αυτό, για να δείτε τις
συνδέσεις που υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο, από
το να μπορεί να κατανοήσει ότι αυτός είναι ο Θεός στη γη, αυτός είναι ο Υιός του
Θεού στη γη και ο ρόλος του δεν είναι να αναληφθεί και να φύγει από τη γη αλλά ο
ρόλος του είναι να ανεβάσει τη συνειδητότητα της γης, τη συνειδητότητα του
πλανήτη, σε συνεργασία με όλα όσα υπάρχουν μέσα σ’ αυτόν.
Και η Γαία κρατά ανοιχτή την αγκαλιά της για όλους και όλες. Σαν μια μεγάλη
μητέρα σας κρατά στην αγκαλιά της με πολύ στοργή, με πολύ αγάπη και εργάζεται
μαζί σας. Εσείς είστε τα παιδιά της. Είστε μοναδικά παιδιά της. Η καθεμία και ο
καθένας από σας είσαστε ένα μοναδικό παιδί της Γαίας. Εσάς ήθελε να εκδηλώσει
αυτήν την περίοδο, εσάς φροντίζει, εσάς τρέφει. Επιτρέψτε στον εαυτό σας για λίγο
να δει τις αναλογίες. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει πώς είναι να συνδέεστε με
τη Γαία μέσα από κάθε τσάκρα σας. Μέσα από κάθε ενεργειακό σας κέντρο, να
αφήνετε τις χορδές που δονούνται να σας συνδέσουν με την καρδιά της γης.
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να συλλάβει το τι σημαίνει μια γήινη καταστροφή, όπως
λέτε…. Ή, για να το θέσουμε αλλιώς, μία γήινη μεταβολή. Σημαίνει ότι γίνεται κάτι
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σε μια άλλη άκρη του πλανήτη που δεν σας αγγίζει; Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι
συμβαίνει κάτι στο ίδιο σας το σώμα. Όταν συμβαίνει κάτι σε μια άλλη γωνιά της
γης, μπορείτε να το νιώσετε στο ίδιο σας το σώμα.

Και εμείς σας προσκαλούμε να μπείτε και να προσέξετε αυτές τις αναλογίες κι αυτές
τις συνδέσεις. Όχι για να λέτε ότι γνωρίζετε τι συμβαίνει, αλλά για να εργαστείτε
έτσι ώστε να τροποποιήσετε, να μεταβάλετε τις λειτουργίες σας -τις γήινες
λειτουργίες, που είναι και δικές σας λειτουργίες. Έχετε την εντύπωση ότι θα
μιλήσετε στη γη και δεν θα σας ακούσει; Έχετε την εντύπωση ότι θα της δώσετε
αγάπη και δεν θα τη νιώσει; Ότι θα της χαϊδέψετε το χέρι και δεν θα το καταλάβει;
Έχετε την εντύπωση ότι ξαπλώνετε ανάσκελα στο γρασίδι και δεν το
αντιλαμβάνεται;
Αλλάζουν οι πολικότητες αγαπητοί μου, αλλάζουν οι πολικότητες. Βρίσκεστε σε μία
εποχή στην οποία αλλάζουν οι πολικότητες σε όλα τα πεδία. Δεν αναφερόμαστε
ακριβώς στο εξωτερικό γήινο πεδίο. Είναι μια διεργασία που ξεκινά από τα πολύ
βαθιά εσωτερικά πεδία και είναι χαρισματικοί οι άνθρωποι που θα καταλάβουν πόσο
βαθιά πηγαίνει αυτή η αλλαγή. Θα δείτε να έρχονται τα πάνω κάτω. Θα δείτε να
μεταβάλλονται οι πολικότητες των πεδίων, του αστρικού, του νοητικού… θα δείτε
να μεταβάλλεται η δική σας πολικότητα. Κι αυτοί που θα είναι πάρα πολύ καλά μέσα
από αυτήν τη διαδικασία είναι όσοι έχουν μάθει να τιμούν και να στέκονται στην
καρδιά τους. Όσοι έχουν μάθει να στέκονται στο κέντρο τους, θα μείνουν αλώβητοι
απ’ αυτό. οι άλλοι απλά θα μπερδευτούν αφάνταστα. Θα νιώσουν χαμένοι. Θα
νιώσουν ότι δεν έχουν ένα σταθερό έδαφος να πατήσουν τα πόδια τους. Έτσι, αν ο
Μέτατρον βρίσκεται στον ένα πόλο και ο Ηλίας στον άλλο πόλο, μπορείτε πολύ καλά
να τους δείτε να αλλάζουν θέση. Μπορείτε να φέρετε στον νου σας το καβαλιστικό
δέντρο της ζωής και να δείτε τις σφαίρες του Σάνταλφον και του Μέτατρον να
αλλάζουν θέση. Είναι πράγματα που θα σας γίνουν πιο ξεκάθαρα όσο περνάει ο
καιρός.
Και σ’ αυτά τα πλαίσια είναι που ερχόμαστε σήμερα και σας μιλούμε για τη μορφή
και σας μιλούμε και για τη Γαία, τη μεγάλη Μητέρα. Γιατί μέχρι τώρα είχατε μάθει
να προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας ότι δεν είσαστε άνθρωποι που
προσπαθείτε να αποκτήσετε και μερικές πνευματικές εμπειρίες, αλλά είσαστε
πνεύματα που έρχονται να πάρουν και τη γήινη εμπειρία. Μέχρι τώρα,
προσπαθούσατε να απομακρυνθείτε από το γήινο πεδίο. Ουσιαστικά,
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προσπαθούσατε να απομακρυνθείτε από το τρισδιάστατο πεδίο, από την
τρισδιάστατη αντίληψη των πραγμάτων, και να πάτε κάπου πολύ ψηλά, κάπου πολύ
μέσα στο Πνεύμα, όσο πιο μακριά γίνεται από το γήινο πεδίο. Τώρα είμαστε εδώ για
να σας πούμε ότι χρειάζεται να ριζώσετε στο γήινο πεδίο και μάλλον χρειάζεται να
αντιληφθείτε την πραγματικότητα ότι είσαστε κομμάτι του γήινου πεδίου και δεν
είσαστε εδώ χωρίς λόγο.
Έχετε μάθει, ακόμα, να συνδέετε το υπερπέραν…το σύμπαν, να συνδέετε το
διάστημα με το Πνεύμα, και τη Γη με ό,τι επιθυμείτε να εγκαταλείψετε πίσω σας.
Ποιος σας είπε αλήθεια ότι, αν ζούσατε σε έναν αστερισμό πολύ μακριά από εδώ ή
σ’ έναν άλλον γαλαξία, θα βρισκόσασταν λιγότερο στην ύλη; Ύλη είναι κι αυτά, στο
υλικό πεδίο ανήκουν και πάλι μέσα στην ύλη θα βρισκόσασταν. Μπορεί να είχατε
άλλη μορφή, μπορεί να είχατε κεραίες ή ένα σώμα πιο αγανό, πιο αιθέριο. Μπορεί
να είχατε μια μάζα πλάσματος αντί για σώμα, ωστόσο θα ήσασταν και πάλι στο
υλικό πεδίο. Το Πνεύμα δεν έχει να κάνει με το υπερπέραν, παρά μόνο στο βαθμό
που το υπερπέραν συμβολίζει το άπειρο για σας.
Ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά λοιπόν. Ναι, εντάξει, είσαστε ένα με τη γη.
Αγαπάτε τη γη και σας αγαπά. «Και τώρα τι; Τι κάνω από δω και πέρα Κρύων; θα
πείτε. Ήρθες, άλλαξες το μαγνητικό πεδίο, έφυγες, ξαναήρθες, υπάρχει ένα διαρκές
πήγαινε έλα οντοτήτων και ενεργειών που εκφράζουν διάφορες αλήθειες, φέρνουν
διάφορες πληροφορίες, κι εμείς στεκόμαστε εδώ και περιμένουμε το 2012 ή ότι
άλλο προκύψει τέλος πάντων, γιατί είμαστε εμείς οι πολεμιστές του φωτός,
χαρούμενοι και ζωηροί και είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε πέρα με οτιδήποτε μας
φέρεις στο δρόμο μας».
…Και έτσι είναι.
Ο Κρύων όμως έρχεται να σας δείξει και μια άλλη διάσταση αυτού που βλέπατε
μέχρι τώρα, και νομίζατε ότι αφορούσε ένα συγκεκριμένο σημείο στον χωροχρόνο.
Ο Κρύων έρχεται να σας δείξει ότι κάθε σημείο στον χωροχρόνο βρίσκεται μέσα
σας. Εσείς, που είστε ένα με τα πάντα, είστε ένα με τον χωροχρόνο. Η μορφή είναι
ταυτισμένη με τον χωροχρόνο. Είναι ένα πεπερασμένο γεγονός, μέσα στα πλαίσια
της μεγαλύτερης σφαίρας του χωροχρόνου στην οποία βρίσκεστε.
Δεν χρειάζεται να σας φέρουμε πολλά παραδείγματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να
βάλετε την καρδιά σας να δουλέψει. Να βάλετε την καρδιά σας να συντονιστεί με
τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, που είναι ο Κρύων της Χριστικής
Συνειδητότητας και ο Κρύων της Αγάπης. Με τον Κρύων που έρχεται από τον
Κεντρικό Ήλιο. Έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει ο Κεντρικός Ήλιος; Τι σημαίνει για σας
ο Κεντρικός Ήλιος; Είναι ο πυρήνας της γης; Είναι το κέντρο του γαλαξία; Ένα
μακρινό κέντρο, ίσως το νοητό κέντρο του σύμπαντος; Η καρδιά είναι ο Κεντρικός
Ήλιος. Η καρδιά. Και ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας έρχεται να δουλέψει μέσα
από την αγάπη και τον νόμο της έλξης. Έρχεται να δουλέψει μέσα από την καρδιά
του καθενός και της καθεμιάς από εσάς. Μπορεί μέχρι τώρα να έχει δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στο DNA και στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το ενεργοποιήσετε αυτό,
όμως ο δρόμος μέσα από τον οποίο περνάει είναι η καρδιά.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να τα φέρουμε αυτά μπροστά σας, έτσι
απλά, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, αν και ίσως μερικοί ή μερικές από εσάς θα τα
θεωρούν αρκετά πολύπλοκα. Δεν γίνεται να τα αναλύσουμε περισσότερο.
Προσπαθούμε να μένουμε σε κάθε σημείο λίγο παραπάνω και να τραβάμε την
προσοχή σας σ’ αυτό. Δεν χρειάζεται πηδάτε στον δρόμο της επιστροφής, χρειάζεται
να κάνετε σταθερά, ρυθμικά βήματα. Χρειάζεται να κατανοείτε λίγο, και πάλι λίγο,
και πάλι λίγο. Η ενέργεια έρχεται σε κύματα… κάνει κύκλους. Έρχεται, σας βρίσκει
ανοιχτούς, μένει, κατόπιν φεύγει. Μπορεί να έρθει κι εκείνη την ώρα να είστε
κλειστοί. Τότε θα φύγει, για να ξανάρθει σε σας αργότερα και είναι πολύ σημαντικό
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να μπορείτε να αναγνωρίζετε τους ρυθμούς αυτούς και να επιτρέπετε στον εαυτό
σας να μένει ανοιχτός για να δεχτεί όσα φέρνει η ενέργεια.
Και… η ενέργειά σας σήμερα είναι χαλαρή. Θα θέλαμε να καταβάλετε μία
προσπάθεια να συντονιστείτε καλύτερα με την καρδιά. Να ευθυγραμμιστείτε λίγο
καλύτερα. Καταλαβαίνετε ότι σε μία ομάδα χρειάζεται να είναι όλα τα μέλη
ευθυγραμμισμένα. Σκοπός δεν είναι να έρθουν κάποιες πληροφορίες, να τις πάρετε
και να φύγετε. Σκοπός είναι, την ώρα που είστε εδώ να ευθυγραμμιστείτε και να
επιτρέψετε στον εαυτό σας να έρθει σε επαφή με την αλήθεια της καρδιάς σας.
Σκοπός είναι να ευθυγραμμιστείτε με την ψυχή, με τον ανώτερο εαυτό και να
μείνετε εκεί, σαν μια μικρή άσκηση που θα κάνετε μια φορά την εβδομάδα για λίγη
ώρα.
….Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Θα περάσουμε το μικρόφωνο από τον καθένα και την
καθεμιά από σας για να θέσετε μια ερώτηση. Μια ερώτηση σχετική με τον πλανήτη
Γη και τη συνειδητότητά του, σχετική με όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα… και
κατόπιν θα συνεχίσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τον Ν.
Ν.:
Να ρωτήσω σχετικά με τον τίτλο της σημερινής ημέρας, όσον αφορά τον θάνατο
που είπαμε, τη μορφή και τον θάνατο. Μέσα στη γη και σε όλο εκεί το ωάριο που
έχουμε έρθει να γονιμοποιήσουμε, τι ρόλο παίζει αυτός ο θάνατος;
Απάντηση:
Ανακύκλωση. Ανακύκλωση και εξέλιξη. Ανακύκλωση με σκοπό την οικονομία της
ενέργειας και τη δημιουργία ακόμα πιο νέων και εξελιγμένων μορφών, που θα
φέρουν μέσα τους μια ακόμα υψηλότερη επίγνωση απ’ αυτή που είχε προηγηθεί.
Που θα αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη θεϊκότητά τους. Παλιά είχε τεθεί το
ερώτημα Ελευθερία ή Θάνατος. Για μας, ο θάνατος είναι συνώνυμος με την
ελευθερία όταν μιλάμε με τους όρους του Πνεύματος. Όταν μιλάμε με τους όρους
της ενέργειας που απελευθερώνεται όταν διαλυθεί μια παγιωμένη μορφή. Τότε
ελευθερώνεται η ενέργεια, τότε φεύγει από κάθε προσδιορισμό σε οποιοδήποτε
πεδίο και επιστρέφει στο μεγάλο Όλον.
Η ελευθερία και ο θάνατος είναι συνώνυμα. Όμως, αυτού του είδους η ελευθερία
που αναφέρουμε τώρα, δεν οδηγεί στη δημιουργία. Από τη στιγμή που ξεκινά η
υλική δημιουργία τίθεται και ο περιορισμός. Για να υπάρξει δημιουργία χρειάζεται
περιορισμός. Χρειάζεται αυτή η Μητέρα της Ζωής που θα δημιουργήσει τις
περιοριστικές συνθήκες -που κάποτε φαίνονται πολύ σκληρές στο Πνεύμα αλλά
είναι απαραίτητες- προκειμένου να κατευθυνθεί η ενέργεια και να οδηγηθεί στη
δημιουργία μιας συγκεκριμένης μορφής, μιας συγκεκριμένης κρυσταλλικής δομής.
Έτσι, με κάποιο τρόπο ο περιορισμός είναι συνώνυμος με τη θηλυκή αρχή, ενώ η
έννοια του Πατέρα, της αρσενικής αρχής, φαντάζει πάρα πολύ ελεύθερη μπροστά σ’
αυτό. Δεν έχει κανένα περιορισμό, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει επίσης χωρίς
τη θηλυκή αρχή και τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που επιτρέπουν τη
διοχέτευση της ενέργειας μέσα από συγκεκριμένα κανάλια. Πολλές φορές
παρομοιάζουμε αυτό που λέτε κακό, κοσμικό κακό… πολλές φορές το
παρομοιάζουμε με τη ροή του ρεύματος μέσα από έναν αγωγό. Κάθε αγωγός έχει
μια αντίσταση, και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό που λέτε κοσμικό κακό, είναι η
αντίσταση του αγωγού. Αν δεν υπήρχε αντίσταση δεν θα υπήρχε συγκεκριμένη ροή
αλλά η ενέργεια θα διαχέονταν και δεν θα μπορούσε να παραχθεί καμιάς μορφής
έργο, συνεπώς δεν θα μπορούσατε να παίξετε το παιχνίδι που παίζετε.
Η απορία της Άννας είναι γιατί προσθέσαμε αυτές τις έννοιες σήμερα στο θέμα της
Γαίας. Γιατί πολύ απλά, η Γαία είναι εδώ για να περιορίσει το Πνεύμα και να του
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δώσει μία μορφή. Περιορίζει την πρωταρχική σας ουσία, με τη δική σας βούληση
φυσικά, και καθώς έρχεστε να το γονιμοποιήσετε αυτό το ωάριο, καθώς έρχεστε να
γονιμοποιήσετε αυτήν τη μητέρα, δίνει έκφραση στο Πνεύμα που είστε εσείς. Με
κάποιον τρόπο λοιπόν η Γαία, δεν θα λέγαμε ότι επιφέρει έναν θάνατο στο Πνεύμα,
γιατί το Πνεύμα δεν πεθαίνει, ωστόσο φαινομενικά περιορίζει ριζικά την ελευθερία
του Πνεύματος, προκειμένου να το κατευθύνει σε συγκεκριμένους σκοπούς και
δράσεις. Κι από την άλλη, επειδή τα πάντα λειτουργούν κυκλικά… τα πάντα
λειτουργούν σε κύκλους και η ίδια η εκδήλωση είναι ένας κύκλος, από την άλλη
λοιπόν έρχεται η ώρα που το Πνεύμα ελευθερώνεται από τη μορφή. Και τότε όλες οι
ενέργειες που είχαν συγκρατήσει τη μορφή, διαλύονται η καθεμιά στο δικό της
πεδίο, που ανήκει στη Γαία φυσικά, και το πρωταρχικό Πνεύμα διαχέεται και πάλι
στο Όλον και γίνεται ένα με όλα όσα υπάρχουν. Μέχρι την επόμενη φορά που, με
την πρωταρχική βούληση και πάλι, θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας που θα μαζέψει
όλο το υλικό από την παγκόσμια ψυχή και όλο το υλικό που χρειάζεται από το
φυσικό πεδίο για να δημιουργηθεί ένας νέος άνθρωπος ή μια νέα εκδήλωση στο
γήινο πεδίο.
Έτσι, υπάρχουν δύο τρόποι να δει κανείς το θάνατο, είτε κοιτάζοντάς τον από το
πνευματικό πεδίο, είτε από το τρισδιάστατο πεδίο. αν επιτρέψετε στον εαυτό σας να
δει το θέμα από την πνευματική του άποψη, θα συνειδητοποιήσετε πραγματικά
πόσο ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι που παίζετε. Και, θα συνειδητοποιήσετε για άλλη
μια φορά πως ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, θα βρίσκεστε στην αγκαλιά της
Μητέρας Γης και του Πατέρα Πνεύματος, του Πατέρα Ήλιου αν θέλετε, γιατί αυτός
εκπροσωπεί την αρσενική αρχή. Ό,τι και να κάνετε, θα είστε εκεί. Είστε ήδη εκεί.
Και θα είναι πολύ μεγάλη η αγκαλιά που θα ανοίξει στο τέλος για να σας δεχτεί και
να γίνετε ένα μαζί της.
Και μπορεί να ακούγονται μακάβρια κάπως όλα αυτά για όσους ανησυχούν για την
ώρα που θα αφήσετε πίσω τον μάταιο αυτό κόσμο, όπως λέτε. Είναι όμως
απαραίτητο να μπαίνουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Το κάνουμε
σκόπιμα και πολύ συνειδητά, φέρνοντας αυτήν την κουβέντα, το κάνουμε για να
σας φέρουμε αντιμέτωπους με την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα ότι είστε
κομμάτι της γης, ότι είστε εδώ και εδώ είναι ο σκοπός σας. Εδώ χρειάζεται να
δουλέψετε. Δεν ήρθατε εδώ για να σώσετε ή να βοηθήσετε τη γη να βγει από μια
δύσκολη κατάσταση και μετά να φύγετε πάλι μακριά. Μπορεί αυτό να σας αρέσει να
σκέφτεστε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είστε εδώ όσο είστε και οπουδήποτε
αλλού. Όσο μπορεί να βρίσκεται στην Ανδρομέδα ένα κομμάτι της ενέργειάς σας,
άλλο τόσο είστε κι εδώ, στη μικρή γη και θα είστε για πάντα. Δεν υπάρχει
περίπτωση να την ξεφορτωθείτε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές πιθανότητες να
μπορέσετε να ζήσετε πολύ ευτυχισμένοι. Όσο πιο πολύ αγαπάτε τη γη, όσο πιο
πολύ αναγνωρίζετε τον Θεϊκό σας Εαυτό, τον Θεό που είστε, με τόσο μεγαλύτερη
πληρότητα θα βιώνετε την ενότητά σας με τα πάντα. Και τότε θα είναι πραγματικά
που θα μπορέσετε να φέρετε τα δώρα σας στη γη, να φέρετε τα δώρα σας απ’ όλα
τα υπόλοιπα κομμάτια του εαυτού σας στις υπόλοιπες πλευρές του σύμπαντος. Τότε
θα μπορέσετε να μαζέψετε μέσα στη γήινη ενέργειά σας όλα τα δώρα που φέρνετε
από τον Ορίωνα, την Ανδρομέδα, τους μακρινούς γαλαξίες, τη Νεφερτίτη, τον
Πλούτωνα…. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον Πλούτωνα, δεν την
αναγνωρίζετε ακόμα… θα γίνει ορατή σύντομα.
Όταν μπορέσετε να το κάνετε αυτό, τότε θα νιώσετε πως πραγματικά είσαστε ένα,
αλλιώς δεν μπορείτε να γειώσετε αυτήν την ενέργεια. Και θέλουμε να το τονίσουμε
ιδιαίτερα αυτό στη Β. γιατί αυτό το διάστημα περνά μέσα από μια εκπαίδευση που
σχετίζεται άμεσα με τις ενέργειες των γαλαξιών και της απειροσύνης του
σύμπαντος. Θα πρέπει να παραμείνεις πολύ καλά γειωμένη και να κρατάς πάντα την
επίγνωση ότι είσαι ένα με τη μητέρα Γη. Θα κρατάς την επίγνωση ότι εσύ και η Γη
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είσαστε ένα. Θα λες «Εγώ Είμαι η Γαία» και τότε θα μπορέσεις πραγματικά να
δημιουργήσεις με τις ενέργειες των γαλαξιών και όλου του σύμπαντος.
Βι.:
Κι εγώ το κατάλαβα τώρα. Το συνειδητοποίησα.
(συνέχεια)
Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που σας μιλάμε έτσι απλά, χωρίς φανφάρες και χωρίς
μεγαλοστομίες. Γιατί το πρόβλημα των εργατών του φωτός είναι η έλλειψη γείωσης.
Έχετε πληγωθεί πολύ μέσα στο τρισδιάστατο πεδίο. Βέβαια, ήταν πράγματα που
εσείς επιλέξατε να κάνετε, ήταν βιώματα που εσείς επιλέξατε να πάρετε. Παρόλα
αυτά πονέσατε, και πονάτε ακόμα πολλές φορές. Κι αυτός ο πόνος σας κάνει να
θέλετε να ξεφύγετε και να πιστεύετε οποιονδήποτε σας πει «Ξέρετε, δεν είστε από
δω, είστε από κάπου αλλού και θα φύγετε για κει. Εδώ είστε περαστικοί». Είναι μια
υπεκφυγή. Είσαστε εδώ και ανήκετε στη γη. Και ήρθε ο καιρός για τη Γαία να
διεκδικήσει αυτά που της ανήκουν. Ήρθε ο καιρός να διαχυθεί παντού, σε όλα τα
πεδία της αυτή η συνειδητότητα. Βλέπετε, όπως εσείς αποκτάτε μεγαλύτερη
επίγνωση του εαυτού σας και συνδέεστε με τον Θεϊκό σας Εαυτό όλο και βαθύτερα,
το ίδιο συμβαίνει και με τη Γαία. Είστε κομμάτι της. Κάθε αλλαγή στη Γαία, είτε αυτή
γίνεται από τον Κρύων στο μαγνητικό δικτύωμα, είτε από τους αγγέλους και τα
ντέβας της φύσης, κάθε αλλαγή, αντανακλά στη δική σας βιολογία και τανάπαλιν.
Είσαστε ένα με τη Γαία και χρειάζεται να το συνειδητοποιήσετε αυτό μαζί της. Είναι
μια κοινή συνειδητοποίηση, που την κάνετε εσείς κι αυτή μαζί. Κι αν τώρα
βρισκόμαστε σ’ αυτό το σημείο του να σας γειώσουμε τόσο πολύ και να σας πούμε
«Κοιτάξτε εδώ, καλός είναι ο Ουρανός, αλλά πατήστε τα πόδια σας στη γη. Εδώ
ανήκετε και δεν είσαστε μόνο ουρανός, ούτε μόνο η γη αλλά είσαστε και τα δύο και,
ακόμα περισσότερο, είσαστε παιδί και των δύο», αν μπορούμε να το πούμε αυτό
τώρα, είναι γιατί έχετε προοδεύσει αρκετά, έχετε πάει αρκετά βαθιά στην ενέργειά
σας ώστε να μπορείτε να το δεχτείτε και να εργαστείτε μ’ αυτό και να φέρετε
πρακτικά αποτελέσματα μ’ αυτήν τη γνώση. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε όσο
δεν πατάτε καλά στη γη. Και γνωρίζουμε ότι πολύ λίγο πάλι αναφερθήκαμε στο
θέμα του θανάτου και της ελευθερίας. Είναι κάτι που θα αναπτυχθεί περισσότερο
αργότερα.
Β.:
Εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Σκεπτόμουν μόνο γιατί θα ‘πρεπε να
είμαστε εδώ στη γη και όχι να μπορούμε να βρισκόμαστε κάπου αλλού και μου
απαντήθηκε το ερώτημα στο τελευταίο κομμάτι της απάντησης που ήταν για τον Ν.
Με κάλυψε, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Λες και με ένιωσε. Δεν ξέρω, πιο πολύ
ένιωσα ότι απαντήθηκε το δικό μου ερώτημα.
Βι.:
Εγώ θέλω να πω ευχαριστώ γι’ αυτό που μου είπανε. Θέλω μόνο να ρωτήσω αν
έχουν κάποιο μήνυμα, τι πρέπει να κάνω συγκεκριμένα για να είμαι χρήσιμη για τη
γη.
Απάντηση:
Αυτό που σας λέει ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας επανειλημμένα -το έχετε
ακούσει πολλές φορές, το έχετε διαβάσει και σας συγκινεί- είναι ότι «Αγαπητοί
εργάτες του φωτός, είστε ερωτευμένοι με τη γη. Θέλετε να έρχεστε και να
ξαναέρχεστε γιατί είστε ερωτευμένοι με τη γη, δεν μπορείτε να ζήσετε μακριά της».
Κι αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να σας δείξουμε ότι έρχεστε και
ξαναέρχεστε στη γη και δεν μπορείτε να κάνετε μακριά από αυτήν. Και μπορεί ο
έρωτας στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα να είναι λίγο διαφορετικός, αλλά είναι
αυτή η ίδια δύναμη της έλξης. Είσαστε ένα με τη Γη. Υπάρχουν μερικές
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φιξαρισμένες απαντήσεις. Υπάρχουν μερικές απαντήσεις που κολλάνε πάρα πολύ
εύκολα….
Ρωτάς τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για τη γη. Μα, είσαι η Γη. Τι θα κάνεις για
τον εαυτό σου, αυτό να ρωτάς. Είσαι η γη, είσαι ένα κύτταρο της γης και είσαι εδώ
για να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα απ’ όλα να κάνεις. Και αυτό που ξέρεις
καλύτερα απ’ όλα να κάνεις, είναι να αγαπάς. Αυτό είναι. Αυτό ξέρετε να κάνετε οι
εργάτες του φωτός, με τον καλύτερο τρόπο. Το πρόβλημά σας είναι πώς θα
μπορέσετε να δείξετε πιο αποτελεσματικά αυτήν την αγάπη, είτε στη γη είτε στους
άλλους γήινους αγγέλους. Να είστε χαρούμενοι.
Υπάρχουν μερικές απαντήσεις πασπαρτού, λέει η Άννα, κολλάν παντού. Δεν είναι
έτσι, γιατί βλέποντάς σας κάθε στιγμή, παρακολουθώντας τη σκέψη σας, ξέρουμε
την αγωνία σας να προσφέρετε ό,τι καλύτερο έχετε. Ξέρουμε ότι είσαστε ικανοί να
ξεπεράσετε κάθε αμφισβήτηση των ανθρώπων, προκειμένου να νιώσετε τη χαρά
του να προσφέρετε στη γη. Εμείς όμως κάθε φορά, πρέπει να τονίζουμε ότι, για να
προσφέρετε στη γη πρέπει να είστε εσείς χαρούμενοι. Όταν στέκεστε στη γη και
αγαπάτε όλα όσα είστε και είστε χαρούμενοι και περνάτε καλά, όταν κρατάτε την
ενέργειά σας, κρατάτε το φως σας, τότε κάνετε ό,τι χρειάζεται να κάνετε.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγωνιάτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πασχίζετε
να βοηθήσετε κανέναν, ούτε την ίδια τη Γαία. Αυτή ξέρει γιατί είστε εδώ και το ξέρει
και η καρδιά σας πολύ καλά. Δεν θα ήσασταν εδώ αν δεν ήταν το κατάλληλο σημείο
και η κατάλληλη στιγμή για σας. Δεν θα ήσασταν εδώ και δεν θα κάνατε ό,τι κάνετε
ήδη, αν δεν ήταν ό,τι πιο κατάλληλο υπάρχει. Μη μπαίνετε λοιπόν στην αγωνία του
«τι πρέπει να κάνω για τη Γαία;». Εσείς είστε η Γαία.
Εσύ είσαι η γη, η ίδια. Δες το σώμα σου και άκουσε τη γη. Μπες μέσα από τα
τσάκρα σου και αφουγκράσου τις ενέργειες της γης και μίλησε σε όλη αυτήν την
υπέροχη οντότητα, σε όλον αυτόν τον συλλογικό νου. Άφησε τον εαυτό σου να
γίνει, να νιώσει την πραγματικότητα της ενότητάς σας και άφησε την αγάπη, άφησε
τον έρωτα που υπάρχει ανάμεσά σας, ανάμεσα στο μόρια, ανάμεσα στα άτομα αυτής
της πελώριας ύπαρξης, άφησε αυτόν τον έρωτα να σε οδηγήσει. Κυριολεκτεί ο
Κρύων όταν λέει ότι είστε ερωτευμένοι με τη γη. Κυριολεκτεί. Δεν μπορείτε να
φανταστείτε πόσο κυριολεκτικά μιλάει. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να
αντιμετωπίσετε σύντομα αν θέλετε να προχωρήσετε πιο βαθιά στη θεϊκότητά σας.
Ει.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ο Κρύων σε άλλα τσάνελιγκ έχει πει ότι πολλοί από μας δεν
θα ξαναενσαρκωθούμε να περπατάμε πάνω στη γη. Αυτή η ενέργεια που θα φύγει
και δεν θα ξαναενσαρκωθεί, πού θα βρίσκεται; Θα βρίσκεται εδώ στη γη; Δεν ξέρω
πού θα βρίσκεται μετά, έχω μια απορία.
Απάντηση:
Θα σου ζητήσουμε να φύγεις και να ξανάρθεις.
Έτσι όπως κάθεσαι εκεί, μη σηκώνεσαι καν, οραματίσου τον εαυτό σου να βγαίνει
από την πόρτα, να κάνει μερικά βήματα έξω και να ξαναμπαίνει….. και να
ξανακάθεται εκεί που στέκεσαι. Κάντο αυτό μερικές φορές.
Πόσο ήσουν εδώ και πόσο δεν ήσουν;
Ει.
Ήμουν συνέχεια εδώ.
(συνέχεια)
Τότε απαντήθηκε η ερώτησή σου.
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Φ.:
Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί μου δείχνουν άντρες που ασχολούνται με τη μουσική;
Την προηγούμενη φορά εδώ μου έδειξαν έναν. Σήμερα μου έδειξαν τρεις. Βλέπω
επώνυμους καλλιτέχνες… την προηγούμενη φορά είδα τον Λευτέρη Πανταζή.
Σήμερα είδα τον ίδιο πάλι μαζί με τον Νταλάρα και τον Μικρούτσικο.
Απάντηση:
Την προηγούμενη φορά είπαμε ότι υπάρχει ένας συμβολισμός πίσω από το όνομα
του «Ελευθέριου Παντα-ζη». Τώρα για να δούμε.
Άκου να δεις τι θα κάνεις….είναι αστείο…ok. Αυτός που βλέπεις σαν Νταλάρας είναι
η ενέργεια του Κρύων κι αυτός που βλέπεις σαν Μικρούτσικο είναι η ενέργεια του….
μου τον είπε και τον ξέχασα κιόλας…. του Σαιν Ζερμαίν. Χαλάρωσε το κράτημα
αυτό, άφησέ το και κατόπιν άκουσε μερικά τραγούδια τους, και δες τι νοήματα
υπάρχουν για σένα εκεί, τι ενέργειες σου φέρνουν.
Είναι πολλά αυτά που σου λέμε μέσα από τη μουσική, το ξέρεις. Σου αρέσει το
τραγούδι και είναι ένα παιχνίδι που κάνει το Πνεύμα μαζί σου για να κάνει την
αναζήτησή σου πιο ενδιαφέρουσα.
Υ.:
Είπες πριν ότι θα είμαστε για πάντα εδώ στη γη. Μπορούμε να είμαστε και με το ίδιο
σώμα εδώ; Πώς θα γίνει αυτό; θα φεύγουμε και θα ερχόμαστε; Αν αναληφθούμε
ξεμπερδεύουμε ή ξαναερχόμαστε; Και, αλλάζοντας η πολικότητα της γης θα γίνει
σταδιακά ή ξαφνικά και θα έχουμε κάποιες γεωλογικές καταστροφές μ’ αυτήν την
αλλαγή;
Απάντηση:
Η πολικότητα της γης δεν αλλάζει για την ώρα τουλάχιστον. Όταν γίνει, θα
υπάρξουν διάφορα φυσικά φαινόμενα.
Ένα πράγμα που έχετε μάθει να σκέφτεστε τα τελευταία χρόνια, είναι το θέμα της
ανάληψης και έχετε μπει στη διαδικασία να σκέφτεστε την ανάληψη σαν τη μεγάλη
έξοδο από το γήινο παιχνίδι. Εμείς πάλι θα σας πούμε ότι «έτσι είναι, αν έτσι
νομίζετε». Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας κατεβαίνει συχνά και σας μιλά. Σας
φέρνει δονήσεις- μηνύματα στο εσωτερικό αυτί. Κι αυτό σας κάνει να πιστεύετε ότι
είσαστε έτοιμοι για όλα. Είναι μικρές ωθήσεις που σας δίνει πότε – πότε για να σας
αναπτερώσει το ηθικό και να σας κάνει να δείτε τη Θεϊκότητά σας. Προσπαθεί να
σας βοηθήσει να δείτε ποιοι είστε. Κι αυτό γίνεται στα πλαίσια της μεγάλης αλλαγής
του μαγνητικού πλέγματος. Είναι ένα αποτέλεσμα της αλλαγής του μαγνητικού
πλέγματος. Και, με την ευκαιρία θα θέλαμε να το προσέξετε, να καταλάβετε όσο
βαθύτερα γίνεται αυτό που σας λέμε τώρα, γιατί μιλάμε για καταστάσεις
συνείδησης. Είναι φορές που νιώθετε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με τα πράγματα,
πολύ δυνατοί. Πρόκειται για ωθήσεις που σας δίνει ο Κρύων μέσα από την
αναπροσαρμογή του πλέγματος.
Τι σχέση έχει αυτό με την ερώτησή σου; Ερχόμενοι λοιπόν μέσα από αυτήν την
κατάσταση, συντονίζεστε με μερικές περιοχές του ασυνείδητου που ονομάζετε
‘μαγνητικό πλέγμα του πλανήτη’. Είναι εκείνη η περιοχή του ασυνείδητου ή του
υποσυνείδητού σας αν θέλετε, που σχετίζεται με τη μεγάλη διάνοια που ονομάζεται
Γη. Είναι τα σημεία της σύνδεσης της κρυσταλλικής δομής σας. Της δικής σας
κρυσταλλικής δομής με αυτήν του υπόλοιπου όντος που λέγεται Γαία.
…Θα σου ζητήσουμε να μαζέψεις λίγο την ενέργειά σου, να μείνεις για λίγο στην
καρδιά.
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Η ανάληψη στην ουσία σχετίζεται με τον συντονισμό σας με το μαγνητικό πλέγμα.
Αυτή είναι η διαδικασία της ανάληψης. Κάθε φορά που αλλάζει το μαγνητικό
πλέγμα κι εσείς επανασυντονίζεστε. Είναι μία ανάληψη από μία δόνηση σε μία
ανώτερη. Αυτό δε σημαίνει ότι με την ανάληψη αφήνετε το υλικό πεδίο όπως
λέγεται ότι έκανε ο Ηλίας, ο Μέτατρον, ο Ιησούς και ίσως και κάποιοι άλλοι.
Σημαίνει απλά ότι αλλάζετε δόνηση και μέσα σ’ αυτήν την αλλαγή συμπαρασέρνετε
και τον υλικό σας φορέα και του προσδίδετε μια διαφορετική ενέργεια έτσι ώστε,
όταν διαλυθεί κι αυτός στη γη και γίνει ένα με όλα όσα υπάρχουν, να μοιραστεί κι
αυτός τη νέα συνειδητότητα με το συλλογικό. Έτσι,
ανάληψη δε σημαίνει
απομάκρυνση από το γήινο πεδίο. Δεν σημαίνει το τέλος του γήινου παιχνιδιού.
Σημαίνει «ανεβαίνω ένα σκαλοπάτι και παίζω το παιχνίδι σε ένα άλλο επίπεδο». Το
αν ενσαρκωθείτε ή όχι είναι απόφαση της ψυχής σας και σαφώς της συλλογικής
ρύθμισης. Όμως δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Δεν σχετίζεται η ανάληψη με το
αν θα ενσαρκωθείτε ξανά ή όχι. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που είπαμε ότι έχετε
αναληφθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ανάληψη δεν σημαίνει ότι περνάει
ένα άρμα και με παίρνει στον ουρανό, σημαίνει όμως ότι μπαίνω σ’ αυτήν τη
διαδικασία του να αφυπνίσω τα πυρά της συνειδητότητάς μου και με τη βοήθεια
αυτών των πυρών να ανεβάσω τη δόνησή μου και να αποκτήσω επίγνωση της
ενότητάς μου με όλα όσα υπάρχουν.
Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσει στην ερώτησή σου, εκτός αν ήθελες κάτι
περισσότερο.
Υ.:
Αυτό ήταν το ένα κομμάτι (που είναι λίγο απογοητευτικό για μένα) που μου
απαντήθηκε. Αλλά το άλλο, αν μπορούμε να είμαστε με το ίδιο σώμα πάντα στη γη,
γιατί μερικοί αυτοαποκαλούνται αθάνατοι και θα ήθελα να μάθω τι γίνεται.
Απάντηση:
Τα αστρικά πεδία βρίθουν από μορφές. Μορφές ελέους, μορφές που φέρουν τις
ενέργειες της ευταξίας, της πίστης και οι αθάνατοι στους οποίους αναφέρεσαι
σχετίζονται μ’ αυτό το αστρικό πεδίο. Το σώμα σας προορίζεται να διαλυθεί. Και
όταν εσείς μένετε με την επιθυμία να το διατηρήσετε, ας το πούμε έτσι, δείχνετε ότι
δεν έχετε κατανοήσει την αλήθεια ότι ελευθερία και θάνατος είναι ένα και το αυτό.
Δεν έχετε κατανοήσει τον νόμο της περιοδικότητας, δεν έχετε κατανοήσει τους
κύκλους της ζωής και δεν έχετε κατανοήσει ότι, αν θέλετε να φορέσετε έναν ωραίο
χρυσαφένιο χιτώνα, θα πρέπει να βγάλετε το φόρεμα το παλιό που φοράτε, για να
μπορέσετε να βάλετε πάνω σας το καινούριο σας ρούχο. Δεν ωφελεί κανέναν, δεν
ωφέλησε ποτέ, το να κρατήσει ένα γήινο σώμα πέραν του δέοντος.
Λέγονται πολλά και μπαίνετε σε μια εποχή πολύ προοδευμένης τεχνολογίας. Οι
τεχνολογικές εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες και αν καταφέρετε να επιμηκύνετε τη
ζωή σας, στο μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.
Ωστόσο…. ωστόσο, θα λέγαμε ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο οι εργάτες του φωτός
να αφυπνίζονται στην πραγματικότητα ότι είναι ενωμένοι με το Πνεύμα περισσότερο
από κάθε άλλο υλικό δεσμό. Χρειάζεται να αφυπνιστείτε στην πραγματικότητα ότι
είστε ένα με τα πάντα και ότι, αυτό το σώμα που θέλετε τόσο να φυλάξετε,
περισσότερο βάρος θα σας είναι, παρά θα σας διευκολύνει σ’ αυτήν την πορεία, την
πορεία της συνειδητοποίησης και της απόλαυσης του γήινου παιχνιδιού.
Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να απολαύσετε πολύ περισσότερο ένα παιχνίδι με ένα
σώμα φρέσκο, νέο, που έχει ενδυθεί όλες τις νέες ενέργειες. Θα υπάρξουν σαφώς
περιπτώσεις ανθρώπων που θα ζήσουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν ήταν ψέμα
αυτό που αναφέρουν οι γραφές σε σχέση με τη διάρκεια της ζωής και, θα κλείσουμε
λέγοντας απλά αυτό: Όταν φύγεις, θα φύγεις απλά γιατί θα είσαι έτοιμη να το
κάνεις. Όχι γιατί θα σου το έχει επιβάλει κάποιος, όχι γιατί θα έχεις χάσει το παιχνίδι
της ανάληψης, όχι γιατί θα έχεις χάσει το παιχνίδι της αιωνιότητας και θα πρέπει να
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υποστείς τον γήινο θάνατο, αλλά γιατί η ψυχή σου θα είναι έτοιμη γι’ αυτό και θα
έχει ολοκληρώσει τον δρόμο της. Θα είναι απόλυτα έτοιμη πραγματικά, να
προχωρήσει σε καινούρια μονοπάτια. Θα το κάνεις όταν είσαι έτοιμη, και μόνο τότε.
Και ο λόγος που δίνουμε έμφαση σε αυτό είναι για να καταλάβεις ότι δεν είναι
λάθος ο θάνατος όπως συμβαίνει στο γήινο πεδίο. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος. Το
κάνετε τη στιγμή που πρέπει να γίνει. Μπαίνετε συχνά στη διαδικασία να
αναρωτιέστε «Μα πώς γίνεται να… και γιατί να γίνεται αυτό… γιατί να χάνουμε τα
αγαπημένα μας πρόσωπα και γιατί να μη ζούμε για πάντα; Γιατί να μην είμαστε
αιώνιοι στη γη;»
Δεν υπάρχει αιωνιότητα έτσι όπως τη φαντάζεστε. Υπάρχουν μικροί και μεγάλοι
κύκλοι της Εκδήλωσης. Υπάρχει ο κύκλος της ζωής της πεταλούδας, του ανθρώπου,
του αιωνόβιου δέντρου, του υπέρ-αιωνόβιου δέντρου, ο κύκλος ζωής της γης, του
ηλιακού συστήματος και ούτω καθεξής. Τίποτε από αυτά δεν είναι αιώνιο. Και δεν
είναι γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανανεώνεται η ενέργεια και να
δημιουργούνται καινούριες μορφές.
Υ.
Έχω μία πληροφορία ότι τα σώματά μας κάποια στιγμή θα αλλάξουν μορφή και θα
γίνουν διάφανα…. κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον. Είναι αλήθεια;
Απάντηση:
Θα σου πούμε να το πιστέψεις. Έτσι είναι, αν το θέλεις. Ο ρόλος μας εδώ δεν είναι
να απογοητεύσουμε κανέναν, αλλά είναι να προσπαθούμε να σας γειώσουμε στον
βαθμό που είναι εφικτό για τον καθένα. Και καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές, το
να ελπίζετε σε κάποια πράγματα, όσο ασήμαντα και αν είναι, είναι σημαντικό για
σας. Περιμένετε να δείτε κοσμογονικές αλλαγές γιατί νομίζετε ότι αυτό είναι που θα
δώσει αξία στη ζωή σας. Και αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι δεν μπορείτε
εκείνη την ώρα να αντιληφθείτε πόσο σημαντική είναι η ζωή σας αυτή καθεαυτή. Αν
θέλεις λοιπόν να περιμένεις την εποχή που θα είναι τα σώματα των ανθρώπων
διάφανα, με κάθε σοβαρότητα θα σου πούμε «ναι, μπορείς να το περιμένεις». Από
την άλλη πάλι, θα σε παροτρύνουμε να αγαπήσεις αρκετά τον εαυτό σου ώστε να
δεις την αξία που βρίσκεται εκεί και να αφήσεις όλα τα άλλα, γιατί η αξία αυτού που
ζεις τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε τροποποίηση
του γήινου πεδίου, από οποιαδήποτε κοσμογονική αλλαγή. ΤΩΡΑ ζεις. ΕΔΩ είναι η
αξία της ζωής σου. Δεν είναι ούτε στο πριν ούτε στο μετά. Κι αυτό θα σου
ζητήσουμε από τη δική μας πλευρά, να κρατήσεις στην καρδιά σου όλα όσα αγαπάς
να πιστεύεις, όλα όσα σου αρέσουν και θα ήθελες να πραγματοποιηθούν, αλλά
ταυτόχρονα να κάνεις ένα άνοιγμα εσωτερικά και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να
δει αυτό που πραγματικά αξίζεις. Αυτό που πραγματικά αξίζει η ζωή σου εδώ και
τώρα.
Υ.:
Αυτό έχει να κάνει με το ότι τελευταία η εξωτερική ζωή μου έχει υποβαθμιστεί
κάθετα; Έχει δηλαδή να κάνει με το τι πιστεύω για τον εαυτό μου και την αξία μου;
Γιατί υπάρχει μια υποβάθμιση της εξωτερικής μου ζωής τα τελευταία χρόνια.
Απάντηση:
Ας δεις τα πράγματα ως εξής: Πάρε ένα μπαλόνι. Είναι φουσκωμένο με αέρα. Λύσε
το και άφησέ το να ξεφουσκώσει. Είναι το ίδιο μπαλόνι, πριν και μετά. Πόσο ψηλά
μπορεί να πάει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο; Όταν είναι γεμάτο ενέργεια μπορεί
να φτάσει πολύ ψηλά. Όταν είναι γεμάτο Πνεύμα, όταν είναι γεμάτο επίγνωση,
μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Όταν αδειάσει από αυτό, όταν αφήσει τον εαυτό του
να αδειάσει από τη χαρά και το κέφι, τότε πέφτει στη γη. Είναι το ίδιο μπαλόνι. Δεν
έχει αλλάξει τίποτα. Έχει αλλάξει το περιεχόμενο, κατ’ αναλογία, της σκέψης. Η ζωή
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σας αλλάζει σύμφωνα με αυτά που ζητάτε εσείς, είτε τα ζητάτε συνειδητά, είτε
υποσυνείδητα. Και τότε, όταν το κάνετε υποσυνείδητα λέτε «Μα δεν ξέρω γιατί μου
συμβαίνει αυτό, εγώ… ήμουν μια χαρά, δεν ζήτησα ποτέ κάτι τέτοιο». Όμως το
έχετε ζητήσει. Είναι το παιχνίδι που παίζετε. Και το παιχνίδι που παίζεις είναι το
πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις με μηδενικό αέρα.
Υ.:
Ok, το είδα. Μπορώ τώρα να επανέλθω;
Απάντηση:
Να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να δεχτείς την αγάπη που υπάρχει για σένα στον
ουρανό και αφήσεις τα πόδια σου να δεχτούν την αγάπη που έρχεται σε σένα από
τη γη. Όταν αφήσεις τον εαυτό σου να γεμίσει από την αγάπη, τότε θα μπορέσεις
να προχωρήσεις.
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Μάθημα 3ο
Ομάδα Α΄ - 6.7.2008
ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΩΝ

Είμαστε όλοι εδώ. Ο Ηλίας, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Ουριήλ, ο
Ζακχιήλ, ο Σαιν Ζερμαίν και δυο – τρεις άλλοι ακόμα που δεν θέλετε να ξέρετε…..
Παίζουμε μαζί σας. Είμαστε όλοι εδώ. Και είμαστε εδώ γιατί δεν μπορούμε να
κάνουμε διαφορετικά. Σας τιμάμε ιδιαίτερα και ο Κρύων βρίσκεται εδώ για άλλη
μια φορά και κάθετε στα πόδια σας.
Κάθομαι στα πόδια σας και θαυμάζω εσάς, τους γήινους αγγέλους, τους
εκπροσώπους της θεότητας στη γη. Ο Θεϊκός σας Εαυτός κι εγώ είμαστε ένα. Πόσο
πολύ μπορεί να απέχουμε πραγματικά λοιπόν; Είμαι ο Θεϊκός σας Εαυτός. Είμαι ο
Εαυτός που ποθείτε τόσο πολύ να βρείτε. Κι αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα
ακόμα. Σημαίνει ότι είσαστε εγώ. Ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά, είστε εγώ.
Αγαπημένο μου παιδί, είμαι μαζί σου, και ποιος να φανταζόταν ποτέ ότι ο Κρύων
της Μαγνητικής Υπηρεσίας θα ερχόταν να καθίσει στα πόδια των γήινων αγγέλων
και να τους αγκαλιάσει με την αγάπη του, για να τους πει ότι είναι παιδιά του. Κι
αν αυτή τη στιγμή νιώθετε στην καρδιά σας να σκιρτά ένα περίεργο συναίσθημα,
είναι γιατί αναγνωρίζετε τη δόνηση της εστίας.
Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αγαπημένοι μου, δεν θα μπορούσε να γίνει
διαφορετικά. Ο Πατέρας κι εσείς είσαστε ένα κι αυτό είναι που έρχομαι και σας λέω
κάθε φορά. Κάθε φορά έρχομαι και σας μιλώ για την ενότητα των πάντων,
ποθώντας να δω την καρδιά σας να σκιρτά από αγάπη για το Όλον, για όλα όσα
είσαστε στα μάτια του κάθε αδερφού και κάθε αδερφής σας. Δεν χρειάζεται να
αδημονείτε για οτιδήποτε. Είστε στα χέρια μου. Είστε εγώ. Πιστεύετε ότι ο Κρύων
θα ανησυχούσε ποτέ για οτιδήποτε; Πιστεύετε ότι θα έτρεχε πανικόβλητος πέρα –
δώθε, πάνω – κάτω, για να καταφέρει οτιδήποτε; Μα, είμαι τα πάντα και μέσα από
μένα κι εσείς το ίδιο.
Άφησε λοιπόν κατά μέρος τις τύψεις Α. γιατί αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις
κάτι τώρα, είναι απλά γιατί περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να το κάνεις.
Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή; Η στιγμή που θα το κάνεις. Τι θα σε οδηγήσει; Τι
θα σου δείξει την κατάλληλη στιγμή; Ο Θεός που κρύβεις μέσα σου. Ο Θεός που
κρύβεται μέσα σ’ αυτήν την καρδιά, που αναπνέει μέσα από τους δυο σου
πνεύμονες και κυκλοφορεί στα κύτταρά σου. Ο Θεός, το Πνεύμα που βρίσκεται
στο κάθε σου άτομο. Αυτό θα σου δείξει την κατάλληλη στιγμή.
Και δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε την ιερότητα…. την ιερότητα αυτού που
είστε, γιατί πολύ απλά ο γήινος εξοπλισμός σας δεν σας επιτρέπει να την
αντιληφθείτε σε όλο της το εύρος. Ο γήινος εξοπλισμός σας είναι κατάλληλος για
το γήινο πεδίο. Και πρέπει να σταθείτε στο κέντρο της ύπαρξής σας, στο γλυκό
σας σημείο μέσα στην καρδιά, εκεί όπου υπάρχουν οι συνδέσεις για τα πάντα, για
ό,τι υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Πρέπει να σταθείτε εκεί για να αντιληφθείτε όσα ο
νους δεν μπορεί να χωρέσει. Πρέπει να σταθείτε εκεί για να δείτε το αόρατο και να
ακούσετε το άφατο. Για να αντιληφθείτε πόσο μεγάλοι και σπουδαίοι είστε
πραγματικά για το Πνεύμα.
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Ο Κρύων που ερχόταν και σας έπλενε τα πόδια είναι εδώ σήμερα, κοντά σας γι’
άλλη μια φορά αλλά όχι σαν δέκτης μικρών παραπόνων από φοβισμένους γήινους
αγγέλους που ζητούν να πορευτούν τον δρόμο τους στη γη με αξιοπρέπεια και να
πράξουν το καθήκον τους. Είμαι εδώ όμως ως αυτός που θέλει να σας βλέπει
ευτυχισμένους. Ως αυτός που θέλει να βλέπει τον εαυτό του ευτυχισμένο στη γη.
Αυτή είναι η σύνδεσή μας. Τόσο βαθιά πηγαίνει.
Σας παίρνει καιρό να κατανοήσετε τι συμβαίνει μέσα σας, γύρω σας. Σας παίρνει
καιρό να αντιληφθείτε τα σημάδια του Πνεύματος στη ζωή σας. Κι αυτό συμβαίνει
μόνο γιατί εσείς αρέσκεστε στο να βάζετε προσκόμματα στο δρόμο σας. Μικρά
προσκόμματα που να σας αλλάζουν κατεύθυνση, έτσι ώστε κάθε τόσο να
βρίσκεστε να κοιτάτε αλλού φοβισμένοι, για να μου δείξετε πόσο πολύ μ’ αγαπάτε.
Λέτε «Κοίτα τι μπορώ να κάνω» και παίρνετε τον δρόμο της ζωής. Και όταν
βρεθείτε εκεί που δεν έχετε πια τίποτα να δείτε, όταν βρεθείτε εκεί που έχετε
ξεχάσει τα πάντα, όλα όσα αφορούν την Εστία, τότε μέσα στην καρδιά σας κάτι
σκιρτά και σας λέει «Το σπίτι… δεν είναι αυτό το σπίτι μου» και κάθε φορά μου
αποδεικνύετε περίτρανα πόσο μ’ αγαπάτε. Είναι το παιχνίδι της αγάπης αυτό που
παίζετε κι ας φαίνεται στα μάτια σας…. Ας φαίνεται στα μάτια σας τόσο ασήμαντο
πολλές φορές. Την ώρα που εσείς φτάνετε στο πιο απόμακρο σημείο από την
Εστία, η καρδιά σας με ζητά κι έχετε βαλθεί να μου αποδείξετε πόσο μ’ αγαπάτε,
φτάνοντας όσο πιο μακριά μπορείτε. Βάζοντας ένα στοίχημα με τον εαυτό σας ότι
«κοίταξε, εγώ θα φτάσω πολύ μακριά και ωστόσο δεν θα σε ξεχάσω ποτέ,
αγαπημένε μου Εαυτέ, αγαπημένε μου Κύριε». Και έτσι είναι, δεν με ξεχνάτε ποτέ.
Γι’ αυτό με βλέπετε τώρα μπροστά σας να κάθομαι στα πόδια σας και να σας
αγκαλιάζω με αγάπη.
Το μήνυμα αυτής της ημέρας δόθηκε. Ο Κρύων κι εσείς είσαστε ένα. Και ο εαυτός
μου από την άλλη πλευρά του πέπλου έρχεται και αγκαλιάζει τον εαυτό μου στη
γη. Τον περιθάλπει , τον κοιτά στα μάτια και του λέει πόσο τον αγαπά.
Αγαπημένο μου παιδί, δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή που δεν είμαι μαζί σου. όταν
κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, όταν κοιτάς τα μάτια σου, βλέπεις εμένα.
Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο να δεις. Γι’ αυτό θέλω να αγαπάς και να τιμάς αυτά
τα μάτια, γιατί είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει. Είναι τα δικά μου μάτια στη γη. Είναι το
δικό μου σώμα στη γη. Εσύ με γέννησες και έφυγα και γύρισα ανανεωμένος, με
μια άλλη μορφή. Εσύ διάβαζες για τον Κρύων και σκεφτόσουν «Με τι να μοιάζει
τάχα, τι να είναι τάχα αυτός ο άγγελος; Πώς είναι στ’ αλήθεια να νιώθω την
ενέργειά του δίπλα μου, γύρω μου;» Και μετά με ξέχασες, ή έκανες ότι με ξεχνάς,
για να παίξεις σε άλλες γειτονιές.
Και τώρα να ‘μαι πάλι που έρχομαι να σου δώσω τα πρωτεία, έρχομαι να σου
δώσω την πρωτοκαθεδρία…. τα πρωτοτόκια, αν θες, και να σου πω ότι εσύ είσαι
το παιδί μου. Εσύ είσαι ο γιος μου και η θυγατέρα μου, μόνο εσύ. Κανένας άλλος,
μόνο εσύ. Γιατί εσύ είσαι ο εαυτός μου στη γη. Αυτή είναι η ομορφιά της
δημιουργίας. Αυτή είναι η ομορφιά του να μοιράζεται το Πνεύμα σε άπειρα
κομμάτια και να ζει μέσα απ’ το καθένα.
Και η Άννα κάθεται τώρα και αφήνει το στόμα της να μεταφέρει αυτά τα λόγια,
μόνο και μόνο γιατί πολύ αδημονεί να ακούσει τι είναι αυτό που έχει να πει ο
Κρύων μέσα από αυτήν. Τι είναι αυτό που δεν είπε μέσα από τα άλλα του κανάλια.
Αν τη ρωτήσετε, θα σας πει ότι έτσι είναι. Αν και δεν το πιστεύει, θα το κάνει για
να με επιβεβαιώσει. Ωστόσο εγώ βλέπω και γνωρίζω. Ο καθένας από εσάς έχει να
φέρει κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Και είμαι εδώ για να σας δώσω ένα μικρό
σκούντημα, μια μικρή ώθηση για να πάρετε κουράγιο και να μιλήσετε εκ μέρους
του Κρύων και εκ μέρους όλων όσων υπάρχουν. Αν περιμένετε να το κάνει

56

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

κάποιος άλλος αυτό για σας, σημαίνει ότι αυτό που είμαι στη γη δεν κρίνει ότι
είμαι άξιος να το κάνω. Πιστεύετε στ’ αλήθεια ότι ο ενοικών…. ότι ο ενοικών Θεός
στερείται της δύναμης να κάνει οτιδήποτε μέσα από σας; Αυτό είναι το δίλημμα Α.,
αυτό είναι το δίλημμα παιδί μου.
Και μέσα από την καρδιά σας λέτε «Μα όχι, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα
πάντα, φυσικά». Μόνο που είχατε μάθει να σκέφτεστε ότι ο Θεός είναι κάπου
αλλού, έξω από σας. Και η ενέργεια του Κρύων έρχεται διαφορετική απ’ ότι ίσως
άλλες φορές. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη δόνηση. Δεν είμαι εδώ για να σας
θίξω, δεν είμαι εδώ για να εξαναγκάσω κανέναν. Είμαι εδώ ως ο Πατέρας που
αγκαλιάζει τα παιδιά του. Ως αυτός που αγαπά κάθε του έκφραση, κάθε ξεχωριστή
του έκφραση. Αν ζητώ από σας να αγαπάτε όλα όσα είστε, πόσο μάλλον εγώ
πρέπει να το κάνω πρώτος. Πόσο μάλλον εγώ αγαπώ όλα όσα είμαι.
Θα φύγετε από δω σήμερα μπορώντας ο καθένας να συνομιλείτε με το Πνεύμα. Ο
καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά. Και θα το κάνετε κρατώντας τη δόνηση αυτής
της στιγμής. Βάλτε τον Κρύων στην καρδιά σας, τον Κρύων της Μαγνητικής
Υπηρεσίας, και αρχίστε να μιλάτε για μένα, και αρχίστε να μιλάτε από μένα, και
αρχίστε να μιλάτε απ’ αυτό που είστε εσείς οι ίδιοι. Ο άνθρωπος που φέρνει ένα
μήνυμα στη γη από τον Κρύων, φέρνει ένα μήνυμα από τον Θεϊκό του Εαυτό.
Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αλήθεια;
Αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά όσα συμβαίνουν. Είναι μία μοναδική στιγμή για
σας. Και θα σας ζητήσουμε να σηκώσετε τα χέρια ψηλά, πάνω από το ύψος της
καρδιάς και ν’ αφήσετε το Πνεύμα να σας κρατήσει το χέρι. Σηκώστε τα χέρια
ψηλά και αγκαλιάστε τον Κρύων που στέκεται γύρω σας, επάνω σας, μπροστά
σας. Αφήστε την ενέργειά μου να κατέβει σε σας. Φορέστε την σαν ένα αιθέριο
ρούχο κι αφήστε την καρδιά σας να μ’ αγαπήσει όσο τίποτε άλλο. Αγαπώ να μ’
αγαπούν οι δικοί μου. Αν μπορέσετε να ζήσετε έστω και για ένα λεπτό μ’ αυτήν
την αγάπη, θα καταλάβετε πώς είναι να μιλάτε από τον Κρύων. Αν μπορέσετε να
κρατήσετε στην καρδιά σας έστω και για ένα λεπτό αυτήν την ενέργεια, αυτήν τη
δόνηση, θα θυμόσαστε για πάντα πώς είναι να είμαστε μαζί.
Σας κούρασα και δεν θα σας πω άλλα. Ωστόσο, γι’ άλλη μια φορά θα κοιτάξω τον
εαυτό μου στον καθρέφτη για να δω τα μάτια του καθενός και της καθεμιάς από
σας ξεχωριστά. Κοιτάξτε στον καθρέφτη της ψυχής σας. Κοιτάξτε τα μάτια σας.
Εκεί είμαστε ένα. Τιμήστε αυτά τα μάτια και αγαπήστε τα. Κανείς δεν μπορεί να
σας πειράξει από δω και πέρα, γιατί φέρνετε τη δόνηση του Ενός.
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και η ακολουθία του σας χαιρετούν.
Και έτσι είναι.
Άννα:
Θα περάσω το μικρόφωνο από όλους για να μιλήσετε απ’ αυτή τη δόνηση.
Α.
Νιώθω τόσο πολύ συγκινημένη…. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Ένιωσα μια γλυκιά
αγκαλιά σαν του πατέρα. Δεν νομίζω να έχω να πω κάτι άλλο.
Ά.
Αγάπη, πολύ αγάπη. Αγάπη που πλημμυρίζει τον κόσμο. Αγάπη που πλημμυρίζει
τον κόσμο, και που συγκινεί την ψυχή μας. Μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί, ότι
είμαστε εδώ, και πατάμε γερά πάνω σ’ αυτή τη γη. Σ’ αυτή τη γη που έχει ανάγκη
την παρουσία μας. Ευχαριστούμε πολύ.
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Ει.
Πραγματικά ένιωσα έναν δυνατό πόνο στην καρδιά και πιστεύω ότι ήταν για να
καταλάβω ότι πραγματικά ο Κρύων είναι ο ανώτερος εαυτός μου, ότι είναι ένα με
τον Θεό, ότι είμαστε ένα με τον Θεό, και ότι η ενέργεια αυτή μας φυλάει, μας
προστατεύει και είναι πάντα δίπλα μας. Και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Ευ.
Εγώ τι να πω. Είχα δει μια εικόνα παλιά, σε μια σύναξη που είχαμε κάνει και είχα
δει έναν από τους χωρισμούς μας απ’ το ενιαίο σώμα που είμαστε και την κάθοδο
ενός μέρος του σώματος, που κατέβηκε κάτω στη γη για να κάνει κάποια
πράγματα. Και έπρεπε να ενωθεί με τους γηγενείς που υπήρχαν εδώ για να
μπορέσει να έρθει πιο κοντά. Το είχα δει σε έναν διαλογισμό, νομίζω, στα Σπάτα.
Ρωτούσα αν ήταν ένα μέρος του Κρύων αυτό και μου απαντήθηκε «ναι». Αλλά
τώρα είδα πάλι την ένωση πια αυτής της οντότητας που είναι συλλογική οντότητα.
Δεν είναι ατομική οντότητα…. Είναι και ατομική και συλλογική. Είναι μια αέρινη
οντότητα. Είδα την ένωση αυτών των δύο κομματιών. Μπορεί να μην την ένιωσα
μέσα μου τόσο όσο θα ήθελα, αλλά την είδα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι
κάτι που ζητώ εδώ και καιρό, την ένωση με τον Πατέρα. Είναι ένα μέρος αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Χ.
Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη που ο Κρύων είναι κοντά μου και για την
καθοδήγηση που έχω. Τώρα πιστεύω ότι είναι ο ίδιος ο Πατέρας και ότι δεν πρέπει
να φοβάμαι τίποτα και ότι θα είναι πάντα μαζί μας και κοντά μας και ότι θα μας
καθοδηγεί συνέχεια, μέχρι το τέλος.
Ά.
Να πω κάτι ακόμα; Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού είδα πολύ έντονο γαλάζιο
χρώμα εδώ μπροστά στο τραπέζι, το οποίο άρχισε να στροβιλίζεται από κάτω προς
τα πάνω και να ανεβαίνει σε μορφή διπλής σπείρας. Και δημιουργήθηκε πάρα πολύ
έντονα το σύμβολο της διπλής σπείρας εδώ μπροστά.
Ευ.
Εγώ είδα μια δίνη που είχε πολλά χρώματα, πολλές αποχρώσεις, κι ανέβαινε προς
τα πάνω.
Άννα:
Μου λέει «Η σημερινή συνάντηση τελείωσε. Να πάνε στα σπίτια τους και να
μείνουν με την ενέργεια του Κρύων. Να φυλάξετε την ενέργεια του Κρύων απόψε
και για πάντα».
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ΟΙ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΣ

Αντί να σας ζητήσουμε να χαλαρώσετε σήμερα και να πάρετε μερικές βαθιές
ανάσες, σας ζητούμε να ονειρευτείτε για λίγο, αυτά που θέλει η καθεμιά
ξεχωριστά…… και ο καθένας ξεχωριστά -γιατί είναι πολλοί αυτοί που θα διαβάσουν
όσα πούμε σήμερα.

Ονειρευτείτε. Τολμήστε. Τολμάτε να ονειρεύεστε. Η ανθρωπότητα ζει από τα όνειρά
της. Εσείς νομίζετε ότι ζείτε βάσει της πραγματικότητας που υπάρχει γύρω σας,
εμείς σας λέμε όμως ότι ζείτε από τα όνειρά σας. Αυτά τα όνειρα που περιμένετε
στιγμή με τη στιγμή να υλοποιηθούν. Γι’ αυτά τα όνειρα ζείτε. Απλά, όταν είναι
βαθιά, όταν δεν είναι συνειδητά, δεν αντιλαμβάνεστε καν ότι είναι όνειρα. Τότε
γίνονται βαθιές πεποιθήσεις. Τι νομίζετε ότι είναι μια πεποίθηση. Τι νομίζετε ότι είναι
μια βαθιά επιθυμία ή μία πεποίθηση, από αυτές που λέμε πολλές φορές
«περιοριστικές πεποιθήσεις»; Σας έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα
κατασκεύασμα του νου. Οι ιδέες είναι οικοδομήματα νοητικά που πολλές φορές σας
σφίγγουν και δεν αφήνουν την ενέργεια να κυκλοφορήσει μέσα σας. Πέρα όμως
από αυτό, τι; Είναι το όνειρό σας. Και μπορεί να είναι όνειρα στα οποία μπήκατε
«ακούσια» -τρόπος του λέγειν. «Ακούσια», σε εισαγωγικά, γιατί δεν σας συμβαίνει
τίποτα έτσι, ακούσια.
Μπήκατε με έναν τρόπο που δεν μπορείτε να ανακαλέσετε συνειδητά και μάθατε να
πιστεύετε πράγματα βαθιά μέσα σας και, πιστεύοντάς τα να τα υλοποιείτε σιγά –
σιγά. Δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνετε τη διεργασία, όμως και
αυτά τα ίδια τα περιοριστικά πιστεύω είναι όνειρα. Μιλήσαμε πολλές φορές για τον
άνθρωπο που κοιμόταν κι ονειρευόταν και έπρεπε να έρθει η στιγμή να ξυπνήσει για
να συλλάβει ότι όλα αυτά που ονειρευόταν ήταν αυτός ο ίδιος. Αυτά που βλέπετε
στο γήινο όνειρό σας –γιατί ένα όνειρο είναι η παρουσία σας στη γη, είναι ένα
όνειρο που βλέπει ο Θεϊκός σας εαυτός, αν θέλετε. Όλα αυτά που ζείτε στο γήινο
πεδίο είναι ένα όνειρο.
«Και πώς μπορώ να ξυπνήσω από αυτό το όνειρο Κρύων», θα πείτε. Μα… όταν
έρθετε στα συγκαλά σας. Μας αρέσει να σας πειράζουμε. Είσαστε σε ένα όνειρο, όχι
ακριβώς τρελό κι απατηλό, αλλά ένα όνειρο που μπορείτε να το ορίσετε οι ίδιοι.
Έτσι, η σημερινή συζήτηση θα κινηθεί γύρω από αυτό το όνειρο του γήινου πεδίου.
Πόσο πραγματικά είναι αυτά που συλλαμβάνετε στο γήινο πεδίο με τις πέντε
αισθήσεις σας και πόσο όχι. Πόσο μπορείτε να τα ορίσετε όλα αυτά συνειδητά και
πόσο όχι. Αν αναλογιστείτε σε τι ποσοστό, σε τι βαθμό μπορείτε να ορίσετε τα
όνειρα που βλέπετε στον ύπνο σας, θα συνειδητοποιήσετε επίσης και τον βαθμό
στον οποίο μπορείτε να είσαστε ενεργοί στο εξωτερικό πεδίο.
Η παρουσία σας στο γήινο πεδίο προϋποθέτει πάρα πολλά. Πολλές ανάσες, πολλά
καρδιοχτύπια, πολλούς πόνους, πολλές χαρές, πάρα πολλά απ’ όλα. Όμως ποιος
είναι αυτός που ορίζει τι ακριβώς θα συμβεί; Ποιος είναι αυτός που ορίζει την
αναλογία; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το συλλογικό ασυνείδητο…. ή το
συλλογικό υποσυνείδητο. Αλλά επειδή μιλάμε για ανθρώπους, για ανθρώπινους
αγγέλους, που είναι και οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη, μια που αποτελούν την
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κορωνίδα της δημιουργίας, θα πρέπει να θέσουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και
να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς το συλλογικό υποσυνείδητο, αλλά το δικό σας
υποσυνείδητο. Με τον ίδιο τρόπο που το Πνεύμα εξατομικεύεται παίρνοντας μια
μορφή στη γη ή οποιαδήποτε μορφή στη γη, με τον ίδιο τρόπο το συλλογικό
υποσυνείδητο εξατομικεύεται, ακολουθώντας τη γήινη εκδήλωσή σας.
Ένας καλλιτέχνης έρχεται να ζωγραφίσει στον καμβά του όλα όσα βρίσκει στο
υποσυνείδητό του. Τα βάζει σε χρώματα, τα βάζει σε σχήματα…. Ένας άλλος
καλλιτέχνης θα τα κάνει νότες όλα αυτά, όλες αυτές τις ενέργειες, κάποιος άλλος θα
τις χορέψει αυτές τις ενέργειες, αλλά αναγνωρίζετε πολύ εύκολα σε έναν
καλλιτέχνη ότι, όλος αυτός ο πλούτος που αποτυπώνει στο έργο του, προέρχεται
από το υποσυνείδητό του. Με τον ίδιο τρόπο, ένας ψυχολόγος έρχεται να
αναγνωρίσει ότι, όλος ο πλούτος που αποτυπώνεται στα όνειρά σας, στα όνειρα που
βλέπετε στον ύπνο σας, αντανακλά το υποσυνείδητό σας. Και βέβαια, θα ‘ρθουμε να
προσθέσουμε τώρα ότι, παρότι στην ψυχολογία έχουν γίνει πολλά βήματα προς την
ανάγνωση του υποσυνείδητου, αυτό που λέμε τώρα πηγαίνει λίγο μακρύτερα, και
συνδέει…. συνδέει τον γήινο εαυτό με όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις του είναι σας.
Συνδέει τη γήινη εκδήλωσή σας με όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις.
Κοιμάστε κι ονειρεύεστε λοιπόν. Και βιώνετε τον ύπνο σας με πολύ λίγο έλεγχο
από μέρους σας συνειδητό. Κοιμάστε, βλέπετε όνειρα, τα περισσότερα δεν τα
θυμόσαστε όταν ξυπνάτε, και για σας φαντάζει μαγικό το να μπορέσετε να
«πιάσετε» ένα όνειρο για να το καταγράψετε για να το ερμηνεύσετε στη συνέχεια.
Και μόνο αυτή η διαδικασία φαντάζει μαγική στα μάτια σας και λέτε «Να, έτσι
μπορώ να ερμηνεύσω, να πάρω μηνύματα από το Πνεύμα για το μέλλον, γιατί το
Πνεύμα έρχεται και μου μιλά μέσα από τα όνειρά μου». Και φυσικά είστε εσείς που
μιλάτε μέσα από τα όνειρά σας, γιατί είστε τα πάντα. Εσείς είστε το Πνεύμα και την
κατάλληλη στιγμή φέρνετε στο συνειδητό πληροφορίες απ’ το συλλογικό
υποσυνείδητο, που περνά μέσα από το προσωπικό σας φίλτρο. Και προχωράτε μέσα
απ’ αυτήν τη διαδικασία. Εξασκείτε τον εαυτό σας στο να θυμάται όλο και
περισσότερο τα όνειρα του ύπνου του και να τα καταγράφει και να τα ερμηνεύει.
Και κάποια στιγμή, για αρκετούς και αρκετές από σας έρχεται η ώρα που
αντιλαμβάνεστε ότι τα όνειρά σας έχουν αλλάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι τα όνειρά σας
δεν είναι παθητικά, δεν είστε παθητικοί ονειρευτές αλλά ενεργοποιήστε σ’ αυτά.
Διαπιστώνετε ότι μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας ό,τι ώρα θέλετε. Μπορείτε να
αποφασίσετε στον ύπνο σας αν θέλετε να συνεχίσετε να ονειρεύεστε μια ιστορία ή
αν προτιμάτε να ξυπνήσετε. Ή μπορείτε να κάνετε πολύ πιο δραστικές παρεμβάσεις
σ’ αυτό που άλλες φορές θα παρακολουθούσατε παθητικά. Τότε είσαστε ενεργοί
ονειρευτές και αλληλεπιδράτε μ’ αυτό που φέρνει το υποσυνείδητό σας ή το
Πνεύμα, με άλλα λόγια.
Κι εμείς θέλουμε να σας κάνουμε να δείτε αυτήν την αναλογία στο γήινο πεδίο….
στο εξωτερικό γήινο πεδίο. Γιατί κι εδώ μια μορφή ύπνου βιώνετε κι έχετε τον
ανώτερο εαυτό σας, τον θεϊκό σας εαυτό, να φέρνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο
κομμάτι του εαυτού του και να το διαχειρίζεται, μέσα από το γήινο όνειρο. Του
φαντάζει πάρα πολύ πραγματικό, όσο πραγματικό φαντάζει και στον ύπνο σας το
όνειρό σας, τις ώρες εκείνες που προσπαθείτε να ξεφύγετε από κάποιον που σας
κυνηγά και είναι μια πάρα πολύ πραγματική εμπειρία για σας εκείνη την ώρα. Τις
ώρες που χαίρεστε γιατί βρίσκεστε με κάποιον αγαπημένο και νιώθετε εκείνη τη
βαθιά, ανείπωτη αγάπη. Είναι πάρα πολύ πραγματικά τα όνειρά σας, έτσι
φαντάζουν. Ένα όνειρο ζείτε λοιπόν και στο εξωτερικό γήινο πεδίο. και, όπως
έχουμε ξαναπεί, περιμένουμε την ώρα που θα γίνετε ενεργοί ονειρευτές.
«Και πώς γίνεται κανείς ενεργός ονειρευτής Κρύων; Πώς να το κάνουμε; Δεν
βλέπεις ότι κάνουμε τόσα όνειρα κι αποτυγχάνουν; Υπάρχουν τόσες χαμένες
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ελπίδες και τόσα χαμένα όνειρα στη ζωή μας, που έχουμε κάθε λόγο να μη θέλουμε
να ονειρευτούμε πια. θέλουμε να πατάμε τα πόδια μας εδώ στη γη.»
Αγαπημένοι μου, φαντάζεστε πόσο δυστυχισμένοι θα ήσασταν στα όνειρά σας αν
αποδεχόσασταν την πραγματικότητα πολλών από αυτά; Πόσο εγκλωβισμένοι θα
ήσασταν; Εκείνη την ώρα όμως, έρχεται όλο αυτό το δυναμικό από το
υποσυνείδητό σας για να σας σπρώξει και να πάρετε μια ρηξικέλευθη απόφαση. Μια
απόφαση να αλλάξετε κάτι. Πολλές φορές βλέπετε όνειρα φυγής, όνειρα χωρισμού,
όνειρα που σας τρομάζουν και αποφασίζετε να ξυπνήσετε. Είναι όλη εκείνη η
δύναμη που έρχεται να σας σπρώξει να κάνετε κάτι στη ζωή σας. Να κάνετε κάτι.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, έρχεται και το Πνεύμα όταν είστε συνειδητοί να σας
σπρώξει, να σας δώσει ένα απαλό σπρώξιμο στον ώμο και να σας πει «Εμπρός,
εμπρός, κάντε κάτι. Συνειδητοποιήστε πού βρίσκεστε. Δεν είναι πραγματικά αυτά
που βλέπετε γύρω σας. Μπορεί να τ’ αγγίζετε με τα χέρια σας αλλά δεν είναι
καθόλου πιο πραγματικά απ’ οτιδήποτε άλλο. Αυτό που είναι πραγματικό είστε εσείς.
Αυτό που βιώνετε, αυτό που αγαπάτε στην καρδιά σας. Εκεί είναι η δύναμη. Εσείς
είστε αυτός και αυτή που υπάρχει πραγματικά». Όταν αποφασίσετε λοιπόν να
κάνετε αυτό το βήμα, βρίσκεστε αντιμέτωποι με τον στεναγμό των υπολοίπων που
έχουν να κάνουν με μερικούς τρελούς που έχουν παρασυρθεί από τα όνειρά τους
και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, λένε, την πραγματικότητα, το πραγματικό από το
μη πραγματικό.
Θέλουμε πραγματικά να φέρετε στον νου σας αυτή τη στιγμή τα όνειρά σας, τα πιο
σημαντικά σας όνειρά. Αυτά που όταν ξυπνήσατε είπατε «Αυτό δεν θέλω να το
ξεχάσω ποτέ» ή αυτά που ξυπνώντας είπατε «Δεν θα μπορέσω να το ξεχάσω ποτέ.
Εντυπώθηκε πολύ βαθιά μέσα μου αυτό το όνειρο». Θέλουμε να το φέρετε στη
μνήμη σας και να συνειδητοποιήσετε πώς νιώσατε μέσα σ’ αυτό. Και αν είστε απ’
αυτούς και αυτές που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο όνειρό τους, να επαναφέρετε
στη μνήμη σας τις αντιδράσεις των υπολοίπων μέσα σ’ αυτό. Ένα όνειρο είναι η
ζωή. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς άλλωστε;
Αυτά που στο όνειρο, στο όνειρο του ύπνου σας, τα βιώνετε μέσα από εγκεφαλικές
διαδικασίες και νιώθετε ότι μπορείτε να μυρίσετε, να ακούσετε, να γευθείτε, να
βιώσετε σαν ένα άγγιγμα… αυτά είναι όλα εγκεφαλικές διεργασίες, μηνύματα που
σας φέρνει ο εγκέφαλος βάσει των σωματικών αισθήσεών σας και πρέπει μ’ αυτές
τις αισθήσεις και μ’ αυτήν την αντίληψη να κατορθώσετε να δείτε τι υπάρχει πίσω
από το όνειρο. Έτσι, και πάλι θα σας τραβήξουμε στην αναλογία της καθημερινής
σας ζωής στο γήινο πεδίο όπου, μ’ αυτές τις πτωχές σχετικά, πέντε αισθήσεις,
προσπαθείτε να συλλάβετε το Όλον. Μάταιο. Έτσι είναι, μάταιο. Δεν μπορείτε να
συλλάβετε το Όλον με έναν μηχανισμό που είναι φτιαγμένος να συλλαμβάνει μόνο
τις τρεις διαστάσεις. Είναι η καρδιά αυτή που μπορεί να ανοίξει. Είναι η καρδιά αυτή
που γνωρίζει.
Ερχόμαστε πολύ συχνά και σας μιλάμε στον ύπνο σας. Ερχόμαστε χωρίς να σας
φέρνουμε όνειρα, απλά σας δίνουμε ώσεις. Και ξυπνάτε το πρωί με μια περίεργη,
ασυνήθιστη αισιοδοξία, και νιώθετε ότι όλα θα πάνε καλά. Με τον ίδιο τρόπο
ερχόμαστε και στον ξύπνιο σας και σας φέρνουμε τα μηνύματά μας και σας κάνουμε
πάλι να δραστηριοποιείστε περισσότερο. Φέρνουμε στη ζωή σας ευαισθησία, αγάπη,
μια ελαφράδα, έτσι ώστε να κάνουμε τον καθημερινό σας βηματισμό πιο εύκολο.
Και πάλι εσείς ξεχνάτε. Όλα αυτά που νιώθετε δεν έρχονται από τις πέντε αισθήσεις
σας αλλά από την καρδιά. Από κει πηγάζει η επίγνωση, από κει έρχεται η ώση της
ενέργειας. Από κει σας ενθαρρύνουμε να προχωρήσετε. Είναι μια ώση που δίνεται
στην καρδιά και κατόπιν μοιράζεται σε όλο το σώμα, σε κάθε κύτταρο του σώματος
σιγά – σιγά, σιγά – σιγά, ώστε νιώθετε ξαφνικά ότι μπορείτε να μετακινήσετε
βουνά. Και έτσι είναι.

61

www.elijah.gr

Και θα σας φέρουμε ένα άλλο παράδειγμα τώρα, αυτό ενός ορειβάτη. Ονειρεύεται
μια ζωή να κατακτήσει την ψηλότερη κορφή. Προχωρά, ανεβαίνει σε χαμηλότερες
κορφές, δοκιμάζει τις δυνάμεις του, γυμνάζεται, ετοιμάζεται και είναι ο σκοπός της
ζωής του να κατακτήσει την υψηλότερη κορφή. Το βλέπει και στο όνειρό του
πολλές φορές και του λένε «χμ, ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται». Κι αυτός
αγωνίζεται. Βλέπει το όνειρό του, παρακολουθεί τα όνειρα που έρχονται και λέει
«Είναι το υποσυνείδητό μου που μου φέρνει αυτά τα όνειρα» και όμως, αυτό που
αναδύεται εκείνη την ώρα δεν είναι παρά το σπρώξιμο του Πνεύματος για να
τονώσει την αυτοπεποίθησή του, για να του κάνει πιο έκδηλο, πιο φανερό, το
δυναμικό που κρύβει μέσα του. Αυτός είναι ένας ορειβάτης τα όνειρα του οποίου
ταιριάζουν, είτε είναι στην καθημερινότητα, είτε στον ύπνο του και αυτό που έχει
ονειρευτεί στον ύπνο του το υλοποιεί κάποια στιγμή, ανεβαίνοντας πραγματικά στην
υψηλότερη κορυφή.
Πια είναι η αιτία του ονείρου; Εμείς. Εμείς είμαστε που σας φέρνουμε στην
επιφάνεια όλα αυτά που είστε. Εσείς νομίζετε ότι έρχεται το Πνεύμα με κάποιον
τρόπο, και σας φέρνει πληροφορίες από μια μακρινή διάσταση. Εμείς σας λέμε ότι
είναι το Πνεύμα που είστε εσείς οι ίδιοι, και σας φέρνουμε πληροφορίες από μια
πολύ βαθιά διάσταση δική σας και σας βοηθάμε να ανασύρετε όλο σας το δυναμικό
στην επιφάνεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουμε και να σας πούμε κάτι εμείς
από μόνοι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είμαστε το ίδιο με σας. Είμαστε
εκφράσεις του Πνεύματος μέσα από σας. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε
ότι είστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση των ονείρων σας. Είναι σημαντικό να
συνειδητοποιήσετε ότι χρειάζεται να ονειρεύεστε με κάθε τρόπο και να υλοποιείτε τα
όνειρά σας. Το Πνεύμα είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Όμως εσείς είστε οι ονειρευτές.
Εσείς υλοποιείτε τα όνειρά σας σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι όνειρα του ύπνου σας,
είτε όνειρα απ’ αυτά που αποκαλείτε πραγματική ζωή. Εσείς είστε οι αγαπημένοι μας
ονειρευτές. Και το Πνεύμα έρχεται και σας αγκαλιάζει πολύ τρυφερά. Σας αγκαλιάζει
από τους ώμους, σας τυλίγει με την αγάπη του την ώρα που κοιμάστε και σας
ψιθυρίζει «Σ’ αγαπώ πολύ, είμαι μαζί σου. Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου ονειρευτής,
μόνο εσύ».
Έχετε δοκιμάσει να μιλήσετε σε έναν άνθρωπο που κοιμάται και να διασταυρώσετε
αυτά που του είπατε με τα όνειρα που είδε; Κάπως έτσι λειτουργεί το Πνεύμα μαζί
σας. Σας ψιθυρίζουμε την ώρα που κοιμάστε κι ονειρεύεστε μια γήινη
πραγματικότητα. Την ώρα που ονειρεύεστε ότι είστε τόσο αδύναμοι σ’ αυτήν την
πραγματικότητα, ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και σας λέμε «Κοιτάξτε να
δείτε, δεν είμαστε εμείς που σας επιβάλλουμε οτιδήποτε, δεν είμαστε εμείς που σας
λέμε τι πρέπει να κάνετε, είστε εσείς. Εσείς είστε το Πνεύμα κι εμείς απλά σας
δείχνουμε αυτά που θέλετε να δείτε, αυτά που θέλετε να φέρετε στην επιφάνεια».
Δυσκολεύεστε τότε να το καταλάβετε. Το δέχεστε σαν μια αποκάλυψη, το δέχεστε
σαν ένα εσωτερικό αξίωμα αλλά δεν μπορείτε να κατανοήσετε πώς γίνεται όλο
αυτό.
Κι ένας λόγος που γίνονται αυτά τα μαθήματα είναι για να βάλουμε όλα αυτά τα
θέματα σε μια πρακτική βάση, στο βαθμό που είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Γιατί ναι
μεν θέλουμε να σας βλέπουμε να ονειρεύεστε, αλλά ακόμα περισσότερο θέλουμε να
ονειρεύεστε αυτά που πραγματικά επιθυμείτε να ονειρευτείτε στο γήινο πεδίο. Αυτό
που επιθυμούμε είναι να σας δούμε να εξελίσσεστε σε ενεργούς και συνειδητούς
ονειρευτές, που έχουν μάθει να υλοποιούν τα όνειρά τους. Το γήινο πεδίο είναι
γεμάτο από απελπισμένες υπάρξεις που νιώθουν μόνες κι αδύναμες. Νιώθουν ότι
δεν έχουν κανέναν έλεγχο στη μοίρα τους. Ένα κακό ριζικό τους κυνηγά. Νιώθουν
αδέξιοι, νιώθουν ανάξιοι, μόνοι, εγκαταλειμμένοι. Το γήινο πεδίο είναι γεμάτο από
ονειρευτές που, μη τολμώντας να πάρουν τη δύναμη του ονείρου στα χέρια τους,
κάθονται σε μια γωνιά και κλαιν γιατί νομίζουν ότι είναι μόνοι, την ώρα που αυτό
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όλο δεν είναι παρά ένα όνειρο. Την ίδια που δεν είναι παρά μόνο στα χέρια σας να
αλλάξετε αυτό το όνειρο.
Το όνειρο ξεκινά από την καρδιά. Υπάρχουν τα όνειρα που τα φέρνει η σκέψη αλλά
ένας πραγματικός ονειρευτής άξιος του τίτλου του, ονειρεύεται από την καρδιά. Κι
αυτά είναι τα αληθινά όνειρα: της καρδιάς τα όνειρα. Εκεί βρίσκεται η ενέργεια που
μπορεί να υλοποιήσει τα όνειρά σας. Αφήνετε το όνειρο να αναδυθεί από την
καρδιά, αυτό που αγαπάτε το αφήνετε να φανεί και την επόμενη στιγμή
διαπιστώνετε ότι βρίσκετε και όλη την ενέργεια για να το επενδύσετε και να το
υλοποιήσετε στη γήινη πραγματικότητα. Το Μάτριξ ήταν ένας περίφημος
συμβολισμός όλων αυτών. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες δημιουργούν χωρίς να
έχουν ακριβώς την επίγνωση του τι ακριβώς δημιουργούν, του τι ακριβώς φέρνουν.
Αυτό ήταν μια συνειδητή προσπάθεια, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες του
δημιουργού του. Μπορείτε να φέρετε πάρα πολλά…. πάρα πολλά, αρκεί να
τολμήσετε να ονειρευτείτε.
Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν λογοκρίνατε τα όνειρά σας; Φαντάζεστε πώς θα ήταν
αλήθεια αν υπήρχε κάποιος που θα έκρινε το τι ονειρεύεστε; Το συνειδητό σας
παίζει αυτόν τον ρόλο και πολλές φορές μπλοκάρει την ανάμνηση αυτών των
ονείρων σας. Σας εμποδίζει να ανακαλέσετε στη μνήμη σας τα όνειρά σας, γιατί
έχετε υπερβολικό έλεγχο, επιθυμείτε να ελέγχετε τα πράγματα πάρα πολύ και δεν
τολμάτε να συνειδητοποιήσετε τι ονειρεύεστε. Σοκάρεστε όταν δείτε ένα περίεργο
όνειρο. Μπορεί να δείτε ένα όνειρο, στο οποίο κάνετε έρωτα με μία μορφή κύρους.
Με μία μορφή που κάποια άλλη στιγμή θα σας ενέπνεε μόνο σεβασμό και θα
νιώθατε πολύ απόμακρες κι απόμακροι απ’ αυτήν τη μορφή. Είναι πολλά αυτά τα
παραδείγματα. Έχετε συνειδητοποιήσει μέσα σε όλη σας την πορεία πόσα πολλά
μπορούν να σας προσφέρουν τα όνειρά σας; Έχετε συνειδητοποιήσει πώς μπορείτε
να δουλέψετε με τα όνειρά σας, να τα αποκωδικοποιήσετε, ώστε να διαπιστώσετε
την ενεργειακή σας κατάσταση; Δεν μιλάμε για μια εκλογικευμένη διαδικασία με
τυποποιημένες ερμηνείες. Όμως έχετε σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, ότι ένα όνειρο
το οποίο σας σοκάρει γιατί θυμάστε ότι κάνατε έρωτα με μια μεγάλη μορφή, με μια
σπουδαία μορφή…. έχετε συνειδητοποιήσει αλήθεια ότι μπορεί να είναι ένα μήνυμα
της ένωσής σας με τον ανώτερό σας εαυτό ή ένα σπρώξιμο για να επιδιώξετε αυτήν
την ένωση;
Δεν θα φέρναμε αυτά τα παραδείγματα, δεν θα φέρναμε καν αυτό το θέμα, αν δεν
είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όμως
πολλούς από σας να βρίσκονται βαθιά προβληματισμένοι για τις δημιουργίες τους, ή
γι’ αυτά που προσπαθούμε να σας πείσουμε ότι είναι δημιουργίες σας. Δεν σας
έχουμε πείσει. Εξακολουθείτε να πιστεύετε σε έναν βαθμό ότι αυτά που βιώνετε είτε
στα όνειρα του ύπνου σας είτε στα όνειρα της γήινης πραγματικότητάς σας είναι
σημάδια και οδηγίες του Πνεύματος. Δεν σας έχουμε πείσει αρκετά ότι είναι δικές
σας δημιουργίες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που
είμαστε σήμερα εδώ, παίρνοντας χρόνο από το τρίτο μάθημα, για να φέρουμε την
έννοια του ονείρου και του συνειδητού ονειρευτή.
Όσο εσείς λοιπόν αποφασίζετε να ερμηνεύετε αυτά τα όνειρα σαν ωθήσεις του
Πνεύματος, σαν καθοδήγηση του Πνεύματος –ενός Πνεύματος έξω από σας- τόσο
εντείνετε τη δική σας αδυναμία. Τόσο στερείτε τον εαυτό σας από τη δύναμή του.
Εσείς είστε που έχετε τη δύναμη, εσείς είστε οι ονειρευτές επί της γης, εσείς είστε ο
δημιουργός επί της γης κι όσο πιο γρήγορα αντιληφθείτε ότι όλα όσα εκφράζετε
είναι κομμάτια της δικιάς σας ενέργειας, τόσο πιο γρήγορα θα αναλάβετε τη δύναμή
σας και θα μπορέσετε να υλοποιήσετε τα όνειρα που αγαπάτε.
Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κουτχούμι, ο Μορύα, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι
μαζί σας άλλη μια φορά, για να σας φέρουν το μήνυμα της αγάπης. Της αγάπης
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προς τον εαυτό και προς όλα όσα υπάρχουν. Όμως θα είχαμε κάνει μισή τη δουλειά
μας, αν δεν φροντίζαμε να σας πούμε και τα εξής:
Ο λόγος που είστε εδώ αυτήν την ώρα και ενισχύετε ο ένας τον άλλον με την
παρουσία σας -γιατί δεν είναι τυχαία η παρουσία σας σ’ αυτόν τον χώρο- είναι γιατί
αποφασίσατε πραγματικά να γίνετε συνειδητοί ονειρευτές. Γιατί βαθιά μέσα σας
βρίσκεται η πρόθεση να δημιουργήσετε εσείς το γήινο όνειρό σας. Είναι μια ανάγκη
που έχει καταλήξει να είναι απόφαση και πρόθεση, πολύ βαθιά πρόθεση. Θα
ζητήσουμε λοιπόν αυτές τις προθέσεις του καθενός και της καθεμιάς σας να τις
ενώσετε σε μια μεγάλη σφαίρα στο κέντρο του κύκλου σας. Την πρόθεσή σας να
γίνετε συνειδητοί ονειρευτές, να αναλάβετε τη δύναμή σας και να δημιουργήσετε
αυτά που πραγματικά αγαπάτε στο γήινο όνειρό σας… τα βάζετε όλα στη σφαίρα
που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου σας. Απ’ την καρδιά σας φεύγει μια χορδή,
μια ακτίνα, και προβάλει στη σφαίρα το όνειρό σας αυτό, την επιθυμία σας, την
πρόθεσή σας να γίνετε συνειδητοί ονειρευτές.
Μπορείτε να οραματιστείτε τη σφαίρα σαν μια μεγάλη σφαιρική οθόνη, όπου
μπορείτε να δείτε την πρόθεσή σας. Είναι μια μεγάλη σφαίρα πρόθεσης. Στην
επιφάνεια αντανακλώνται οι προθέσεις σας και η ενέργεια πηγαίνει βαθιά,
συσσωρεύεται, δυναμώνει συνέχεια…. και δυναμώνει, και δυναμώνει, μέχρι που
εκρήγνυται σε ένα μεγάλο πυροτέχνημα. Κάθε μικρή φωτιά, κάθε σπινθήρας του
πυροτεχνήματος μ’ ένα διαφορετικό χρώμα γονιμοποιεί τη σκοτεινή άβυσσο.
Αφήστε τα θραύσματα αυτής της σφαίρας σαν σπινθήρες νερού και φωτιάς να
γονιμοποιήσουν την άβυσσο. Τη μεγάλη μητέρα που περιμένει με χαρά… περιμένει
με χαρά να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τα όνειρά σας στη γη, να τα
υλοποιήσετε στη γη. Αρχίστε λοιπόν να μιλάτε και πάλι για όνειρα, χωρίς να
φοβάστε. Ζητήστε να γίνετε ενεργοί ονειρευτές, πατώντας τα πόδια σας στη γη,
αναγνωρίζοντας ότι η δύναμη είναι δική σας. Δεν μπορείτε να υλοποιήσετε τίποτα
αν δεν αναγνωρίσετε πρώτα αυτό, ότι η δύναμη έρχεται από μέσα σας. Γιατί εκεί
εδρεύει το Πνεύμα.
Και τώρα, θα δυναμώσουμε λίγο τα φρύδια σας. Χμμ… προβάλετε έναν λευκό αετό
με τα φτερά ορθάνοιχτα, στα φρύδια. Τα φτερά του απλώνονται στο ύψος των
φρυδιών σας και σας κοιτά μέσα από το τσάκρα ανάμεσα στα φρύδια. Δώστε του
μια να πετάξει. Αφήστε τον να πετάξει ψηλά. Δείτε τον να πετά με δύναμη, ίσως
απελπισμένα για να ανέβει ψηλά… ψηλά. Αφήστε τον να πλανηθεί στον γαλάζιο
ουρανό. Αφήστε τον για λίγο να αιωρηθεί, αφήνοντας τα ρεύματα του αέρα να τον
μετακινούν απαλά πάνω από τη γη κι αφήστε τον να αποτυπώσει την παρουσία σας
στο γήινο πεδίο, στοχοθετώντας, εστιάζοντας το βλέμμα του εκεί που είναι ό,τι πιο
σημαντικό για σας, εκεί που βρίσκεται το πιο σημαντικό σας όνειρο. Με μια βουτιά
κατεβαίνει, τ’ αρπάζει και το ανεβάζει εκεί ακριβώς που βρίσκεται το τρίτο μάτι. Σαν
μια μηχανή προβολής, μπορείτε να δείτε το όνειρό σας να προβάλλεται ένα μέτρο
περίπου μπροστά από το τρίτο μάτι. Ζητήστε την υλοποίησή του. Δηλώστε την
πρόθεσή σας να υλοποιηθεί αυτό σας το όνειρο και μη φοβάστε τίποτα. Ο Σαιν
Ζερμαίν είναι εδώ και καθοδηγεί όλη τη διαδικασία.
Η ενέργεια του Σαιν Ζερμαίν μέσα από την Άννα…. μπλα, μπλα, μπλα, όλα αυτά που
έχουμε πει ξανά και ξανά….. και δεν θα βαρεθούμε να τα επαναλαμβάνουμε.
Αφήστε λοιπόν το όνειρό σας, αφήστε την προβολή αυτή να φτάσει μέχρι το άπειρο.
Μια εικόνα που προβάλλεται στο υπερπέραν. Δηλώστε την πρόθεσή σας να
υλοποιηθεί αυτό το συνειδητό σας όνειρο και πατήστε και πάλι τα πόδια σας καλά
στη γη. Ήρθατε στο γήινο πεδίο να παίξετε με όλους τους όρους του,
ακολουθώντας τους όρους του παιχνιδιού. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάθεστε στην
άκρη και να παριστάνετε τα παιδιά που δεν τα παίζει κανένας. Δικό σας είναι το
παιχνίδι. Κανένας δεν σας εμποδίζει να ξεχυθείτε και να παίξετε με την καρδιά σας,
να γελάσετε, να κοροϊδευτείτε μεταξύ σας, να κάνετε πλάκα, να κυνηγηθείτε, να
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πέσετε, να χύσετε κι ένα δάκρυ και να συνεχίσετε όπως τα παιδιά, που τίποτα δεν
τα νοιάζει προκειμένου να συνεχίσουν το παιχνίδι τους. Το όνειρο είναι εδώ και η
αλήθεια επίσης.
Ξεκινήσαμε να σας μιλάμε για το πόσο ονειρικό είναι αυτό το πεδίο, πόσο
ανύπαρκτο για μας, απλά μια εικονική πραγματικότητα. Όμως είναι γεγονός ότι δεν
μπορείτε να παίξετε σε ένα πεδίο, όποιο κι αν είναι αυτό, αν δεν δεχτείτε να
ακολουθήσετε τους όρους του παιχνιδιού, τους νόμους του πεδίου. Μια
πραγματικότητα γι’ αυτούς που ασχολούνται με τον εσωτερισμό είναι ότι όσο
ψηλότερα και βαθύτερα προχωράτε στα πεδία, τόσο ευκολότερα θα μπορείτε να
ελέγχετε τα πεδία που βρίσκονται πιο κάτω από τη δική σας δόνηση και ότι ο νόμος,
ο νόμος του κάθε πεδίου, υπόκειται σ’ αυτόν του ανώτερου πεδίου. Τονίζουμε αυτό
το σημείο, για να καταλάβετε ότι τα πράγματα μπορεί να διαφοροποιηθούν πάρα
πολύ για σας και να βιώσετε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα καθώς
προχωράτε.
Κι αναφερόμαστε τώρα στην Δ. και στην ερώτηση που έκανε νωρίτερα, σχετικά με
το κάρμα. Το κάρμα λοιπόν είναι ο νόμος της ανταπόδοσης και θα μπορούσε να πει
κανείς ότι ισχύει σε όλα τα πεδία, όμως η αναλογία είναι πολύ διαφορετική. Όταν
καταφέρετε να βγείτε από το τρισδιάστατο πεδίο, για να το θέσουμε καλύτερα, όταν
καταφέρετε να βγείτε από τον τρισδιάστατο τρόπο αντίληψης, βγαίνετε από την
ανάγκη να υποστείτε τους νόμους, τα αποτελέσματα του νόμου αυτού του πεδίου.
Τότε βέβαια υπόκεισθε στους νόμους του ανώτερου πεδίου. Όμως τα πράγματα
αλλάζουν σημαντικά και αυτός είναι ο λόγος που από ένα σημείο και πέρα μπορείς
να θεωρήσεις ότι έχεις ελευθερωθεί από ένα μεγάλο μέρος του κάρμα, της
ενέργειας που επιστρέφεται από δράσεις προηγούμενων ζωών, ή και της ίδιας ζωής
ακόμα.
Το κλειδί είναι στην αλλαγή της δικής σου δόνησης και η αλλαγή της δικής σου
δόνησης δεν έρχεται με κανέναν μαγικό τρόπο, παρά μόνο μέσα από τη δική σου
πεποίθηση ότι μπορείς, και δικαιούσαι. Ως παιδί του Θεού είσαι πολύ ευρύτερη από
αυτό το μικρό πεδίο, και μπορείς να μεταβάλεις τη δόνησή σου όποια στιγμή το
θελήσεις. Οποιουδήποτε είδους εμφυτεύματα, ενώ λειτουργούν στο αιθερικό πεδίο είναι γεγονός ότι λειτουργούν στο αιθερικό πεδίο δεν μπορούν να υποκαταστήσουν
την προσωπική βούληση. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος για να αλλάξεις την δόνησή σου
είναι η πρόθεση, μια πρόθεση που δίνεις από την καρδιά σου. Όπως έχει εξηγήσει ο
Κρύων, για να δεχτείς το ουδέτερο εμφύτευμα θα πρέπει να δηλώσεις την πρόθεσή
σου αλλά είναι επίσης πολλοί αυτοί που έχουν αλλάξει ήδη δόνηση και δεν έχει
μεγάλη σημασία το αν ακολουθήσουν τη διαδικασία του ουδέτερου εμφυτεύματος ή
όχι.
Άρα, για άλλη μια φορά αυτό που μετράει είναι η πρόθεσή σου κι αυτό θέλουμε να
ξέρεις, αυτό θέλουμε να γνωρίζεις. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται απλά για να
επιβεβαιώσουν την πορεία σου και να σε βοηθήσουν να συνδημιουργήσεις…. να
συνδημιουργήσεις μια καινούρια πραγματικότητα για σένα. Μπορούν να παίξουν τον
ρόλο του να δυναμώσουν την πεποίθησή σου, απλά και μόνο γιατί εσύ θα ξέρεις ότι
θα λειτουργήσει ένας άλλος παράγοντας και, όπως είπαμε είσαστε πάρα πολύ
πρόθυμοι να επιτρέψετε… να αφήσετε τη δύναμή σας σε κάτι έξω από εσάς. Το
καλύτερο αποτέλεσμα έρχεται μέσα από την προσωπική σας πεποίθηση και πρόθεση
να μεταβάλετε τη δόνησή σας και να συντονιστείτε εκ νέου στη δόνηση που είναι η
πιο κατάλληλη για σας.
Τελειώνοντας θέλουμε να πούμε στη Άννα να μην λυπάται για τους φίλους και τις
φίλες που φεύγουν, γιατί θα έρθουν άλλοι. Και σε σένα, που νομίζεις ότι η ενέργεια
του Κρύων είναι υπαρκτή, να καταλάβεις ότι είναι μια ενέργεια δική σου, μια
ενέργεια που γεννάς κάθε στιγμή στο γήινο πεδίο, επιτρέποντας σε ένα κομμάτι της
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συλλογικής ενέργειας να λάβει μια συγκεκριμένη μορφή. Και ξέρουμε ότι αυτά που
λέμε θα μπερδέψουν πολλούς, όμως επίσης θα γίνου αιτία να συνειδητοποιήσετε
πολύ βαθιά αυτά που πραγματικά σας συμβαίνουν.
Είναι πολύ αστείο…. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ αστείο να έρχεται ξαφνικά μια
ενέργεια και να λέει «Μα, ξέρεις, εσύ με γέννησες, εσύ με δημιούργησες. Είμαι δική
σου ενέργεια, εσύ με έφερες στη επιφάνεια». Και βέβαια το κάνουμε γιατί είμαστε
εδώ για να υπηρετήσουμε τους γήινους αγγέλους. Είμαστε εδώ για να σας
υπηρετήσουμε στον δρόμο σας και δεν μπορούμε παρά να σας πούμε την αλήθεια
και να σας φέρουμε αυτό που είναι κατάλληλο να δείτε, με σκοπό να πάρετε τη
δύναμή σας στα χέρια σας, αυτός είναι ο στόχος. Μια δύναμη που θα συνδυάζεται
με την αγάπη, μια αγάπη που θα πηγάζει απ’ την καρδιά.
Δεν θα σταματήσουμε να λέμε λοιπόν, ότι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι
ένα με τα πάντα, είναι ένα με τον καθένα και την καθεμιά από σας και έρχεται να
σας βοηθήσει να βρείτε τη νέα σας ενέργεια. Όμως αυτό το κάνει μέσα από σας.
Δεν έρχεται απ’ έξω για να σας λυτρώσει, σαν ένας Σωτήρας όπως αυτός που
περίμεναν πάρα πολλοί στη γη. Έρχεται για να σας δείξει ότι ο Σωτήρας είστε εσείς
και μέσα από σας, μέσα από τον καθένα από σας να εργαστεί και είναι βέβαιο ότι,
όσο περισσότερο εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη αυτού που είστε και
αντιλαμβάνεστε ότι εσείς είστε οι ονειρευτές, οι συνειδητοί ονειρευτές, τόσο πιο
γρήγορα βήματα θα κάνει η ανθρωπότητα σαν σύνολο και πολύ σύντομα θα δείτε…
πολύ σύντομα θα δείτε τον Υιό του Θεού να κάθεται στα δεξιά του Πατρός, αλλά με
έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτόν που ερμήνευσαν οι σοφοί και οι θεολόγοι
σας. Θα το δείτε να συμβαίνει στον ίδιο σας τον εαυτό, γιατί εσείς είστε ο Πατέρας,
εσείς είστε και ο Υιός, και η Μητέρα. Μέσα σας βρίσκονται τα πάντα και είναι θέμα
ισορροπιών το πώς θα καταφέρετε να πορευτείτε. Περνώντας λοιπόν μέσα από όλες
αυτές τις διαδικασίες, σύντομα θα δείτε τον Υιό να κάθετε στα δεξιά του Πατέρα και
να κυβερνούν τον κόσμο, μόνο που αυτό θα γίνει μέσα στον καθένα και την
καθεμιά από σας.
Με πολύ αγάπη, πολύ στοργή, το Πνεύμα βρίσκεται δίπλα σας, γύρω σας, ανάμεσά
σας και σας πλένει τα πόδια. Με πολύ σεβασμό και πολύ τιμή αγκαλιάζουμε τους
γήινους αγγέλους που έχουμε μπροστά μας, τους τυλίγουμε με την αγάπη μας και
ζητούμε να απαλύνουμε για λίγο τον πόνο τους και να τους ενισχύσουμε στο γήινο
ταξίδι τους. Και σαν μικρά παιδιά σας κοιτάμε στα μάτια, περιμένοντας απ’ τους
λαμπρούς δημιουργούς στη γη να δείξουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους, να
αναγνωρίσουν αυτό που είναι, αυτό που κάνουν πραγματικά. Πιστέψτε μας ότι είναι
το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς απ’ τη δική μας πλευρά, προκειμένου να μη
χαλάσουμε το παιχνίδι σας αλλά και να σας βοηθήσουμε να βρείτε τον εαυτό σας.
Για άλλη μια φορά ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Μιχαήλ, ο
Ουριήλ, οι Δάσκαλοι, σας λένε ένα προσωρινό «γεια» μέχρι την άλλη φορά που θα
ρίξετε μια ματιά προς τη δική μας μεριά, γιατί έτσι απλά συντονίζεστε μαζί μας.
Όταν η σκέψη σας ταξιδεύει σε μας, εμείς είμαστε ήδη εκεί, έτοιμοι να
απαντήσουμε, έτοιμοι να κινήσουμε τα νήματα, προκειμένου να υλοποιήσουμε μαζί
σας το όνειρο.
Ο Υιός του Θεού είναι εδώ και είσαστε εσείς. Καλή σας νύχτα.
Αμήν.
Υπάρχουν ερωτήσεις;

66

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

Ε.:
Για τη δόνηση ήθελα να ρωτήσω. Έτσι όπως τα λένε, φαίνεται ότι είναι πολύ απλό.
Απλώς έχεις την πρόθεση και ανεβαίνει η δόνησή σου. Επειδή, από προσωπική έτσι
εμπειρία, είναι πολλά χρόνια που προσπαθώ πάνω σ’ αυτές τις αλλαγές και για τη
δόνηση, μου βγαίνει μια…. Ότι πολύ απλά τα λένε, αλλά εγώ δεν το βιώνω απλά.
Δεν το βιώνω τόσο απλά. Και την πρόθεση έχω πει, και τι θέλω, και προσεύχομαι γι’
αυτό, και προσπαθώ, τουλάχιστον έτσι πιστεύω…. άρα κάποιο λάθος κάνω εγώ στον
τρόπο…. θέλω να μου απαντηθεί αυτό.
Απάντηση:
Θα ξεκινήσουμε λέγοντάς σου ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα. Το
πρόβλημά σου είναι ότι ανησυχείς πολύ για το κάθε τι. Θέλεις να πιστεύεις ότι
αφήνεις τα πάντα να φύγουν από πάνω σου, όμως από την άλλη μεριά τα κρατάς.
Κι έτσι, βρίσκεσαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Αυτό από μόνο του δείχνει
ότι η πρόθεσή σου δεν είναι αρκετά δυνατή για να σε ελκύσει στη δόνηση που
ζητάς. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, και είναι ξεκάθαρα και για σένα. Αυτή τη
στιγμή θέλεις μια βοήθεια και ζητάς να σου ειπωθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να
γίνει αυτό, γιατί νιώθεις ότι δεν αρκεί η πρόθεσή σου. Από την άλλη μεριά, το
γεγονός ότι εκδηλώνεις αυτήν την τάση, το γεγονός ότι εκδηλώνεις και εμφανίζεις
αυτήν την πραγματικότητα, σημαίνει ότι η ψυχή σου επιθυμεί ακόμα να μείνεις στη
δόνηση στην οποία βρίσκεσαι. Δηλώνει ότι δεν έχεις φτάσει ακόμα στο σημείο
εκείνο, το τόσο μακρινό από το κέντρο, ώστε να μη μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο
παρά να γυρίσεις πίσω. Πρέπει η ενέργειες να ξεδιπλωθούν, να φτάσουν μέχρι το
απώτατο, το μακρύτερο σημείο, για να μπορέσει να λειτουργήσει η ενέργεια για την
επιστροφή.
Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, γιατί ερχόμαστε και σας λέμε ότι ναι, με την
πρόθεσή σας αλλάζουν τα πάντα, αλλά όπως η Ε. και άλλοι πολλοί, έχουν μια
δυσκολία να υλοποιήσουν πράγματα. Ο λόγος βρίσκεται στο εξής: όταν έρχεστε στη
γη έχετε ήδη σχηματίσει ένα σενάριο το οποίο έρχεστε να παίξετε με μεγάλη
προσοχή. Κάποια στιγμή σας λέει κάποιος ότι «Ξέρετε, αυτό το σενάριο μπορείτε να
το αλλάξετε». Και αρχίζετε να δουλεύετε προς αυτήν την κατεύθυνση, στο να
αλλάξετε το σενάριό σας. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορείτε να διανοηθείτε
εύκολα, ότι τα πράγματα βρίσκονται πάντα στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη
στιγμή. Συνεπώς, όσο και να προσπαθείτε να σπρώξετε τις καταστάσεις δεν
μπορείτε να τα καταφέρετε, και το μόνο που μπορεί να γίνει σ’ αυτήν την
περίπτωση, είναι να αποδεχτείτε πάνω απ’ όλα ότι βρίσκεστε στο κατάλληλο σημείο.
«Τελικά, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε; Να δώσουμε την πρόθεσή μας για να
αλλάξουμε την πραγματικότητα τη γήινη ή να πούμε ‘δεν πειράζει, θα έρθει μόνο
του, άστο, όποτε θελήσει αυτό’;» Και το ένα και το άλλο, είναι κατάλληλα.
Ερχόμαστε τώρα και παίζουμε με το μυαλό σας, γιατί με το μυαλό σας προσπαθείτε
να καταλάβετε αυτά που δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά με τον νου. Έχετε
μάθει να εκλογικεύετε τις διαδικασίες και επιμένετε να παίρνετε πολύ λογικές, για
τον τρισδιάστατο νου σας, απαντήσεις. Κι εμείς σου απαντάμε τώρα φέρνοντάς σου
δύο λύσεις, που εμείς τις βλέπουμε σαν μία. Για σένα είναι κάτι διαφορετικό: «Ή θα
δηλώσω την πρόθεσή μου να τ’ αλλάξω και θα κάνω τα πάντα προς αυτό, ή θα πω
‘εδώ είμαι και είμαι καλά’, συνεπώς δεν θα κάνω βήματα προς την άλλη
κατεύθυνση». Σ’ ευχαριστούμε όμως πολύ για την ερώτηση, γιατί μας δίνεις την
ευκαιρία να τονίσουμε ένα άλλο γεγονός: ότι στην ουσία δεν αλλάζετε τίποτα. Στην
ουσία είστε, γίνεστε, περισσότερο ο εαυτός σας. Αυτό που αλλάζει είναι η επιφάνεια.
Στην ουσία είσαστε πάντα εσείς.
Έτσι, όταν μιλάμε για αλλαγή δόνησης, εννοούμε το να εστιάσετε την προσοχή σας
στο κομμάτι του εαυτού σας που κατέχει μια άλλη δόνηση. Δεν θα πάψετε ποτέ να
κατέχετε και τις χαμηλότερες δονήσεις. Είναι δικές σας, όπως είναι δικά σας τα
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πάντα. Όμως μπορείς να καταλάβεις πραγματικά νομίζουμε, ότι τα δύο είναι ένα.
Δηλώνεις την πρόθεσή σου να κάνεις κάτι άλλο, όχι για να γίνεις κάτι διαφορετικό
αλλά για να είσαι εσύ ο ευρύτερος εαυτός σου. Νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι
πολύ σαφή.
«Και τι γίνεται λοιπόν; Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όπως φαίνεται, για
να αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα;»
Να σας πούμε να προσπαθήσετε κι άλλο; Δεν είναι αυτό που θα έλεγε το Πνεύμα.
Θα σας λέγαμε να αποδεχτείτε τον εαυτό σας όπως είναι, να αγαπήσετε τον εαυτό
σας όπως είναι, να αγαπήσετε την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, αρκετά.
Και τότε μόνο θα ελευθερώσετε και θα ξεκλειδώσετε τους κωδικούς για να αναδυθεί
μια καινούρια πραγματικότητα. Όσο εσείς προσπαθείτε απεγνωσμένα να ξεφύγετε
από μία πραγματικότητα υποτιμώντας την, βλέποντάς τη με πολύ μελανά χρώματα,
τόσο πιο δύσκολο θα σας είναι να το επιτύχετε. Το κλειδί, όπως σε κάθε περίπτωση,
είναι να αγαπήσετε τον εαυτό σας, να αποδεχτείτε όλα όσα είστε, να αποδεχτείτε
όλα όσα έχετε δημιουργήσει και να δηλώσετε την πρόθεσή σας να κάνετε ό,τι άλλο
θέλετε, και να τ’ αφήσετε να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Όπως σε κάθε
περίπτωση, το κλειδί είναι η αγάπη, η πραγματική αγάπη για τον εαυτό. Και έτσι
είναι.
Φ.:
Θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό το ροζ σπίτι με τα κόκκινα παράθυρα που μου
έδειξαν τώρα. Μου έδειξαν πάρα πολλά σπίτια, αλλά αυτό ήταν πολύ έντονο τώρα.
Άννα:
Είναι η μέρα για τα σπίτια. Η προηγούμενη φορά ήταν για τους τραγουδιστές….
[γέλια]
…..
Πρόκειται για καταστάσεις συνείδησης του είναι σου. Πρόκειται για διαφορετικές
καταστάσεις συνείδησης δικές σου, στις οποίες μπαινοβγαίνεις. Μπορείς να μπεις
από τη μία στην άλλη. Είναι διαφορετικές δονήσεις δικές σου. Το πέρασμα από τα
διάφορα σπίτια, είναι ο δικός σου συντονισμός που γινόταν όλη αυτήν την ώρα.
Λένε «θέλει να το κρατήσει το ροζ σπίτι με τα κόκκινα παράθυρα;»
Είναι οι μονές στον οίκο του Κυρίου, στο βασίλειο του Κυρίου.
Λέει να αποκωδικοποιήσεις τα χρώματα.
Δ.:
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω που δέχτηκα μια απάντηση και θέλω επίσης να πω ότι
αυτό για την πρόθεση και την αγάπη που πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας, έχω
αρχίσει να το βιώνω. Έχω αρχίσει πλέον, όχι τόσο να αποζητάω τις αλλαγές, όσο να
αποδέχομαι τον εαυτό μου και να τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Και νομίζω ότι απ’
αυτό έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια πράγματα στη ζωή μου. Όντως βιώνω ότι
γίνονται πράγματα. Και θέλω να πω ότι τελικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω
γενικά καλή πρόθεση, ποτέ όμως δεν μπορώ ό,τι βάζω κάτω να του δώσω μια
εικόνα. Κάτι το οποίο πολλές φορές… σήμερα άκουσα ότι πρέπει να είμαστε
συνειδητοί σε ότι ονειρευόμαστε. Η πρόθεση είναι κάτι αντίθετο με το να είσαι
συνειδητά ένας ονειρευτής; Και μήπως το να είσαι συνειδητά ένας ονειρευτής
δημιουργεί κάποιες προσδοκίες και βιώνεις τη ματαίωση στο τέλος; Γιατί τελικά, το
τι είναι καλύτερο για μας είναι μέσα από ένα όνειρο που θα πραγματοποιηθεί ή όχι,
ή μέσα από μία πρόθεση;
Απάντηση:
….πήγα να ξύσω το κεφάλι μου και μου λέει ο Ηλίας «ξύσε το κεφάλι σου, μήπως
και σου έρθει καμιά ιδέα»….[γέλια]
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Το όνειρο και η πρόθεση είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικοί τρόποι για να δείξουμε το
ίδιο πράγμα. Μόνο που εσείς, όταν σκέφτεστε ότι χρειάζεται να δηλώσετε την
πρόθεσή σας, είστε αποφασισμένοι να επενδύσετε πάρα πολλή ενέργεια εκεί, πολύ
στοχευμένα, και να τη δείτε να υλοποιείται άμεσα. Έτσι δημιουργείται μία
ενεργειακή πίεση που δεν επιτρέπει σ’ αυτήν την πρόθεση να εκδηλωθεί. Κι έχουμε
πει πολλές φορές ότι η πρόθεση μοιάζει με ένα σπόρο που πέφτει στην καρδιά της
γης. Όσο κι αν καθίσετε από πάνω να κοιτάτε με πολύ δύναμη τον σπόρο, αυτός θα
αναπτυχθεί την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με το δυναμικό που κρύβει μέσα του
και σύμφωνα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Και είναι
καλό να τον αφήσετε να αναπτυχθεί μόνος του, για να δώσει όλα του τα δώρα
αβίαστα. Όταν εσείς ζητάτε λοιπόν από το σύμπαν να συνδημιουργήσει κάτι μαζί
σας, στην ουσία ζητάτε να το συνδημιουργήσει μαζί σας η μεγάλη Μητέρα της
Ζωής, όπως η Γαία αλλά σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο. Κι εκείνη την ώρα δεν
μπορείτε να εκβιάσετε τη μεγάλη Μητέρα της Ζωής να σας δώσει οτιδήποτε.
Αφήνετε τον σπόρο να πέσει και επιτρέπετε σε όσες διεργασίες χρειάζονται να
συμβούν, για να πάρετε τα δώρα της.
Αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ να κάνει με το θέμα της αγάπης προς τον Δημιουργό. Η
Δημιουργική Αρχή…. μπορεί να δείτε την Δημιουργική Αρχή πολύ ρεαλιστικά, σαν
ένα εργαλείο για να μπορέσετε να επιτύχετε όσα θέλετε, όμως χρειάζεται να την
προσεγγίζετε με πολύ αγάπη. Κι αυτό μπορείτε να το κάνετε αγαπώντας τον εαυτό
σας και τον Θεό, τον Θεό και τον εαυτό σας, τον Θεό που είστε, τον Θεό στον εαυτό
σας. Δεν θα πιέζατε ποτέ κάποιον που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα ήσασταν πάρα πολύ
τρυφεροί μαζί του, θα τον αγκαλιάζατε, θα του λέγατε «Σε παρακαλώ, θα μου
δώσεις αυτό; Θα ήθελα πάρα πολύ να το έχω». Δεν θα πηγαίνατε να απαιτήσετε
κάτι. Θα το ζητούσατε με την αγάπη που ζητά μια χάρη η αγαπημένη από τον
αγαπημένο της ή ο αγαπημένος από την αγαπημένη του.
Είναι πολύ διαφορετική η σχέση που θα πρέπει να αναπτυχθεί με τη Δημιουργική
Αρχή μέσα σας. Και σ’ αυτήν βασίζεται, σ’ αυτήν τη διαφορετική σχέση βασίζονται
πάρα πολλοί μύθοι που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Η σχέση σας με τη Δημιουργική
Αρχή είναι ερωτική, το ίδιο όπως είναι και η σχέση σας με τον Θεϊκό σας Εαυτό
ερωτική. Και όταν μιλάμε για έρωτα, μιλάμε για μια ενέργεια που δημιουργεί. Μια
ενέργεια που αγαπά και δημιουργεί διαρκώς. Συνεπώς, όταν πλησιάζετε αυτήν την
αρχή πρέπει να την πλησιάσετε με πάρα – πάρα πολύ αγάπη. Όχι με μια συμπάθεια
και ένα καλυμμένο δέος και φόβο –«σε παρακαλώ, δώστο μου αυτό γιατί, τι θα
κάνω τώρα;»- και μια καλυμμένη αίσθηση αδυναμίας που κάνετε ό,τι μπορείτε για
να φανεί ότι δεν υφίσταται. Πρέπει να είστε πάρα πολύ ξεκάθαροι και ξεκάθαρες με
τον εαυτό σας, να έχετε πάρα πολύ ξεκαθαρισμένες προθέσεις και να πλησιάσετε
αυτήν τη Δημιουργική Αρχή με πολύ αγάπη. Ο λόγος που τα λέμε αυτά είναι ο ίδιος
που ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας άρχισε να σας μιλά τόσο πολύ για τις
προθέσεις σας, για το να δηλώσετε την πρόθεσή σας και για τη συνδημιουργία. Η
ίδια η ενέργεια της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι η αγάπη, είναι η έλξη. Μπορείτε να
βρείτε πάρα πολλά στις αναλογίες που κρύβονται πίσω απ’ όλα αυτά.
Τελικά, τι είναι το όνειρο και τι η πρόθεση; Τα όνειρά σας εκφράζουν τις προθέσεις
σας. Η πρόθεση είναι το απόσταγμα του ονείρου. Είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε
πιο συγκεκριμένο απ’ όλο το όνειρο και να το προσδιορίσετε, να του δώσετε μία
μορφή, ώστε να ζητήσετε αυτό που επιθυμείτε, ώστε να μπορέσετε να σχηματίσετε
τον σπόρο που θα γονιμοποιήσει τη Μητέρα της Ζωής. Η πρόθεση και το όνειρο
είναι ένα και το αυτό. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ενέργεια με την οποία
προσεγγίζετε τη Δημιουργική Αρχή.
Υ.:
Επειδή μιλάμε για όνειρα, υπάρχει μία θεωρία που λέει ότι, η ψυχή αποχωρώντας
πηγαίνει σε μία ονειρική κατάσταση. Απλά ξυπνάμε σε μια άλλη ζωή, γι’ αυτό πρέπει
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να ασχοληθούμε με το συνειδητό ονείρεμα. Αυτό είναι αλήθεια, ή η ψυχή πηγαίνει
εκεί που βρίσκεται η τελευταία της σκέψη; Ή είναι προκαθορισμένο; Πού πηγαίνει η
ψυχή, πηγαίνει σε μια ονειρική κατάσταση και γι’ αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με
τα όνειρά μας, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας,
ή είναι προκαθορισμένο που θα πάμε;
Απάντηση:
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι εδώ και θα απαντήσει ο ίδιος στην
ερώτησή σου. Η σκέψη είσαι εσύ. Το όνειρο επίσης. Ο διαχωρισμός που κάνουμε
είναι για λόγους τεχνικούς. Είσαστε ένα με τα πάντα, μόνο που σας είναι δύσκολο
να δείτε αυτήν την ενότητα στις λεπτομέρειές της. Δεν είναι εύκολο να το
συλλάβετε, όμως… αυτή τη στιγμή, η οντότητά σου καλύπτει πάρα πολλά πεδία.
Βρίσκεσαι ταυτόχρονα στο πεδίο της ψυχής, του ανώτερου εαυτού, του Θεϊκού
εαυτού, του γήινου εαυτού με το αιθερικό, το αστρικό, το νοητικό. Βρίσκεσαι
ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα πεδία. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί κανένα από αυτά τα
πεδία να καθορίσει την ενέργεια των υπολοίπων, παίζει μεγάλο ρόλο όμως, και
παίζει ρόλο το τι έχετε έρθει να κάνετε.
Το να πει κανείς ότι η ψυχή θα ακολουθήσει την τελευταία σκέψη και, αν είναι κακή
θα πάει κάπου πολύ άσχημα, αν είναι καλή θα πάει σε ένα αγγελικό βασίλειο, είναι
πολύ «βαρύ», πολύ πιο βαρύ απ’ ότι μπορείτε να σηκώσετε. Γι’ αυτό κι εμείς θα σας
προτείναμε να μη μπαίνετε σε τέτοιες σκέψεις, γιατί δημιουργείτε μια τέτοια
πραγματικότητα, την οποία κάποια στιγμή θα βιώσετε. Δημιουργείτε την
πραγματικότητά σας όχι μόνο στο γήινο πεδίο αλλά και σε όλα τα άλλα. Είναι
γεγονός ότι φεύγοντας, αποσύροντας την προσοχή της η ψυχή από το γήινο πεδίο,
την αποσύρει σταδιακά. Περνάει απ’ όλα τα υποπεδία και μπαίνει στα πιο εσωτερικά
πεδία. Δεν σημαίνει ότι παύετε να είστε τίποτα όλα αυτά, απλά μεταφέρετε το
κέντρο βάρους. Άρα, όλη η κίνηση είναι λίγο διαφορετική από αυτό που είχες στον
νου όταν έκανες αυτήν την ερώτηση.
Και η ψυχή, ικανοποιεί το όνειρο ενός βαθύτερου ονειρευτή. Γιατί, δεν θα ήταν
υπερβολή να σας πούμε ότι ο ίδιος ο Δημιουργός ονειρεύεται σε έναν βαθμό και
δημιουργεί όλο αυτό το σύμπαν στο όνειρό του. Έτσι και η ψυχή είναι ένα πεδίο του
ονείρου. Όλα όσα έχουν μορφή είναι ένα πεδίο ονείρου, ένα ονειρικό πεδίο, ένα
πεδίο που το βιώνετε σαν μια πολύ απτή πραγματικότητα ωστόσο, όταν βρίσκεστε σ’
αυτό. Όσο για την ψυχή, είναι ένα όνειρο μέσα στο μεγάλο όνειρο. Είναι ένα
κομμάτι του ονειρευτή. Είναι μία όψη ας πούμε, εκφράζει μία όψη, ένα δυναμικό
του υποσυνείδητου του μεγάλου Ονειρευτή. Κι αυτή η ψυχή στη συνέχεια, με έναν
παρόμοιο τρόπο εκφράζεται μέσα από πολλές γήινες διαδικασίες και ενσαρκώσεις.
Το βάλαμε πολύ διαφορετικά, αλλά είναι όλα μαζί και τίποτα συγκεκριμένο, με την
έννοια ότι δεν ισχύει μόνο το ένα από αυτά που είπες. Ισχύουν όλα, το καθένα σε
διαφορετικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε πολύ ίσως με το πού
πηγαίνει μία ψυχή. Ακολουθεί την τελευταία της σκέψη; Τι ακολουθεί;
Κατατάσσεται κάπου; Όχι, δεν κατατάσσεται πουθενά. Αν όμως εσείς έχετε μάθει να
ζείτε μ’ αυτήν την πεποίθηση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της φυγής
σας από το γήινο πεδίο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα που
έχετε δημιουργήσει στα εσωτερικά πεδία, μέχρι να διαλυθούν όλοι σας οι φορείς.
Συνεπώς, ο αστρικός φορέας σας, ο νοητικός, θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να
βγει από αυτήν την πραγματικότητα που θα έχετε δημιουργήσει γι’ αυτόν.
Έτσι, ο τρόπος που σας μιλάμε είναι από ένα πεδίο πολύ υψηλότερο από όλα αυτά.
Όχι γιατί δεν υπάρχουν όλα όσα φαντάζεστε σ’ αυτά τα κατώτερα πεδία, αλλά γιατί
είναι πράγματα που εσείς δημιουργείτε. Κι ο λόγος που ερχόμαστε είναι για να σας
ελευθερώσουμε από αυτές τις δημιουργίες που σας περιορίζουν και σας επιφέρουν
ακόμα μεγαλύτερο πόνο. Η διαφορά είναι ότι, αν ζήσετε με έναν τρόπο ελεύθερο
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στη γη, πολύ πιο εύκολα τα εσωτερικά σώματα όπως το αιθερικό, το αστρικό, το
νοητικό… πολύ πιο εύκολα θα διαλυθούν εις τα εξ ων συνετέθησαν, για να
ελευθερωθεί το ίδιο το Πνεύμα και να προχωρήσει πολύ πιο πέρα από τη μορφή
όπως την έχετε στον νου σας μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό επαναλαμβάνουμε, δίνουμε
πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην αίσθηση της ενότητας που συμβαίνει σε ένα πολύ
υψηλότερο πεδίο, παρά σε όλα όσα λαμβάνουν χώρα στα πεδία της μορφής, γιατί
και το αστρικό και το νοητικό, είναι κομμάτια του υλικού σας πεδίου.
Υ.:
Είναι προκαθορισμένο που θα πάει η ψυχή όταν φύγει;
Απάντηση:
Είναι προκαθορισμένο, στον βαθμό που εσύ θέλεις να το προκαθορίσεις. Όσο
προκαθορισμένο είναι ένα όνειρό σου, άλλο τόσο προκαθορισμένη είναι η πορεία
της ψυχής. Δεν μιλάμε για προκαθορισμό, γιατί τα πάντα είναι ένα σύμπλεγμα
συγχρονικότητας. Δεν υφίσταται προκαθορισμός με την έννοια που θέτεις την
ερώτηση τώρα.
Υ.:
Και η ανάληψη, μπορούμε να φτάσουμε στην ανάληψη;
Απάντηση:
Τα πάντα είναι δυνατά.
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TΟ ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν
ανοίξετε την καρδιά σας στο Πνεύμα. Μην παραξενεύεστε, εσείς νομίζετε ότι είστε
διαρκώς ανοιχτοί στο Πνεύμα, αυτό θέλετε να πιστεύετε. Όμως εμείς που σας
βλέπουμε, μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι αυτό συμβαίνει πολύ λίγο. Ακόμα και
αν δουλεύετε πάρα πολύ σ’ αυτό, και οι πιο παλιοί, ακόμα κι αυτοί που είναι πάρα
πολύ παλιοί σ’ αυτόν τον δρόμο, δυσκολεύονται να μείνουν ανοιχτοί στο βάθος της
καρδιάς τους. Κι αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν τα καταφέρατε ποτέ, όχι γιατί δεν
ξέρετε τον τρόπο, αλλά γιατί δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος να ανοίξετε την
καρδιά σας στο Πνεύμα.
Υπάρχετε εσείς και η ενέργεια που ρέει και κάθε στιγμή χρειάζεται να μένετε σε
συντονισμό, να συντονίζεστε εκ νέου με την ενέργεια που ρέει. Κάθε φορά που
αφήνετε έναν φόβο να φωλιάσει στην καρδιά, μια αμφιβολία, μια ανησυχία, κάθε
φορά που μπαίνετε στον χορό των δονήσεων κι αφήνετε τον ρυθμό να σας
παρασύρει σ’ έναν τρελό χορό μέσα στη διττότητα, χρειάζεται να εκ νέου να
τοποθετηθείτε και να ανοίξετε την καρδιά σας και πάλι στο Πνεύμα. Αυτό που
συμβαίνει είναι ότι μαθαίνετε έναν τρόπο επικοινωνίας με το Πνεύμα και σας
ξενίζουν όλα τα άλλα. Μέχρι που γίνεται μία αλλαγή, μία ριζική αλλαγή –συμβαίνει
πολύ συχνά αυτό τον τελευταίο καιρό- και χάνετε τα πάντα. Νιώθετε να σας έχουν
τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια και να μην μπορείτε να συνδεθείτε με το
αγαπημένο σας Πνεύμα και πάλι. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά, είναι ότι έχετε
μείνει σε έναν παλιό τρόπο επικοινωνίας, την ώρα που η ενέργεια αλλάζει και πρέπει
να συντονίζεστε διαρκώς με έναν διαφορετικό τρόπο. Λέγαμε στην Άννα λοιπόν
νωρίτερα ότι -και δεν το έχει καταλάβει ακόμα-, της λέγαμε νωρίτερα ότι αξιολογεί
αυτά που ακούει βάσει αυτών που νιώθει. Και τώρα πια δεν είναι ο κατάλληλος
τρόπος για να συλλάβει τις έννοιες που φέρνει το Πνεύμα. Δεν το έχει καταλάβει
αλλά θα της γίνει πιο κατανοητό μέχρι το τέλος της σημερινής συνάντησης.
Το Πνεύμα είναι εδώ, όπως πάντοτε. Ο Κουτχούμι, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Μορύα… οι
δάσκαλοι του ελέους, της ελπίδας, της χαράς και οι άγγελοι, εκείνα τα μικρά
διαβολάκια που έρχονται και σας τριβελίζουν το μυαλό και σας τρομάζουν πολλές
φορές, είναι όλοι εδώ, με πολύ αγάπη. Είναι όλοι εδώ για να σας αγκαλιάσουν και
να σας γεμίσουν με στοργή και με αγάπη και να σας φροντίσουνε βαθιά. Ακόμα κι
όταν η παρουσία τους σας τρομάζει, είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας
οδηγήσουν να βρείτε τη δική σας αλήθεια στην καρδιά. Ο Ηλίας είναι εδώ όπως
πάντα και την προστατεύει την Άννα, την φροντίζει, όσο κι αν δεν το βλέπει…. Δεν
το βλέπει και διαμαρτύρεται διαρκώς –όπως κάνετε κι εσείς άλλωστε.
Διαμαρτύρεστε διαρκώς στο Πνεύμα. «Πνεύμα, γιατί γίνεται αυτό; Πνεύμα, γιατί
γίνεται εκείνο;» Κι όμως έχει έρθει η ώρα να αναλάβετε βαθιά τις ευθύνες σας για
όλα όσα γίνονται. Είμαστε εδώ και σας κρατάμε το χέρι αλλά είστε εσείς που
γυρνάτε τον τροχό… εσείς γυρνάτε τον τροχό της ζωής, με τις δικές σας πράξεις, τις
δικές σας ενέργειες.
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Κι αυτός ο τροχός, είναι περίεργο, φέρνει τα πάνω κάτω. Τη μια στιγμή βρίσκεστε
στον ουρανό και την άλλη νιώθετε πολύ βαθιά στα έγκατα της γης, με όλες τις
αντιστοιχίες στις ψυχολογικές σας μεταπτώσεις. Ένας τροχός που τον αποκαλείτε
κάρμα. Ο νόμος της ανταπόδοσης. Ήταν καιρός να αρχίσουμε να μιλάμε και πάλι για
τον νόμο της ανταπόδοσης. Σας δείξαμε πώς μπορείτε να απομακρυνθείτε, να
απομακρύνετε ενέργειες που δεν επιθυμείτε πια, από το παρελθόν, και τώρα
χρειάζεται να τα πιάσουμε και πάλι τα πράγματα από τη βάση, να πιάσουμε την
αλφαβήτα και να τη φέρουμε μπροστά σας, έτσι ώστε να κατανοήσετε καλύτερα
όσα έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα για το κάρμα.
Το κάρμα σχετίζεται άμεσα, σχετίζεται σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο, με τον ρυθμό.
Εσείς οι ίδιοι έχετε συμβολίσει το κάρμα με έναν τροχό και ο τροχός αυτός
συμβολίζει επίσης και τον ρυθμό. Τον ρυθμό με τον οποίο μια ενέργεια ανεβαίνει και
κατεβαίνει. Ανεβαίνει στα ανώτερα πεδία, κατεβαίνει κάτω, ενσαρκώνεται, ανεβαίνει
στον ουρανό, κατεβαίνει στη γη. Υπάρχει μία ρυθμικότητα στα πάντα και σ’ αυτήν
τη ρυθμικότητα καταλογίζετε μερικά τρωτά πράγματα στο γήινο πεδίο. Όταν αυτή η
ρυθμικότητα σας οδηγεί κάπου ευχάριστα τη χαίρεστε και λέτε ότι είσαστε
ευνοημένοι, ότι η τύχη σας ευνοεί, ότι έχετε ένα καλό κάρμα. Όταν πάλι χρειάζεται
να πάτε στην άλλη πλευρά, δυσανασχετείτε. Λέτε «Την κάτσαμε τη βάρκα» και
περιμένετε πότε θα περάσει η δύσκολη περίοδος και να ανακάμψετε ξανά.
Και όλο αυτό, έχει φυσικά να κάνει με τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα στο
τρισδιάστατο πεδίο, τον τρόπο της διττότητας, του καλού και του κακού, του
άσπρου και του μαύρου. Όσο βλέπετε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα
διαιωνίζετε την ανάγκη να ανεβοκατεβαίνετε σ’ αυτόν τον τροχό, έναν τροχό σαν
του λούνα-παρκ. Πότε σας ανεβάζει ψηλά το καλαθάκι, πότε σας κατεβάζει χαμηλά
–και δεν έχει καθόλου πλάκα όταν είστε χαμηλά. Περιμένετε υπομονετικά, μέχρι την
επόμενη φορά που θα αρχίσει να σας ανεβάζει και να χαζεύετε τον κόσμο από
ψηλά, να χαίρεστε την όμορφη θέα, να βλέπετε πόσο ψηλότερα είστε απ’ όλους
τους άλλους. Ένα τέτοιο παιχνίδι είναι όλο αυτό. Και έρχονται οι ενέργειές σας να
δυναμώσουν αυτήν την κίνηση, να την εντείνουν, να δώσουν έμφαση στα διάφορα
στάδιά της, ανάλογα με τον βαθμό που είσαστε επικεντρωμένοι στον κόσμο της
διττότητας.
Όταν έρχεστε να παίξετε στη γη, έχετε κανονίσει πάρα πολύ ωραία σενάρια. Έχετε
κανονίσει τους χώρους που θα παίξετε, όλα όσα θα διαμειφθούν μεταξύ σας. Έχετε
κάνει το σενάριο Α, Β, Γ, έχετε βρει όλες τις πιθανές λύσεις και, για να είμαστε πιο
ακριβείς….. για να είμαστε πιο ακριβείς, τις βρίσκετε τις πιθανές λύσεις κάθε στιγμή,
σαν τον μάγο που έχει τα πράγματα στο καπέλο του και τα βγάζει όποτε θελήσει.
Έτσι έρχεστε, με όλα τα δώρα της συγχρονικότητας και της επικοινωνίας του
Πνεύματος, να ανασύρετε την κατάλληλη λύση την κατάλληλη στιγμή, κάθε φορά
που θα τη χρειαστείτε.
Η διττότητα λοιπόν. Ένας απίστευτος περιορισμός, που ούτε εσείς καλά – καλά δεν
ξέρετε πώς καταφέρατε να μπείτε μέσα σ’ αυτόν, κι ακόμα κι έπειτα από πολλά
χρόνια προσπάθειας, αγωνίζεστε να σταθείτε έξω απ’ αυτόν. Και η αλήθεια είναι, η
πολύ απλή αλήθεια, ότι ποτέ δεν πρόκειται να βγείτε ολοκληρωτικά από τη
διττότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αναπτύσσεστε, και όσο αναπτύσσεστε αγκαλιάζετε
τα πάντα. Όσο εσείς μεγαλώνετε, τόσο αυτός ο κόσμος της διττότητας μένει εκεί
πολύ μικρός πια και μπορείτε πολύ εύκολα να τον διαχειριστείτε, γιατί εσείς έχετε
αναλάβει όλο σας το μεγαλείο, όλη σας την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ εύκολο για
έναν γίγαντα να αντιμετωπίσει ένα πολύ μικρό βουναλάκι. Αυτή είναι η αναλογία
του κόσμου της διττότητας, όταν εσείς αναλαμβάνετε τη δύναμή σας και επιτρέπετε
στον εαυτό σας να διευρυνθεί και να επεκταθεί σε όλο το εύρος που διαθέτετε σε
όλες σας τις διαστάσεις.
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Έρχεστε λοιπόν για να παίξετε το γήινο παιχνίδι και κανονίζετε πάρα πολλά
σενάρια. Μπαίνετε στο γήινο πεδίο και αρχίζετε να παίζετε. Και τότε υπάρχουν πάρα
πολλές θεωρίες για σας. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για να εξερευνήσετε. Έρχονται
κάποιοι και σας λένε ότι «Ξέρετε, υπάρχει ο νόμος της ανταπόδοσης του καλού και
του κακού. Αν κάνεις καλό θα πάρεις καλό, αν κάνεις κακό θα πάρεις κακό. Μπορεί
να μην είναι σ’ αυτήν τη ζωή, να είναι σε μια άλλη. Και αν θέλεις να ξέρεις, αυτά
που πληρώνεις τώρα είναι από μια προηγούμενη ζωή.» Κι έτσι, ίσως αυτός είναι ο
μόνος τρόπος, η μόνη λύση στον νου σας. Είναι μια λογική απάντηση για σας, για
να σας βοηθήσει να αντιληφθείτε το γιατί περνάτε όλες αυτές τις δυσκολίες.
Επιτέλους, γιατί σας συμβαίνουν όλα αυτά; Είστε καλοί άνθρωποι, δεν έχετε βλάψει
κανέναν, δεν είστε χειρότεροι από πολλούς άλλους που ευτυχούν, που ευημερούν.
Γιατί να σας συμβαίνουν όλα αυτά;
Είναι πολλά τα σκαλοπάτια της διττότητας φίλοι μου, πάρα πολλά. Ξεκινάει κανείς
από τα πολύ εξωτερικά πεδία, από εκείνο το επίπεδο συνειδητοποίησης που δεν
μπορεί να διακρίνει καν μεταξύ καλού και κακού ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να διακρίνει,
όχι γιατί έχει φτάσει στη μεγάλη ενότητα, αλλά γιατί δεν γνωρίζει, δεν έχει την
επίγνωση των λεπτών αποχρώσεων των ενεργειών που κινούνται. Βλέπετε, υπάρχει
αυτή η διαφορά. Είναι ένα θέμα το να μην μπορείς να γνωρίζεις το καλό και το κακό
γιατί δεν έχεις περάσει από το γήινο μονοπάτι νωρίτερα, γιατί δεν έχεις την πείρα
του γήινου δρόμου, και είναι ένα άλλο θέμα το να φτάσεις να μη γνωρίζεις το καλό
και το κακό γιατί έχεις περάσει τον γήινο δρόμο και έχεις φτάσει στην άλλη πλευρά.
Είναι πολύ βασική η διαφορά.
Έτσι, η διττότητα αυτή καθεαυτή δεν είναι ένα σκουπίδι που πρέπει να πετάξετε από
πάνω σας, δεν είναι κάτι που πρέπει να απομακρύνετε από την κοινωνίας σας, μια
αντίληψη παρωχημένη. Είναι μία αντίληψη που χρησιμεύει σε πάρα πολλούς
γήινους αγγέλους προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους προς τη θέωση. Αυτή είναι
η διαφορά του ανθρώπου: ότι μπαίνει μέσα στη διττότητα και μπορεί να βγει και
πάλι ένας άγγελος. Αυτή είναι η διαφορά σας από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, που
δεν γνωρίζει το καλό και το κακό. Έτσι, μην τα βάζετε και τόσο πολύ με τη
διττότητα, μην στρέφεστε εναντίον αυτού του δυισμού που έχει αναπτυχθεί. Απλά
κατανοείστε ότι είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης διαδικασίας, της ανθρώπινης
εξελικτικής πορείας. Ένα κομμάτι που οι περισσότεροι από σας έχετε ολοκληρώσει
και μπορείτε να βγείτε πολύ έξω απ’ αυτό. Και μπορεί οι άλλοι να μην σας το
αναγνωρίζουν, να μη βλέπουν ότι έχετε τελειώσει πια με αυτό, αλλά δεν έχει καμία
σημασία. Δεν χρειάζεται να σας το αναγνωρίσει κανείς. Χρειάζεται εσείς, στην
καρδιά σας να το κατανοήσετε και να κατανοήσετε ότι υπάρχουν κι αυτοί που
πρέπει να περάσουν μέσα από το μονοπάτι της διττότητας και να βγουν στην άλλη
πλευρά. Να περάσουν από το μονοπάτι των φόβων, του φόβου του καλού και του
κακού, μέχρι να βγουν στην άλλη πλευρά.
Είπαμε ότι βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το κάρμα. Ισχύει λοιπόν το
κάρμα, στα πλαίσια που αναφέραμε. Ισχύει, από την άποψη ότι είναι η κίνηση ενός
τροχού που σας μεταφέρει από τον ένα πόλο στον άλλο. Και αν εσείς δώσετε
ξαφνικά το βάρος σας στον ένα πόλο, θα πρέπει να έρθετε και στον άλλον,
προκειμένου να ισορροπήσετε τις ενέργειές σας. Μόνο που δεν πρόκειται για έναν
νόμο που έρχεται ανταποδοτικά να τιμωρήσει. Είναι ένας δικός σας νόμος, νόμος
της δικής σας ύπαρξης, τον οποίο έρχεστε εσείς να πραγματοποιήσετε… έρχεστε να
τον εφαρμόσετε. Είναι κάτι που το κάνετε οικειοθελώς. Δεν σας ρίχνει κανένας στα
δεσμά ενός κακού κάρμα, μιας κακής, μιας δυσμενούς ανταπόδοσης των ενεργειών
σας. Αλλά πολύ συνειδητά, περνώντας στην άλλη πλευρά, αναγνωρίζετε μαζί με το
όλον την ανάγκη της εξισορρόπησης και έρχεστε εδώ για να εξισορροπήσετε τις
ενέργειες που είχατε κινήσει, τόσο εσείς όσο και όλοι οι υπόλοιποι.
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Έτσι, αυτός ο νόμος της ανταπόδοσης, θα έπρεπε ίσως να ονομαστεί κάπως
διαφορετικά. Θα έπρεπε ίσως να ονομαστεί νόμος της εξισορρόπησης, γιατί αυτό
κάνετε, εξισορροπείτε τις ενέργειες που έχετε κινήσει. Και μέσα από την καινούρια
ισορροπία ετοιμάζετε το πεδίο για να κάνετε άλλο ένα βήμα. Θα σας ζητήσουμε,
όπως κάνουμε πολλές φορές, να φανταστείτε τον εαυτό σας να περπατά στον
δρόμο. Εσείς διατηρείτε την ισορροπία σας διαρκώς. Πραγματικά, αν χάσετε την
ισορροπία σας θα πέσετε. Αν παρακολουθήσετε όμως τον εαυτό σας σε κίνηση, θα
δείτε ότι κάποια στιγμή βρίσκεστε με το ένα πόδι στον αέρα, πολύ έξω από το
κέντρο βάρους της προηγούμενης στάσης σας, και πρέπει αναγκαστικά να κάνετε
ένα ακόμα βήμα για να μπορέσετε να προχωρήσετε μπροστά. Αυτόν τον ρόλο παίζει
η διττότητα σε έναν βαθμό. Είναι ο τρόπος σας να προχωράτε μπροστά. Είναι ο
τρόπος σας να βλέπετε τα πάντα γύρω να παίρνουν μια άλλη διάσταση, κι εσείς να
ισορροπείτε στη ροή της ενέργειας, κάνοντας έναν διαρκή βηματισμό, επιτρέποντας
στον εαυτό σας να χάσει την ισορροπία, να αποκτήσει μια συγκεκριμένη πολικότητα
και κατόπιν να πάει στο άλλο άκρο και να υιοθετήσει την αντίθετη πολικότητα,
κ.ο.κ.
Και σας λέμε λοιπόν, ότι πάει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται πια να ασχοληθείτε με το
κάρμα. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα με το κάρμα, τελειώσατε με αυτό. Στην αρχή
δεν το πολύ-πιστεύετε. Λέτε «Δεν είναι δυνατόν!» Μα, αυτό είναι που σας είπε ο
Κρύων. Αυτά τα λόγια σας έφερε μιλώντας σας. Σας είπε ότι δεν χρειάζεται να
ασχολείστε πια με το κάρμα, δεν χρειάζεται να περιορίζετε τις ενέργειές σας σ’ αυτό.
Δεν χρειάζεται να το φοβόσαστε, μπορείτε να βγείτε έξω απ’ αυτό. Και σας μίλησε
για το ουδέτερο εμφύτευμα. Τι είναι αλήθεια το ουδέτερο εμφύτευμα; Είναι κάποιο
είδος μηχανισμού που έρχεται και σας φοράει κάποιος προκειμένου να
εξουδετερώσει κάθε μορφή κάρμα, κάθε μορφή αρνητικής ενέργειας; Είναι μία
μαγνητική διευθέτηση της συνειδητότητάς σας. έτσι ώστε να τοποθετηθείτε σε μία
διαφορετική δόνηση, στην οποία βρίσκεστε ισορροπημένοι και κάνετε ένα καινούριο
ξεκίνημα; Με την ενέργεια του Κρύων, επιτρέπετε στη μαγνητική σας δομή να
διευθετηθεί εκ νέου, έτσι ώστε να μη χρειάζεται πλέον να παρασύρεστε στον κόσμο
της διττότητας και να μπορείτε να επεξεργαστείτε το σενάριό σας πολύ πέρα από
τους πόλους «θετικό – αρνητικό», «καλό – κακό». Δεν πρόκειται για ένα
εμφύτευμα σαν ένα μικροτσίπ, όπως πολλοί μπορεί να το φαντάζονται. Είναι μία
διευθέτηση, όπως η διευθέτηση που έκανε ο Κρύων στο μαγνητικό πλέγμα της γης.
Και θα πείτε «Καλά, και όλοι αυτοί που δεν παρακολουθούν τα λόγια του Κρύων και
δεν διαβάζουν τα βιβλία του Κρύων, τι θα γίνουν; Θα μείνουν με το κάρμα; Θα
μείνουν να πληρώνουν το κάρμα που έφεραν μαζί τους;»
Αυτό συμβαίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Όταν κάποιος αποφασίσει να
εξουδετερώσει μόνος τους το κάρμα που φέρνει, μπορεί να συμβαίνει για πολλούς
και διάφορους λόγους, όπως ότι η ψυχή του έχει αποφασίσει να κάνει αυτό, έχει
αποφασίσει να ακολουθήσει αυτήν την πορεία. Γιατί, βλέπετε, το θέμα δεν είναι να
αποφύγει κάποιος μια δυσάρεστη κατάσταση αποφεύγοντας ένα αρνητικό κάρμα, το
ζητούμενο είναι να αποκτήσει η ψυχή του την εμπειρία που επιθυμεί. Έτσι, υπάρχει
μία πολύ διαφορετική οπτική των πραγμάτων από τη δική μας πλευρά.
Κι από την άλλη, πραγματικά το ουδέτερο εμφύτευμα ήρθε σαν ένα απαλό
σπρώξιμο στους γήινους αγγέλους, για να αποφασίσουν να βγουν από αυτόν τον
φόβο της ανταπόδοσης. Πραγματικά, και πολύ πριν μπορούσατε να απαλλαγείτε
από το κάρμα σας, όμως πόσοι από σας επεξεργαστήκατε αυτό το σενάριο, πόσοι
από σας το δουλέψατε, πόσοι πιστέψατε ότι μπορείτε να το κάνετε; Πολύ λίγοι
παγκοσμίως, μπορούμε να σας βεβαιώσουμε. Από μία άποψη, ο λόγος για τον οποίο
δεν δόθηκαν πάρα πολλά μέσα από τη χριστιανική θρησκεία για το κάρμα, ή
συγκαλύφθηκαν πολλά, ήταν γιατί έπρεπε να βγείτε από αυτήν τη σκέψη. Ήταν
γιατί πραγματικά, μέσα από τη Χριστική Συνειδητότητα μπορούσατε να βγείτε από
τον νόμο του κάρμα. Όμως δεν ήταν πολλοί που μετέφεραν αυτήν την ιδέα μέχρι

76

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

σήμερα και, αντί να δοθεί στους ανθρώπους αυτό το καινούριο κλειδί, μάλλον
αποκρύφτηκε και περισσότερο ακόμα μπήκανε στα δεσμά της αμαρτίας και του
φόβου της αμαρτίας.
Έχεις να ρωτήσεις κάτι Μ.;
Μ.:
Εε, τώρα που ρωτάς τις ξέχασα. Τόση ώρα είχα απορίες.
Άννα:
Ναι, μου είπαν ότι ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
Μ.:
Ναι, είχα πάρα πολλές απορίες.
Άννα:
Ok, Ευ;
Ευ:
Γιατί προηγουμένως ακούγαμε αυτές τις ομιλίες; Έπιανα ομιλίες, έπιανα κουβέντες
και μετά, όταν ξεκίνησες να μιλάς, σταμάτησαν. Αναρωτιέμαι.
Άννα:
Δεν θέλει να ασχοληθεί…. δεν θέλει να ασχοληθεί. Του το είπα με πολλούς τρόπους,
μου απάντησε με διάφορους άλλους (δεν θέλω να σας πω τι)… Δεν θέλει.
[Σημείωση: αργότερα αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για ήχους από διπλανό χώρο]
……..
Αυτό που πρωτεύει είναι να ακούτε τις φωνές των δασκάλων. Και είναι καλό να
αφήνετε όλες τις άλλες φωνές κατά μέρος. Αυτό ήταν μία ένδειξη ότι βρίσκεστε σε
μία ανισορροπία. Όχι προσωπικά εσύ, η ομάδα όλη βρίσκεται σε μία ανισορροπία και
πρέπει να συγκεντρώσετε περισσότερο τις ενέργειές σας στο να ακούτε τις φωνές
των δασκάλων, τη φωνή του ανώτερου εαυτού σας. Όταν βρίσκεστε σε μία τέτοια
κατάσταση, έρχονται πολλά πράγματα γύρω να σας θυμίσουν αυτό το γεγονός κι
αυτό ήταν ένα από αυτά. Ήρθε για να σας θυμίσει, σε όλους και όλες, ότι χρειάζεται
να μαζέψετε την ενέργειά σας απόψε ακόμα περισσότερο και να εστιαστείτε στους
δασκάλους. Σε όλους τους δασκάλους της σοφίας, συμπεριλαμβανομένων κι εσάς
των ιδίων.
Χ.
Είχα την εντύπωση ότι ο νόμος του κάρμα είναι συμπαντικός νόμος. Και τώρα λεν οι
δάσκαλοι ότι τον φτιάξαμε εμείς αυτόν τον νόμο, αν κατάλαβα καλά. Όπως και ο
νόμος της διττότητας είναι δικό μας κατασκεύασμα; Ο νόμος του κάρμα είναι
συμπαντικός νόμος; Ένα αυτό. Θέλω και κάτι άλλο. Για το ουδέτερο εμφύτευμα εγώ
έλεγα ότι αυτό είναι ένα δώρο, όπως έλεγε και ο Κρύων, και μας αφαιρούν ένα
μεγάλο ποσοστό του κάρμα. Και τώρα λένε ότι είναι μία μαγνητική διευθέτηση. Δεν
είναι ότι μας αφαιρούν ένα μεγάλο ποσοστό του κάρμα; Η μαγνητική διευθέτηση
δηλαδή αυτό κάνει;
Απάντηση:
Ναι.
Χ.:
Άρα, αυτό το δώρο, εγώ έλεγα στις ομιλίες μου σε όλους να το πάρουνε, να
ελευθερωθούνε με κάποιον τρόπο. Όποιος ήταν έτοιμος το έπαιρνε, έτσι δεν είναι;
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Άννα:
Τι εννοείς;
Χ.:
Εννοώ ότι εμένα με είχε πιάσει άγχος να το πω σε όσους περισσότερους γίνεται για
να ελευθερωθούν και να πάνε μπροστά. Αλλά μετά είπες ότι όποιος…. Μερικοί δεν
θα το ζητούσαν για να πάρουν ορισμένα μαθήματα. Για πες μας πρώτα, αν είναι
συμπαντικός νόμος το κάρμα, ή το φτιάξαμε εμείς.
Απάντηση:
Η Χριστική Παρουσία βρίσκεται μαζί σας προ αμνημονεύτων χρόνων. Τι σχέση έχει
αυτό με τον νόμο του κάρμα; Για να μπορέσετε να εξουδετερώσετε τον νόμο του
κάρμα, χρειάζεται να φτάσετε στο Χριστικό επίπεδο. Είναι άμεσα συνδεδεμένα τα
δύο. Και όταν είπαμε ότι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας φέρει τη Χριστική
Ενέργεια, υπαινιχθήκαμε όλες αυτές τις συνδέσεις, όλα τα παρεπόμενα… όλα όσα
έρχονται μαζί με τη Χριστική Ενέργεια. Και όταν σας είπαμε τώρα μόλις ότι, ένας
λόγος που δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση μέσα από τη χριστιανική διδασκαλία στο
κάρμα, ήταν ακριβώς γιατί έπρεπε να μπείτε στο σκεπτικό ότι δεν υπόκεισθε στο
κάρμα, ότι μπορείτε να προχωρήσετε πιο πέρα από αυτό. μπορεί να
διαστρεβλώθηκαν τα πράγματα, μπορεί να μη δόθηκαν τόσο καθαρά μέχρι τέλους,
όσο έπρεπε να δοθούν, αλλά συνδέεται άμεσα η απελευθέρωση από το κάρμα, από
αυτόν τον τροχό, με την είσοδό σας στη Χριστική Ενέργεια, στη Χριστική
Συνειδητότητα.
Το κάρμα είναι ένας συμπαντικός νόμος; Τι ορίζεις σαν σύμπαν; Τι ορίζεις ως νόμο;
Τα πράγματα περιπλέκονται. Αυτό τι σημαίνει;
Το κάρμα είναι ο νόμος της εξισορρόπησης, που ισχύει παντού. Μ’ αυτήν την
έννοια, είναι ένας συμπαντικός νόμος. Χρειάζεται οι ενέργειες να εξισορροπούνται,
είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει παντού. Όμως, δεν υπάρχει παντού ο φόβος
όπως τον γειώνετε στο γήινο πεδίο. Δεν υπάρχει παντού ο πόνος, όπως τον βιώνετε
στο γήινο πεδίο, ούτε οι τρεις διαστάσεις, όπως τις βιώνετε στο γήινο πεδίο. Στη γη,
υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη διευθέτηση. Συνεπώς, ο νόμος του κάρμα έχει μια
πολύ διαφορετική έννοια απ’ ότι για κάποιον που βρίσκεται στα εσωτερικά πεδία, και
μπορεί να έχει μια πιο συλλογική εικόνα. Αυτό που εσείς λέτε νόμο του κάρμα και
σας θυμίζει ένα σωρό αμαρτίες που κουβαλάτε από γενιά σε γενιά, για μας είναι ο
νόμος της εξισορρόπησης και είναι αυτό που μας λέει ότι, αν αποφασίσουμε να
δούμε τον εαυτό μας με μία ιδιότητα, θα χρειαστεί να δούμε τον εαυτό μας και με
την αντίθετη ιδιότητα, έτσι ώστε να επέλθει ισορροπία.
Είναι πολύ διαφορετική οπτική και είναι δύσκολο να το δώσεις στους άλλους να το
καταλάβουν. Είναι και σε μας δύσκολο να σας δώσουμε να το καταλάβετε, γιατί
προσπαθείτε να καταλάβετε με τον νου σας. Είμαστε ενέργεια που ρέει και η
ενέργεια γνωρίζει πώς χρειάζεται να ρέει. Γνωρίζει. Είναι το χαρακτηριστικό της
ενέργειας η ροή και το πώς θα ρέει κάθε φορά και τι θέσεις πρέπει να πάρει για να
διατηρήσει τη σύνθεση. Μ’ αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι, καθετί που
εκδηλώνουμε έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πρέπει να είναι όλες ισορροπημένες.
Είμαστε όμως κυρίαρχοι αυτού του παιχνιδιού και το κάνουμε συνειδητά.
Εκεί που χάνεται η συνειδητοποίηση είναι όταν μπαίνουμε και μπαίνετε στο γήινο
πεδίο. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί χάνεται η συνέχεια και ξαφνικά νιώθετε
ότι είσαστε τα θύματα ενός σκληρού νόμου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον
τρόπο που συλλαμβάνουμε εμείς το κάρμα, κι εσείς.
Α.:
Μας έχει ειπωθεί ότι έχουμε ελεύθερη βούληση. Πώς εμπλέκεται όμως το κάρμα με
την ελεύθερη βούληση; Όταν έχουμε προκαθορίσει την πορεία στο γήινο πεδίο πριν
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έρθουμε στη γη, και όταν μάλιστα δεν έχουμε προκαθορίσει μόνο τη δική μας
πορεία αλλά και άλλων –γιατί έχουμε και το οικογενειακό κάρμα, το κρατικό κι ένα
σωρό άλλα. Πώς ορίζονται όλα αυτά; Κι αν εγώ έχω απαλλαχτεί από το δικό μου
κάρμα, οι άλλοι με τους οποίους έχω πλέξει το σενάριό μου, οι γύρω, θα
απαλλαχτούν κι αυτοί ή θα ακολουθήσουν την πορεία που έχουν προκαθορίσει;
Απάντηση:
Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το συμπαντικό κάρμα είναι ένα γεγονός μεν, το υλικό
κάρμα όμως, είναι ένα άλλο. Στο υλικό κάρμα εμπλέκονται οι νόμοι της ύλης και οι
νόμοι της ύλης είναι σαφείς και πολύ περιορισμένοι, ή μάλλον η κίνηση της
ενέργειας στην ύλη είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση μ’ αυτήν στα άλλα πεδία. Το
δίνουμε με τον τρόπο αυτό για να καταλάβεις ότι το συλλογικό κάρμα διαφέρει στα
διάφορα επίπεδά του. διαφέρει στο υλικό πεδίο, διαφέρει στο αστρικό, στο νοητικό,
στο πνευματικό…. Διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο απ’ το οποίο το βλέπεις. Είναι
σαφές ότι στο πεδίο της ύλης η καταστροφή μιας μορφής μπορεί να είναι οριστική,
να μη μπορεί η μορφή να επανέλθει, και χρειάζεται μια εξίσου δραστική
εξισορρόπηση, προκειμένου να ισορροπηθεί αυτή η δράση.
Στα εσωτερικά πεδία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στα εσωτερικά πεδία κινείστε
απλά με τις προθέσεις σας. Έτσι, θα κρατήσουμε σαν ένα δεδομένο ότι η πρόθεση
είναι ένας βασικός παράγοντας στη διαχείριση του κάρμα. Ο τρόπος που
διαχειρίζεστε το κάρμα από γενιά σε γενιά, συνεπάγεται πολλές επιπλοκές στην
καθημερινότητά σας. Φέρνει πολλές επιπλοκές το ότι το κάρμα περνάει από γενιά σε
γενιά, από οικογένεια σε οικογένεια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν είναι τυχαίο
φυσικά. Όταν έρχεστε και επωμίζεστε ένα οικογενειακό κάρμα, δεν είναι κάτι
τυχαίο, δεν σημαίνει ότι είστε θύματα, το κάνετε συνειδητά στα πλαίσια της
γενικότερης δουλειάς σας σαν γήινοι άγγελοι. Όμως αυτό περιπλέκει αρκετά τη
διαδικασία γιατί σε έναν βαθμό δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε αρκετά το τι είναι δικό
σας και τι είναι των άλλων. Και εδώ θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πολύ καλά
την ιδέα της ενότητας των πάντων, να αντιληφθείτε καλύτερα τα πράγματα
σκεφτόμενοι το πώς είσαστε ένα με όλα. Σκεφτόμενοι αυτό που είπαμε ήδη από το
πρώτο μάθημα, το πώς γίνεστε ένα με όλα και πώς φέρετε το DNA της γενεαλογίας
που βρίσκεται πίσω από σας και όλων των ενεργειών που κίνησαν οι πρόγονοί σας
και όλων όσων υπάρχουν.
Έτσι, σ’ αυτό το επίπεδο διαχειρίζεστε το υλικό κάρμα από γενιά σε γενιά. Υπάρχει
το κάρμα της ψυχής που προέρχεται από διαφορετικούς πλανήτες, από διαφορετικά
σημεία του σύμπαντος –τώρα το ανοίγουμε πολύ. Μόλις προηγουμένως σας λέγαμε
ότι πρέπει να εστιαστείτε στο γήινο πεδίο και να διαχειριστείτε τις ενέργειες εδώ.
Ωστόσο, είναι μία πραγματικότητα ότι η ψυχή, καθώς ξεδιπλώνεται σε πάρα πολλά
πεδία, διαχειρίζεται πάρα πολλές ενέργειες και χρειάζεται να τις εξισορροπήσει
επίσης.
Η δυσκολία να κατανοήσεις το πώς γίνεται όλο αυτό, σχετίζεται με τη δυσκολία του
να εμπεδώσεις την ίδια την ιδέα της ενότητας, της μεγάλης Σύνθεσης. Αν
επιτρέψεις στην καρδιά σου να ανοίξει στην ιδέα της Σύνθεσης, θα καταλάβεις πολύ
καλά πώς γίνεται και την κάθε στιγμή έρχεται η εξισορρόπηση κάθε ενέργειας σε
πολλά διαφορετικά πεδία. Το σύμπαν βρίσκεται σε ένα διαρκές γίγνεσθαι. Τα πάντα
κινούνται και, με έναν τρόπο μαγικό για σας, δημιουργείται η μεγάλη σύνθεση.
Τώρα, πώς γίνεται το κάθε σημείο, το κάθε ίχνος σ’ αυτήν τη Σύνθεση να
μετακινείται την κατάλληλη στιγμή σε σχέση με ένα άλλο για να υλοποιήσει μία
πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να χωρέσει στον ανθρώπινο νου
σας -και δεν χρειάζεται να πιεστείτε γι’ αυτό. Όμως είναι μία πραγματικότητα.
Μια ερώτηση κλειδί σε σχέση με όλα αυτά είναι το θέμα της ελεύθερης βούλησης. Τι
σημαίνει η ελεύθερη βούληση; Έχετε ελεύθερη βούληση; Ναι. Η ελεύθερη βούληση

79

www.elijah.gr

υφίσταται στο γήινο πεδίο…. υφίσταται στο γήινο πεδίο. Όταν όμως αρχίσετε να
βλέπετε τα πράγματα πολύ πέρα από αυτό το γήινο πεδίο, αντιλαμβάνεστε και πάλι
αυτή τη μεγάλη Σύνθεση και καταλαβαίνετε ότι, ναι, συνεχίζετε να έχετε ελεύθερη
βούληση, μόνο που έχετε μια συλλογική ελεύθερη βούληση. Και τότε φαίνεται
ξαφνικά σαν να σας έχουν πάρει το μπαλάκι από τα χέρια, γιατί βρίσκεστε σε μια
πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Τι θα πει έχω ελεύθερη βούληση σαν άτομο και
σαν συλλογικό; Όταν ξεπεράσετε τους περιορισμούς του γήινου πεδίου, βρίσκεστε
στην ελεύθερη βούληση του συλλογικού, που είναι πολύ διαφορετική από αυτήν
που αντιλαμβανόσασταν σαν άτομα. Δεν παύετε να έχετε ελεύθερη βούληση, αλλά
βλέπετε τη μεγάλη εικόνα και μπορείτε να αντιληφθείτε την ανάγκη να επιτρέψετε
στον εαυτό σας να μπει σ’ αυτήν τη μεγάλη εικόνα, να ανοίξετε την καρδιά σας σ’
αυτήν τη μεγάλη εικόνα. Είναι μερικά πράγματα που είναι δύσκολο να ειπωθούν και
να μπούνε σε μία σειρά α, β, γ, δ. Και να το κάνουμε, θα είναι εξίσου δυσνόητα, δεν
θα διευκολύνει καθόλου τη διαδικασία σας. Συνεπώς, υπάρχει ελεύθερη βούληση
στο γήινο πεδίο με τον τρόπο που τη συλλαμβάνετε, ατομική ελεύθερη βούληση,
και ισχύει για όσους δεν μπορούν να δουν τη συλλογική αλήθεια. Και η διαφορά
είναι αυτή ακριβώς: ότι, όσο λειτουργείτε σαν άτομα, χειρίζεστε τις ενέργειες
ατομικά και μπαίνετε στην ανάγκη εξισορρόπησής τους σε ατομικό επίπεδο, ενώ
όταν βγείτε και δείτε την εικόνα απ’ έξω, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργείτε σαν ένας
συλλογικός νους, ένα συλλογικό ον και πλέον ο νόμος του κάρμα είναι πολύ
διαφορετικός γιατί γίνεται απλά ένας νόμος εξισορρόπησης και απλά ισορροπείτε τις
ενέργειες που κινείτε.
Δεν ξέρουμε αν μπορέσαμε να κάνουμε κατανοητή την απάντηση.
Α.:
Στο τελευταίο σημείο λιγάκι μπερδεύτηκα. Δεν μπορώ να το εκφράσω τώρα…
Ά.:
Να συμπληρώσω δυο λεπτά κάτι; Όσον αφορά το κάρμα, το κάρμα είναι η επιλογή
της ψυχής για να ισορροπήσει -είτε αυτό είναι συλλογικό, είτε εθνικό είτε
οικογενειακό- και να πάει στον νόμο του ντάρμα. Τι είναι το ντάρμα; Είναι ο νόμος
της ισορροπίας και της ευδαιμονίας, ας πούμε έτσι γενικά. Η ψυχή γνωρίζει τι είναι
αυτό για το οποίο έχει έρθει και έχει επιλέξει να έρθει γι’ αυτό, για να το
εξισορροπήσει. Τώρα, όσο για την ελεύθερη βούληση, είναι ένας κανόνας που έχει
μπει σαν ένα μέτρο για να μη μπορεί να παρεμβαίνει ο ένας στην ελεύθερη βούληση
του άλλου, που είναι ο σημαντικότερος κανόνας.
Α.:
Από τη στιγμή που είναι το κάρμα, που το έχω προκαθορίσει, είναι ενέργειες που θα
κάνω στην παρούσα μου ζωή και το έχω προκαθορίσει. Έχω προκαθορίσει δηλαδή
δύο – τρεις δρόμους, δυο – τρία σενάρια και η ελεύθερη βούληση παίζει εκεί;
Δηλαδή αν θα ακολουθήσω αυτό θα συμβεί εκείνο, αν ακολουθήσω εκείνο θα
συμβεί αυτό.
Ευ.
Ναι, αλλά τα πάντα είναι στη ροή. Δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις το α ή το β.
Μπορεί να κάνεις κάτι άλλο και να ρεύσουν διαφορετικά, γιατί το ένα συγκαλύπτει
το άλλο, και να επέλθει ισορροπία. Αυτό θα πει ελεύθερη βούληση. Μπορούμε να
κάνουμε κάτι ή κάτι άλλο, ανάλογα με τη συνειδητότητα που βρισκόμαστε. Επιμένω
ως προς την ελεύθερη βούληση ότι, έχουμε κάνει μερικά σενάρια ερχόμενοι, αλλά
δεν είναι ντε και καλά αυτά. Μπορεί να κάνουμε και κάποια άλλα, και κάποια άλλα.
Γιατί η ενέργεια ρέει.
Α.
Τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί μεν αλλά τα δημιουργούμε στον δρόμο.
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Ευ.
Είναι ανάλογα με τη ροή. Σαν ένα συλλογικό παζλ που κολλάει το ένα κομματάκι
στο άλλο για να κάνεις την εικόνα. Μπορεί η εικόνα να μην είναι έτσι, να είναι
κάπως αλλιώς, αλλά τελικά δίνει μια εικόνα καλή, αν είμαστε εμείς συνειδητοί. Έτσι
το νιώθω και έτσι νομίζω ότι είναι η ελεύθερη βούληση.
Α.:
Και το άλλο δεν μου απαντήθηκε. Αν ξεφύγω εγώ από το κάρμα μου, αυτοί που έχω
πλέξει μαζί τους τα σενάρια, τι θα κάνουνε;
Ευ.
Ανάλογα με το δικό τους σενάριο. Εσύ όμως μπορείς να βοηθήσεις αν ξεφύγεις από
αυτό και βγάζοντας το δικό σου βάρος ίσως βοηθηθούν ώστε το δικό τους κομμάτι
να ρεύσει κάπως διαφορετικά. Ανάλογα πόσο πλεγμένοι είναι.
Ν.:
Μου απαντήθηκε…
Άννα:
Κάποια άλλη ερώτηση;
…………
Και τώρα ας περάσουμε σε ένα άλλο, λιγότερο στρυφνό θέμα, αυτό της αγάπης του
Πνεύματος. Χαίρεστε όταν σας μιλάμε για την αγάπη του Πνεύματος. Ανοίγει η
καρδιά σας, χαμογελάτε, ελαφραίνει η ψυχή σας και λέτε «Τώρα είμαι στο σπίτι».
Έτσι είναι. Γιατί, αγαπημένοι μας, με πόσα ακόμα λόγια να σας το πούμε ότι, αν
υπάρχει κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να εξισορροπήσετε όσες ενέργειες θέλετε,
είναι η αγάπη του Πνεύματος; Η αγάπη. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας
καθοδηγήσει, είναι η αγάπη του Πνεύματος. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας
ελευθερώσει είναι η αγάπη του Πνεύματος. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας
βγάλει από τον νου σας και να σας βάλει να καθίσετε στον θρόνο της καρδιάς, είναι
η αγάπη του Πνεύματος.
Κι εσείς νομίζετε ότι σας μιλούμε με λόγια του αέρα, που δεν έχουν μία πρακτική
χροιά, αλλά ερχόμαστε απλά για να σας τυλίξουμε με την αγάπη μας και τη στοργή
μας και να σας κάνουμε να νιώσετε όμορφα και να πάρετε κουράγιο. Όμως η αγάπη
του Πνεύματος είναι κατ’ εξοχήν πρακτική. Ο λόγος που έχετε αυτή τη στιγμή ένα
υλικό σώμα, σ’ αυτήν την αγάπη του Πνεύματος οφείλεται. Κι αν θέλετε να ξέρετε,
μπορείτε να λύσετε όλες τις πρακτικές δυσκολίες με την αγάπη του Πνεύματος.
Υπάρχει ο δρόμος του μυστικιστή. Υπάρχει ο δρόμος του ανθρώπου που πορεύεται
στο μονοπάτι της καρδιάς. Προχωράει όσο πιο βαθιά μπορεί, όσο πιο βαθιά τον
οδηγούν οι δυνάμεις του κάθε στιγμή. Και είναι ένας ωραίος δρόμος να
ακολουθήσετε, όταν κουράζεστε από τα τερτίπια του νου. Είναι ένας ωραίος δρόμος
ο δρόμος της καρδιάς και είναι ένας ασφαλής δρόμος. Δεν είναι πάντα ξεκούραστος,
δεν είναι πάντα… ρόδινος, είναι όμως ένας χρυσαφένιος δρόμος και είναι ο δρόμος
που θα σας βγάλει σίγουρα στην αγκαλιά του Πατέρα.
Μπορεί να λέμε πάρα πολλά απευθυνόμενοι στον νου σας. Μπορεί να λέμε πάρα
πολλά για το κάρμα, για την εξισορρόπηση των ενεργειών, για ένα σωρό
λεπτομέρειες από αυτές που αρέσκεται να ακούει ο νους. Στην ουσία όμως, όλα
αυτά εξαφανίζονται –απλά εξαφανίζονται-, όταν σταθείτε στην καρδιά και νιώσετε
την αγάπη του Πνεύματος. Όμως, είναι μια αγάπη που θέλει πολλή δύναμη, θέλει
πολύ κουράγιο για να τη βρείτε. Είναι ένας έρωτας που χρειάζεται να τα δώσετε
όλα, χρειάζεται να δώσετε τα πάντα σ’ αυτήν τη σχέση αγάπης με το Πνεύμα και
μέσα από αυτήν τη σχέση, δεν μπορούμε παρά να σας βεβαιώσουμε ότι θα έχετε τα
πάντα, όλα όσα ζητήσετε. Κάναμε αυτό το πέρασμα γιατί η Άννα δεν αντέχει πολύ
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να μιλά για θέματα νοητικά. Και δεν θα το κρίνουμε αυτό, αλλά ήταν απαραίτητη
αυτή η μετάπτωση, αυτή η αλλαγή του θέματος, προκειμένου να έρθει μία
εσωτερική ισορροπία.
Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα να πει κανείς όταν αναφέρεται στον μυστικισμό. Και
είναι λίγα γιατί είναι ένας δρόμος βιωματικός. Δεν είναι ένας δρόμος του νου, δεν
είναι μία μέθοδος που μπορείτε να ακολουθήσετε, αλλά είναι ο τρόπος του θείου
έρωτα και, όπως είπαμε, χρειάζεται πολύ δύναμη και πολύ βαθιά αγάπη για το
Πνεύμα για να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο. Και φυσικά, δεν είμαστε εδώ για να
σας πούμε ότι χρειάζεται να αφήσετε τα πάντα και να ακολουθήσετε αυτόν και μόνο
το δρόμο. Όμως είναι ένας σίγουρος δρόμος και σας καλούμε να δοκιμάσετε να τον
περπατήσετε.
Είναι πολύ εύκολο να αρχίσετε να αναρωτιέστε «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ; Τι
πρέπει να κάνω για να βγω από τον κόσμο της διττότητας, τι πρέπει να κάνω για να
βγω απ’ όλα αυτά τα προβλήματα… τι πρέπει να κάνω…. τι πρέπει να κάνω…;» Όταν
όμως έρθει η στιγμή να δείτε κατά πρόσωπο τον εαυτό σας, να δείτε τα μάτια σας
στον καθρέφτη, να δείτε μέσα σ’ αυτά τον Θεό που στέκει εκεί και να του πείτε «σ’
αγαπώ πολύ», τότε για κάποιον λόγο κάνετε ένα βήμα πίσω. Μπορείτε να το κάνετε
αυτό, μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, να του πείτε ότι τον
αγαπάτε, αλλά τείνετε να κρατάτε μία απόσταση και λέτε «Οk, το έκανα, τελείωσα
το καθήκον μου, τώρα μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα που με περιμένουν», και
δεν τολμάτε να μπείτε βαθιά σ’ αυτήν την ενέργεια. Δεν τολμάτε να βιώσετε τον
θείο έρωτα, δεν τολμάτε να καλέσετε το Πνεύμα στη ζωή σας και να το αγαπήσετε
με έναν τρόπο μοναδικό και αξεπέραστο, με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο.
Πώς θα σας φαινόταν να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ερωτευτεί το Πνεύμα τόσο
βαθιά ώστε να το αγαπήσετε περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο στον κόσμο; Είναι ένα
ωραίο ερώτημα που θέλουμε να κάνουμε σήμερα με τη σειρά μας σε σας. Πώς θα
σας φαινόταν, να ερωτευτείτε βαθιά το Πνεύμα και να κάνετε τα πάντα, να δώσετε
όλο σας τον εαυτό και να δεχτείτε όλα όσα σας προσφέρονται; Έχετε αναρωτηθεί
ποτέ αν μπορείτε να το κάνετε αυτό; Έχετε μπει στη διαδικασία να το σκεφτείτε;
Πώς νιώθετε γι’ αυτό; Πώς νιώθεις γι’ αυτό Ευ.;
Ευ.:
Έχω μπει στη διαδικασία, δεν το έχω καταφέρει όμως ακόμα. Έχω μπει, κάνω
προσπάθεια, προσπαθώ, αλλά σ’ αυτή τη διαδικασία βρίσκομαι, αλλά δεν το ‘χω
καταφέρει ακόμα έτσι όπως το φαντάζομαι, όπως το σκέφτομαι. Βρίσκομαι σ’ αυτόν
τον δρόμο, προχωράω και μου ‘χουν απαντηθεί πράγματα ξέρεις. Καταλαβαίνω ότι
υπάρχει ένωση, αλλά έτσι όπως το νιώθω εγώ, δεν…. Γίνεται όμως, προσπαθεί να
γίνει.
Χ.:
Υπάρχει ένας φόβος από πολύ μικρός ότι, εν πάση περιπτώσει, το Πνεύμα θα μας
τιμωρήσει, πρέπει να φοβάσαι τον Θεό και, όπως λες εσύ, κάνω ένα βήμα και μετά
ξανακάνω πίσω, θεωρώντας τον εαυτό μου ανεπαρκή, αμαρτωλό θα έλεγα,
φοβάμαι, κλπ. Αλλά, όπως είπε και η Ευ. θα κάνω προσπάθειες μέχρι το τέλος για
να το καταφέρω αυτό. Και πρέπει να έχω κάνει ένα μεγάλο άλμα αυτά τα πέντε
χρόνια που έχω αφυπνιστεί. Αλλά υπάρχει ακόμα αυτός ο φόβος μέσα μου.
Ευ.
Μπορώ να συμπληρώσω κάτι σ’ αυτό; Γιατί εδώ και αρκετά χρόνια πριν είχα ένα
ερώτημα, αυτό του ερώτημα που πλησιάζει τον θείο έρωτα και το ένιωθα τόσο
έντονα μέσα μου, ότι έτσι πρέπει να είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Το ένιωθα
χωρίς να καταλαβαίνω από πού ερχόταν, γιατί είχα κάποια απαντήματα, χωρίς να
καταλαβαίνω γιατί υπάρχουνε. Κι έχω δει κανα-δυό - τρία όνειρα με αυτά αλλά και
μου έχει απαντηθεί ότι είναι άλλο αυτό που ένιωθες. Δεν μπορεί να υφίσταται εδώ
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στη γήινη ζωή αυτό το είδος του έρωτα, παρά μονάχα ένα μέρος. Γιατί μέσα μου
υπήρχε αυτό το πράγμα και δεν μπορούσα να φανταστώ και να καταλάβω από πού
υπήρχε. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε σας και τι έχει γίνει, αλλά…..
Α.:
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: όπως είχαμε κάνει και σε μία συνεδρία μαζί
με την Άννα και είπανε στην Άννα χαρακτηριστικά ότι τα παρέδωσα όλα, κάποια
στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχει βέβαια λογική εξήγηση, ούτε μπορείς να το
ερμηνεύσεις με λόγια αλλά, μπαίνοντας κάποια στιγμή σ’ αυτή τη διαδικασία και
μετά από πορεία πάρα πολλών χρόνων, έφτασα σε κάποια στιγμή που να βρίσκομαι
στη διαδικασία του να ακολουθώ αυτό που λέει η καρδιά μου χωρίς να ακούω
καθόλου τη λογική και να παρακολουθώ την επαφή που έχει η καρδιά μου με το
Πνεύμα. Υπάρχει μια καθοδήγηση που νομίζω υπάρχει σε όλους μας, στο πώς να
πορευτούμε. Και βάζουμε νομίζω τη λογική μπροστά και δυστυχώς, αντί να πάμε
μπροστά, πάμε πίσω.
Εγώ έχω αφεθεί και ακολουθώ. Και νιώθω αυτή τη μεγάλη αγάπη και νιώθω αυτήν
την προστασία. Μπορεί μερικές φορές να πισωγυρίζω αλλά πραγματικά είναι μαγικό
αυτό που συμβαίνει και ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.
Λ.:
Εγώ αυτόν τον έρωτα με το Πνεύμα νομίζω ότι τον ζω κατά στιγμές, κατά
δευτερόλεπτα, δηλαδή. Είναι αυτές οι στιγμές έτσι που βγαίνει ευγνωμοσύνη και λες
ευχαριστώ για το ένα και για το άλλο, και νιώθεις τόσο γεμάτη. Πραγματικά νιώθεις
ευγνωμοσύνη για ό,τι σου δίνει και δίνεις κι εσύ αυτήν την αγάπη. Έτσι, κάτι
τέτοιες στιγμές το έχω νιώσει δεν κρατάνε όμως, είναι στιγμές. Στιγμές. Αυτό.
Ά.
Σ’ αυτό που είπε η Άννα θέλω να πω κάτι. Είναι όχι μόνο στιγμές, αλλά συνέχεια
στη ζωή σου, ακόμα και για όλα τα αρνητικά να νιώθεις μιαν απέραντη
ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, νιώθεις ευτυχία χωρίς λόγο. Κάθε στιγμή νιώθεις ότι
αγαλλιάζει η ψυχή σου, ότι είσαι ευτυχισμένος, ότι έχεις ευλογίες. Φτάνεις κάποια
στιγμή που νιώθεις έτσι συνέχεια και για όλα τα αρνητικά που σου έχουν συμβεί στη
ζωή και γι’ αυτά.
Ευ.:
Είναι ο έρωτας αυτή η στιγμή ο έρωτας με την ένωση διαφέρει λιγάκι. Έχει μια
διαφοροποίηση ο έρωτας με την ένωση. Αυτό που λες είναι… βρίσκεσαι απ’ την
πλευρά της ενότητας, καταλαβαίνεις και νιώθεις αυτήν την αγάπη για όλα τα
πράγματα, χωρίς να υπάρχουν όρια, χωρίς τίποτα, αυτήν την ανταπόδοση. Αλλά
λέμε για τον έρωτα, αυτόν τον διακαή πόθο, όπως όταν είσαι ερωτευμένη με
κάποιον και θέλεις να είσαι διαρκώς κοντά. Φυσικά, μέσα στη διττότητα δεν μπορεί
να γίνει. Αυτό όμως, αυτό…. αντιλαμβάνομαι μια διαφοροποίηση, όπως όταν είσαι
ερωτευμένη στο φουλ και βρίσκεσαι σε μια άλλη διάσταση, ό,τι κι αν λένε οι άλλοι.
Γι’ αυτό μιλάω.
Ά.:
Εγώ νιώθω ότι μετά τον έρωτα νιώθεις αυτή την ένωση και την άπλετη αγάπη.
Ευ.:
Ναι, υπάρχει μια άλλη διαδικασία σ’ αυτό. μπαίνεις στο ίδιο κομμάτι από άλλο
δρόμο.
Ά.:
Ίσως είναι πως το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
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Ε.:
Ναι, τώρα με μπερδέψατε, γιατί κι εγώ κάτι τέτοιο ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν είναι
πληρότητα ή ένωση, δεν θέλω να τα διαχωρίσω, γιατί και τα δύο είναι
συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν, σε γεμίζουν και σε βοηθούν να πας παραπέρα.
Αν όταν αγκαλιάζω τα παιδιά μου, αυτό είναι…. νιώθω ένα αίσθημα που δεν υπάρχει
με κανέναν άλλον, η πληρότητα ότι αυτή η αγκαλιά με γεμίζει, το ίδιο νιώθω όταν
επικοινωνώ μαζί τους, τότε να το εκφράσετε εσείς για μένα τι είναι αυτό. Νομίζω ότι
αυτό το συναίσθημα τα καλύπτει όλα. Δεν θέλω εγώ να τα διαχωρίσω. Αυτό.
πιστεύω ότι ο έρωτας είναι πληρότητα. Αν αυτό που νιώθω όταν είμαι μαζί τους,
όταν επικοινωνώ μαζί τους είναι έρωτας, τότε είναι έρωτας. Και θέλω μόνο να τους
πω ευχαριστώ. Τίποτα παραπέρα.
Α.:
Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά του έρωτα και της αγάπης; Η
αγάπη είναι κάτι πιο βαθύ. Έχει ανιδιοτέλεια. Δεν περιμένει τίποτα. Τη δίνεις και δεν
περιμένεις τίποτα. Δεν θέλεις να πάρεις τίποτα πολλές φορές. Θέλεις μόνο να
δώσεις. Ο έρωτας είναι το προεόρτιο της αγάπης. Έτσι το αισθάνομαι, έτσι το
καταλαβαίνω.
Τώρα, αν θέλω να ακολουθήσω τον δρόμο του μυστικιστή, ναι το θέλω. Ξυπνάω και
κοιμάμαι μ’ αυτήν τη σκέψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω καταφέρει πολλά ακόμα,
κάνω όμως συνειδητές προσπάθειες. Ελπίζω να το καταφέρω. Αλλά πολλές φορές
υπάρχει και ο φόβος, πώς θα αφήσεις τα παιδιά σου, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η
μεγάλη σου αγάπη, αυτός είναι ο μεγάλος έρωτας. Αν ακολουθήσεις αυτόν τον
δρόμο, σκέφτεσαι πίσω τα παιδιά σου. Έχει όμως νόημα να το σκέφτεσαι; Πολλές
φορές δεν έχει νόημα, γιατί ακολουθούν κι αυτά τη δική τους πορεία. Είναι
ελεύθερα όντα, άρα ακολουθούν τη δική τους πορεία….. άρα και η ερώτηση λάθος.
[γέλια]
Ε.:
Γιατί θα πρέπει να έχεις πρόβλημα με τα παιδιά σου;
Ν.:
Γιατί πολλές φορές απομονώνεσαι.
Ε.:
Όχι, γιατί;
Ν.:
Θα σου πω κάτι. Γιατί πολλές φορές είμαι αλλού. Δεν είμαι στην οικογένεια, νιώθω
ότι δεν προσφέρω όλα όσα θα έπρεπε, γιατί είμαι τελείως αλλού. Και αισθάνομαι
πολύ μοναχικά καμιά φορά.
Μ.:
Ήθελα να πω πάνω σ’ αυτό, ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι εγώ την ένωση με το
Πνεύμα, το οποίο και ταυτίζω με τον έρωτα, δηλαδή δεν νιώθω αυτή τη
διαφοροποίηση ένωσης και έρωτα, είναι μέσα στη ζωή, με τους ανθρώπους, ζώντας
στην καθημερινότητά μου και όχι βγαίνοντας έξω από αυτήν. Γιατί βρέθηκα κι εγώ
κάποια στιγμή σ’ αυτό το δίλημμα, από τον μεγάλο πόθο να βιώσω αυτή τη ζωή του
μυστικιστή, ας την πούμε έτσι. Και μετά λέω, γιατί να φύγω; Η όλη χάρη και όλη η
χαρά είναι να βρεθώ μέσα και να αγαπήσω. Να είμαι στη δύσκολη στιγμή της
δουλειάς μου, που όλοι φωνάζουν και βρίζουν κι εγώ -δεν λέω να είμαι ένας
περίεργος τύπος που θα κάθομαι έτσι-, αλλά την ώρα που θα προσπαθώ να
παρίσταμαι σ’ αυτήν την κατάσταση, να νιώθω την ηρεμία και να τους αγαπώ και
να….
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Α.:
Δεν λέω κάτι διαφορετικό, έτσι όπως το λες είναι το πρόβλημα. Μέσα σ’ αυτό το
χάος, προσπαθώ να έχω ηρεμία. Αλλά καμιά φορά το διαφορετικό είναι που
προκαλεί τις αντιδράσεις. Κι εγώ έτσι το βιώνω κι έτσι το παλεύω.
Μ.:
Πάντως κι αυτή είναι η δυσκολία, όσον αφορά εμένα. Είναι πώς μπορώ πρακτικά
στη ζωή μου σήμερα, έτσι όπως είμαι τώρα, να καταφέρω να βρεθώ μέσα σ’ αυτόν
τον έρωτα. Και, εντάξει, μερικές στιγμές νιώθω μια πάρα πολύ μεγάλη γλύκα να με
καλύπτει, μια απέραντη γλύκα που με έρχεται και με κλείνει μέσα της και βιώνω τον
έρωτα μέσα από τους ανθρώπους και από τα πράγματα, και από τις καταστάσεις.
Α! και το τελευταίο που έχω να πω για τις καταστάσεις, είναι ότι τελευταία έχω
αρχίσει να βιώνω τον έρωτα με τις καταστάσεις, γιατί πιο παλιά αντιλαμβανόμουν
μόνο σε σχέση με τους ανθρώπους. Τώρα πια αντιλαμβάνομαι και τις καταστάσεις,
και τις αρνητικές, όπως και άλλοι είπαν στην ομάδα, ότι αν δεν τις αγαπήσουμε και
δεν τις φέρουμε κοντά μας και δεν τις ευχαριστήσουμε που ήταν αρνητικές, δεν θα
μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτήν την εικόνα που έχουμε σπάσει, όπως έλεγε το
παραμύθι με τον βασιλιά.
Ά.:
Και τις καταστάσεις τις αρνητικές να τις αγαπήσουμε και είναι πολύ σημαντικό να τις
απελευθερώνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να προχωρήσουμε μπροστά.
Ναι, δηλαδή την αγάπη να ευχαριστούμε, να απελευθερώνουμε και να προχωράμε
στα επόμενα που θα μας έρθουν.
Μ.:
Να πω ένα πράγμα; Σε σχέση με την απελευθέρωση είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο
όνειρο. Είχε έρθει στη ζωή μου μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση σε σχέση με
κάτι –τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσω τώρα όλο. Είδα λοιπόν ένα
όνειρο, ότι ήταν στο κρεβάτι μου ένα πλάσμα με καμένο το πρόσωπο. Το πλάσμα
αυτό ήταν η κατάσταση αυτή. Εγώ, ως αρνητικά διακείμενη απέναντί της, της είχα
ρίξει βιτριόλι στο πρόσωπο επιθετικά –ότι, τι θες, άσε με τέλος πάντων. Κι αυτό το
πρόσωπο ήταν σαν ένας σύζυγος που δεν τον επιθυμούμε, που έρχεται και μας
κατσικώνει…. και ξύπνησα ταραγμένη απ’ αυτό…. Το πλάσμα αυτό με την
κατεστραμμένη μούρη με κοίταζε με ένα ύφος σαν να μου έλεγε «τώρα με
εγκλώβισες και στο κρεβάτι σου» –είχε κάτσει φαρδιά–πλατιά δίπλα μου. Και
ξύπνησα και αντιλήφθηκα τι θα μπορούσα να κάνω γι’ αυτό το πλάσμα εκεί. Θα
ήταν να το αγαπήσω και να το ευχαριστήσω και να φανταστώ ότι το πρόσωπό του
ήταν φτιαγμένο, χωρίς πρόβλημα. Ευχαριστώ.
Άννα:
Χμμ,….ναι….μ’ άφησε να τα πω εγώ τώρα, δεν θέλει να τα πει ο Ηλίας…. Είναι πιο
δύσκολο τώρα να βρω τα λόγια.
Τελικά ο καθένας φαίνεται να έχει μέσα του πραγματικά τη διάθεση να έρθει σε
επαφή μ’ αυτόν τον θείο έρωτα ή να έχει έρθει ήδη σε ένα βαθμό. Και είναι… νομίζω
ότι είναι κάτι αναπόφευκτο, γιατί είμαστε το Πνεύμα, είναι η ουσία μας και είναι
αναπόφευκτο να νιώθουμε αυτήν την έλξη προς αυτή την πλευρά. Τα πράγματα
δυσκολεύουν όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σαν έναν αμαρτωλό άνθρωπο ριγμένο
στη γη, ανάξιο να βιώσει μια σχέση τέτοιου είδους, αντί να δούμε ότι εμείς είμαστε
αυτό το Πνεύμα και στην ουσία, ερωτευόμενοι το Πνεύμα, ερωτευόμαστε τον εαυτό
μας –τον ευρύτερο εαυτό μας. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί κατά βάθος
όλο αυτό. Παρόλο που, όταν μπαίνεις σ’ αυτόν τον δρόμο το βλέπεις πολύ
διαφορετικά, δηλαδή βλέπεις το Πνεύμα και τον εαυτό σου. Και πραγματικά, η
αίσθηση της ενότητας είναι αυτή που ακολουθεί τον έρωτα, είναι αυτή που
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ακολουθεί το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει τέλος
αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να νιώσεις την ενότητα και είσαι εκεί και δεν έχει
τίποτα παραπάνω. Αντίθετα, μπορείς να προχωρήσεις πολύ πιο βαθιά μέσα σ’ αυτό.
Ο Ηλίας μου είπε να μιλήσω γι’ αυτό τώρα… Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πω…
αυτό όμως ήταν το πρώτο πράγμα που μου έδειξε (δεν ξέρω αν μπορώ να το
συμπεριλάβω αυτό στο κείμενο της συνάντησης). Ήταν από τα πρώτα πράγματα
που έφερε μπροστά μου, αυτός ο θείος έρωτας. Όπως είχε πει στον Χρήστο κάποια
στιγμή που ρώτησε «Τι να κάνω εγώ, τι θέλει ο Ηλίας να κάνω;» και του είπε «Να
μ’ αγαπάς». Με τον ίδιο τρόπο είχε απαντήσει και σε μένα εξ’ αρχής, από την πρώτη
στιγμή. Και μ’ έφερε σε.. μου παρουσίασε πολύ ξεκάθαρα αυτόν τον δρόμο του
θείου έρωτα, με αποτέλεσμα να πάρει στη ζωή μου μια πολύ μεγάλη διάσταση και
να είναι αυτό που με καθοδηγούσε κάθε στιγμή.
Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το δίλημμα της Α., όταν σκέφτηκε «Πώς να
αφήσω τα παιδιά μου;», γιατί πραγματικά μπορεί να σε πάει πολύ μακριά αυτό.
Είναι μία σχέση πολύ πραγματική και πολύ ολοκληρωτική. Συνεπώς, πολύ εύκολα
μπορείς να φτάσεις στο ερώτημα «Τι επιλέγω;». Τελικά δεν χρειάζεται να επιλέξεις
τίποτα. Το θέμα είναι όμως ότι, μέχρι να φτάσεις σ’ αυτό το ‘τελικά’, πρέπει να
περάσεις μέσα από πολλά μονοπάτια. Ακόμα και αν ξεκινήσεις με την αντίληψη ότι
δεν χρειάζεται να επιλέξεις, παρόλα αυτά ο δρόμος σου θα σε περάσει μέσα από
κάθε είδους ερωτηματικά που θα προκύπτουν κάθε τόσο, και είναι στην ουσία
ερωτήματα και δοκιμασίες, ας το πω. Δοκιμασίες που δεν μας τις επιβάλει κάποιος
άλλος, τις βάζουμε εμείς στον εαυτό μας για να δούμε το πόσο έτοιμοι είμαστε και
πόσο ολοκληρωμένοι, και πόσο αληθινοί σ’ αυτή μας την επιδίωξη. Μ’ αυτήν την
έννοια βρέθηκα πάρα πολύ σε αντίστοιχες δοκιμασίες του τύπου «Τελικά τι επιλέγω;
Επιλέγω αυτό ή εκείνο;»
Η λύση ήταν κάθε φορά να επιλέξεις αυτόν τον δρόμο –για μένα. Και όταν γινόταν
η επιλογή, στο τέλος διαπίστωνα ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο θέμα, ποτέ δεν
ζητήθηκε πραγματικά…. Έχει να κάνει με την καθαρότητα των κινήτρων μας, το
πόσο ξεκάθαρα είναι τα κίνητρά μας και πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Είναι ένα
παιχνίδι που παίζουμε με τον εαυτό μας. Εμείς είμαστε το Πνεύμα, το Πνεύμα ποτέ
δεν θα έρθει να ζητήσει να θυσιάσουμε κάποιον γι’ αυτό. Αλλά εμείς βάζουμε στον
εαυτό μας πολλές φορές αυτές τις δοκιμασίες –και όταν τις περνούσα εγώ δεν είχα
καν υπόψη μου ότι τις βάζω εγώ τις δοκιμασίες, ήταν μια πορεία στα τυφλά αλλά
ήταν μια ωραία πορεία.
Τώρα δεν ξέρω πώς προέκυψε όλο το θέμα του θείου έρωτα και πώς μας το έφεραν
έτσι πολύ γλυκά, αλλά νομίζω ότι περνούμε μία περίοδο στην οποία πρέπει να
επικεντρωθούμε σ’ αυτό, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτό. Είναι πολύ συχνά
που μου λέει ο Ηλίας «Να μ’ αγαπάς», όπως το είπε και σε σένα Χ. Είναι περίοδοι
στις οποίες είμαι πολύ χαμένη, ασύνδετη, το χάλι μου το μαύρο με λίγα λόγια. Τι να
κάνω; «Να μ’ αγαπάς», πολύ απλά. Και όταν αφήσω τον εαυτό μου να μπει σ’ αυτή
τη διαδικασία, στην απλή αγάπη, όλα ξαφνικά μπαίνουν στη θέση τους και
ισορροπούν.
Δεν είναι μία ακαθόριστη, αόριστη αγάπη. Έχω τον Ηλία μπροστά μου εκείνη την
ώρα. Θα μπορούσα να έχω τον Κρύων… έχω το Πνεύμα μπροστά μου. είναι μια
σχέση αμοιβαία, μία σχέση ανταπόκρισης -στην ουσία μία σχέση με τις υπόλοιπες
πλευρές του εαυτού μας- και το κλειδί κάθε φορά είναι αυτή η αγάπη, για να μας
φέρει στο σημείο να ταιριάσουν, να ‘κλειδώσουν’ αυτά που φαίνονται αντίθετα.
Έτσι, ο ίδιος ο έρωτας σ’ αυτήν την περίπτωση, παίζει τον ρόλο που παίζει κι
ανάμεσα στους ανθρώπους, που τους φέρνει κοντά και τους δένει. Συμβαίνει και με
την άλλη πλευρά, μόνο που η άλλη πλευρά είναι ο εαυτός μας, οι πλευρές του
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εαυτού μας, και μέσα απ’ αυτόν τον θείο έρωτα μπορούμε να αντιληφθούμε και να
γίνουμε δέκτες και πομποί ενεργειών πολύ καλύτερα από κάθε άλλη περίπτωση.
Μέσα απ’ αυτό μπορεί να ανοίξει η καρδιά και να πάρουμε μηνύματα και να
πάρουμε αλήθειες που δε θα μπορούσαν να έρθουν μέσα από το νοητικό. …Και
τελικά, δεν θα χρειαστεί να μείνουμε έξω από αυτό. Γιατί, μέσα απ’ όλη αυτή τη
διαδικασία, σε φάσεις που ήμουν πολύ απόλυτα έτοιμη να αφήσω τα πάντα, να
κάνω τα πάντα….. ξέρετε, με μία πολύ έντονη αίσθηση δράματος «να κάνω τα
πάντα»… μου έβγαινε ένα τέτοιο πράγμα, εκείνη την ώρα ο Ηλίας με έσπρωχνε να
μοιραστώ τα πάντα με τους ανθρώπους…. να μοιραστώ τα πάντα. Μου έλεγε «Να
συμμετέχεις στα πάντα, να παίρνεις μέρος στα πάντα». Την ίδια ώρα που εγώ
νόμιζα ότι μου έλεγε να πάω εκεί, εκεί με οδηγούσε η καρδιά μου, έβλεπα ότι ο
αυτός ο ίδιος με ισορροπούσε φέρνοντάς με αντιμέτωπη με τη γήινη
πραγματικότητα και λέγοντάς μου ότι «Εκεί, εκεί πρέπει να είσαι». Παρόλα αυτά
ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία όλη αυτή, ένας πολύ όμορφος δρόμος. Για να
δούμε τι άλλο θέλουν να πούνε.
……………..
Κάνοντάς σας να πιστεύετε σε μας, σας κάνουμε να πιστεύετε στον ίδιο σας τον
εαυτό. Κάνοντάς σας να ερωτεύεστε εμάς, σας κάνουμε να ερωτεύεστε τον ίδιο σας
τον εαυτό. Είναι μαγικοί οι τρόποι που λειτουργεί το Πνεύμα. Είναι άπειροι οι τρόποι
που μπορούμε να σας προσεγγίσουμε. Το έχετε καταλάβει αυτό. κινούμαστε μέσα
από τις δονήσεις με μεγάλη ευελιξία –οφείλετε να μας το αναγνωρίσετε αυτό- και
σας προσεγγίζουμε με χιλιάδες τρόπους, με πολύ λεπτούς τρόπους. Πλησιάζουμε τη
συνειδητότητά σας και την ενεργοποιούμε. Και ναι, ο θείος έρωτας είναι ένα μεγάλο
κομμάτι, όχι μόνο της ζωής σας…. είναι ένα μεγάλο κομμάτι της βιολογίας σας.
Γιατί, το ‘χουμε ξαναπεί, ο ίδιος ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι ο Κρύων
της Αγάπης. Η ίδια η Μαγνητική Υπηρεσία είναι η αγάπη. Είναι η έλξη ανάμεσα
στους αντίθετους πόλους. Ο ίδιος ο Κρύων είναι αυτός που δημιουργεί το πέπλο
που χωρίζει την Μητέρα από τον Πατέρα ώστε να μπορέσουν και πάλι να ενωθούν
σε ένα. Είναι το σύμπαν που διαχωρίζεται για να μπορέσει να αγαπηθεί και να
ενωθεί και πάλι μέσα στη βαθιά αγάπη για όλα όσα Είναι.
Έτσι, ο έρωτας είναι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της βιολογίας σας και
βρίσκεστε στη γη προσπαθώντας να βιώσετε αυτήν την αλήθεια -αυτήν την
πραγματικότητα που βιώνετε σε κάθε ίχνος του σύμπαντος που είστε οι ίδιοι…. να
τη βιώσετε και στο γήινο πεδίο. Και δεν τα καταφέρνετε εύκολα, είναι φυσικό αυτό.
γιατί εδώ όταν έρχεστε, έρχεστε για να παίξετε και μέσα στο παιχνίδι σας πλέκετε
διάφορα σενάρια. Και μέσα στα σενάρια του έρωτα βάζετε πολλά ακόμα σενάρια
θλίψης, πόνου, στεναγμών, πολύ λίγης χαράς, πολλής προσπάθειας, αγώνα… και
κάνετε έναν αχταρμά, κάνετε ένα περίπλοκο παιχνίδι.
Τίποτε απ’ όσα κάνετε εδώ δεν είναι αποκομμένο από το Πνεύμα, με την έννοια
πως, ό,τι κάνετε εδώ αντανακλούν στις εσωτερικές ενέργειες. Ό,τι κάνετε εδώ, από
τη δουλειά που κάνετε, μέχρι τις σχέσεις που αναπτύσσετε, είναι αντίγραφα των
blueprints που βρίσκονται στα εσωτερικά πεδία και υφίστανται σαν λειτουργίες στα
εσωτερικά πεδία. Όχι ακριβώς σ’ εκείνο το πεδίο που τα πάντα είναι ένα, αλλά σε
όλα τα ενδιάμεσα πεδία. Και όταν έρχεστε στο παχυλό υλικό πεδίο τα πράγματα
είναι πολύ πιο σκούρα από ποτέ άλλοτε, γιατί ήδη έχετε αφήσει πίσω ένα μεγάλο
μέρος της ενέργειάς σας, της θεϊκότητάς σας, και έρχεστε εδώ με ένα μικρό
ποσοστό ενέργειας, για να διαχειριστείτε όλες αυτές τις μεγάλες και υπέροχες
έννοιες.
Είναι σαν τον μεγάλο οργανισμό της Γαίας, ένα πολύ μεγάλο και αγαπημένο ον, που
αντιλαμβάνεται τα πράγματα μέσα απ’ όλα όσα την κατοικούν. Φανταστείτε λοιπόν
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να αντιλαμβάνεται η Γαία την πραγματικότητα όπως τη βλέπει ο καθένας από σας
ξεχωριστά. Αυτή είναι η αναλογία στην οποία όλος σας ο εαυτός αντιλαμβάνεται τις
υλοποιήσεις σας μέσα από τον γήινο εαυτό. Αυτή είναι η αναλογία, και είναι πολύ
μικρά ψήγματα πληροφορίας και εμπειρίας που παίρνετε κάθε φορά μέσα από τον
γήινο εαυτό, αυτόν τον εαυτό που υποφέρει κινούμενος στο γήινο πεδίο.
Και γιατί φέραμε το θέμα του Θείου Έρωτα; Γιατί είναι αυτός που καθορίζει την
εξέλιξή σας. Ο βαθμός στον οποίο είσαστε συνειδητοποιημένοι σ’ αυτόν, καθορίζει
απόλυτα σχεδόν την εξέλιξή σας, την εξελικτική σας πορεία. Όσο εσείς είστε
στραμμένοι στο εξωτερικό πεδίο, όσο προσπαθείτε να βιώσετε αυτόν τον έρωτα
μέσα από τα μάτια των άλλων ανθρώπων, βρίσκεστε έξω από το δικό σας κέντρο.
Όταν στραφείτε στον θείο έρωτα και τον βιώσετε βαθιά στην καρδιά φέρνοντας
μπροστά σας το Πνεύμα, αντιλαμβάνεστε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα και
σχεδόν αυτόματα βρίσκεστε στον δρόμο της επιστροφής, στον δρόμο προς στο
κέντρο.
Έτσι, η εξωστρεφής πορεία, αυτή η πορεία που σας βγάζει στη μορφή και στις
εκφράσεις της μορφής στην ύλη, αλλάζει αυτόματα και γίνεται εσωστρεφής και σας
οδηγεί στο κέντρο σας. Αυτό είναι καλό ή κακό; Η γήινη εξέλιξή σας φαίνεται να
πραγματώνεται μέσα από την εξωστρεφή σας πορεία, μέσα από την τάση σας να
αναλύετε τα πάντα, να ψάχνετε την ύλη, να ανακαλύπτετε διαρκώς νέα πράγματα,
να αναπτύσσετε προσωπικές γραμμές, ωστόσο έρχεται πάντα η στιγμή της
επιστροφής και ο βαθμός στον οποίο στρέφεστε σ’ αυτό το βίωμα, στη βίωση του
θείου έρωτα, είναι αυτός που δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκεστε στον δρόμο της
επιστροφής.
Ήταν σημαντικό να το θέσουμε αυτό σήμερα, για έναν ακόμα λόγο. Για το ότι,
μπαίνοντας σ’ αυτήν τη σχέση αγάπης με το Πνεύμα, εξισορροπούνται τα πάντα και,
αν θέλετε ένα ουδέτερο εμφύτευμα, αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να βρείτε.
Μέσα από τον θείο έρωτα εξισορροπούνται τα πάντα. Κι αυτό αποδεικνύει περίτρανα
ότι δεν υπάρχει ένας σκληρός Θεός που έρχεται να τιμωρήσει και να σας δοκιμάσει
με τον χειρότερο τρόπο, προκειμένου να σας βγάλει και να σας σώσει από την
πτώση και τη φθορά, αλλά είσαστε οι ίδιοι κομμάτι του Θεού της αγάπης, που
περιμένει από σας την αγάπη προκειμένου να σας ελευθερώσει.
Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Και η αγάπη σας ελευθερώνει, και σας ελευθερώνει….
και σας ελευθερώνει. Δεν εννοούμε φυσικά ότι χρειάζεται να αφήσει κάποιος όλες
τις γήινες φροντίδες, όλους τους γήινους τρόπους και να εγκαταλείψει το γήινο
πεδίο για να στραφεί στον Θεό. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν είναι η εποχή να
το κάνετε αυτό. Είναι η εποχή να βρίσκεστε ανάμεσα στους ανθρώπους και να
βιώνετε τον θείο έρωτα ανάμεσα στους ανθρώπους και να επιτρέπετε στις ενέργειές
σας να φωτίζουν και να θεραπεύουν τους ανθρώπους, την ώρα που εσείς βρίσκεστε
συνδεδεμένοι σε απόλυτη αγάπη με το Πνεύμα.
Θα σας αφήσουμε λίγο χρόνο για να κάνετε λίγες ακόμα ερωτήσεις αν θέλετε, και
θα τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα. Θα προχωρήσουμε λίγο
πιο γρήγορα την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ.
Ά.:
Έχω ένα μήνυμα για την Α.
Θέλω να σου πω το πόσο πολύτιμη και το πόσο σημαντική είσαι. Αναλογίσου και
σκέψου αν δεν υπήρχες, πόσα κενά θα υπήρχανε στην οικογένειά σου, στους
φίλους σου, στην εργασία σου. Ακόμα και στην εργασία σου, δες τους άλλους με
κατανόηση και στωικότητα. Προσπάθησε να δεις τι μπορείς εσύ να μάθεις μέσα απ’
όλα αυτά και μόλις αυτό συμβεί, το μαγικό ραβδάκι θα ξαναγγίξει τα πράγματα και
με μιας θ’ αλλάξουν όλες οι συμπεριφορές.
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Α.:
Έχει γίνει αυτό… αλλά και πάλι έχω ερώτημα, πολύ γήινο ερώτημα. Όταν η δική
μου επιλογή για το δρόμο μου είναι σε αντίθεση με κάποιους από την οικογένεια… τι
γίνεται;
Ευ.:
Κάθε φορά κάνε το ερώτημα μέσα σου. Αν προσπαθήσεις να τους βάλεις λίγο μέσα,
όσο γίνεται, θα καταλάβουν περισσότερο τι κάνεις.
Ε.:
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να σου πούμε, κάνε αυτό που λέει η καρδιά σου
και θα βρεις μια μέση λύση να ισορροπήσεις τα πράγματα.
Άννα:
Ζήτα τη βοήθεια των αγγέλων να πάνε όλα καλά, και όλα θα γίνουν.
Μ.:
Να ρωτήσω κάτι; Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό με την ενεργοποίηση. Δηλαδή, να
μη μορφοποιούμε τον θεϊκό έρωτα αλλά να τον βλέπουμε πιο καθαρό; Κάποια
στιγμή δεν είπε να αποφεύγετε να μορφοποιείτε στους άλλους ανθρώπους;
Άννα:
Στην εξωστρεφή πορεία…. όπως κατεβαίνουμε στη γη για να παίξουμε το γήινο
παιχνίδι μας, βρισκόμαστε σ’ αυτήν την εξωστρεφή πορεία και προβάλλουμε τον
εαυτό μας στους άλλους. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους,
αγαπάμε τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους, υποφέρουμε μέσα από τους άλλους,
καθρεφτίζουμε τα πάντα στους άλλους.
Στην εσωστρεφή πορεία αρχίζει η αντίστροφη διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε ότι
είναι κομμάτια μας αυτοί που βλέπουμε, ότι μας καθρεφτίζουν στην ουσία, εκεί που
είχαμε χάσει τη σύνδεση και νομίζαμε ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, ξένος από
μας, και μας σπάζει τα νεύρα. Από ένα σημείο και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι σου
καθρεφτίζει κάτι που έχεις μέσα σου και πρέπει να το επιλύσεις εκεί.
Προχωρώντας προς τα μέσα, αντιλαμβάνεσαι πια διαφορετικά και τον έρωτα σε
σχέση με το Πνεύμα. Βγαίνεις από αυτήν την εξωστρεφή πορεία, παύεις να
αναζητάς τον έρωτα στους ανθρώπους, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός που σου
προσφέρει κάτι είναι ένα κομμάτι του Πνεύματος και πάλι, που καθρεφτίζει τον
έρωτα που έχεις μέσα σου για το Πνεύμα. Γυρίζεις και μεταφέρεις αυτό προς το
Πνεύμα, πολύ συνειδητά. Αντί να παίζεις το παιχνίδι ότι «πλέκω μια ερωτική σχέση
με έναν άλλον άνθρωπο», το μετατοπίζεις και αναπτύσσεις αυτή τη σχέση με το
Πνεύμα, με την άλλη πλευρά, ας το πούμε. Μπορεί να το ορίσεις σαν έναν άγγελο ή
ότι θέλεις, αλλά είναι το Πνεύμα, που είναι μια πλευρά του εαυτού σου και πάλι.
Είναι ο ευρύτερος εαυτός σου.
Συμπεριλαμβάνει και τον άλλον, συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Αλλά σ’ αυτήν τη
διαδικασία είσαι πιο συνειδητή ως προς το ότι αναπτύσσεις αυτόν τον θείο έρωτα και
είσαι ερωτευμένη με το Πνεύμα πια. Αυτό είναι κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου σε
μερικούς αρχικά. Αν είναι κάποιος φυσικά που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο, θα το
καταλάβει και θα το αγκαλιάσει.
Μ.:
Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ερωτευτείς τους πάντες όμως με τον ίδιο τρόπο.
Ευ.:
Άλλος έρωτας είναι αυτός είναι σε άλλο επίπεδο.
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Άννα:
Αυτό που σου λέω είναι ότι γυρνάς… είναι η εξωστρεφής πορεία που ακολουθούμε
μπαίνοντας στη γη, μπαίνοντας στον κόσμο της διττότητας. Κάποια στιγμή
επιλέγουμε να γυρίσουμε πίσω. Επιλέγουμε γιατί ήρθε η ώρα, γιατί το αποφάσισε η
ψυχή, γιατί είμαστε έτοιμοι και μπαίνουμε σ’ αυτή τη σχέση αγάπης με το Πνεύμα.
Δεν ξέρω πώς να το κάνω πιο σαφές.
Απλά, αυτό που ανέφερες σαν μορφοποίηση, σχετίζεται με το ότι, κατεβαίνοντας
στο γήινο πεδίο, καθρεφτίζεις τα πάντα στους άλλους. Στο τέλος, φτάνεις να
συνειδητοποιήσεις ότι τα πάντα είσαι εσύ. Αυτή είναι η αλλαγή.
Μ.:
Κατάλαβα.
Ευ.:
Και καθρεφτίζοντας τα πάντα στους άλλους, από κει πέρα είναι το αλισβερίσι των
ενεργειών. Παίρνεις, δίνεις ενέργεια από τον εαυτό σου και συνέχεια ζητάς….
Παίρνεις, δίνεις, γιατί δεν είσαι ικανοποιημένη. Αυτό είναι το αλισβερίσι που
κάνουμε με τους άλλους. Ενώ όταν ξεκινάς και έχεις από πάνω ενέργεια…. δεν
χρειάζεται να ρουφάμε ενέργεια ο ένας από τον άλλον, γιατί αυτό το αλισβερίσι
κάνουμε. Αυτή η συνειδητοποίηση, είσαι στο κέντρο σου, έχεις σχέση με τον άλλον
και δίνεις, αλλά δεν του ρουφάς και κοιτάς να μη σου ρουφάει ενέργεια. Αυτή είναι
μια συνειδητοποίηση καλή και πολύ σημαντική.
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Μάθημα 4ο
Ομάδα Β΄- 14.7.2008

TΟ ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

Σταυρώστε τα χέρια και τα πόδια σε στάση προσευχής.

Τα χέρια τα καταλαβαίνω, τα πόδια όχι. Συνήθως εννοεί να ενώσουμε τις πατούσες.
Τώρα μου λέει, «Το Αγγελικό Ρέικι/Μασάζ εφαρμόζεται με πάρα πολλούς τρόπους.
Μπορείς να το εφαρμόσεις και σε ομάδα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη
ομάδα.»
Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός τους σήμερα… να κάνουν πειράματα με τις ενέργειες;
Καθίστε ακουμπώντας τα χέρια στην καρδιά σε στάση προσευχής και δώστε την
άδειά σας να συντονιστείτε με τις ενέργειες που μας αγκαλιάζουν όλους και όλες.
Είναι πολλές οι ενέργειες γύρω μας.
Ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κρύων
της Μαγνητικής Υπηρεσίας φυσικά, είμαστε εδώ, για άλλη μια φορά μαζί σας…. Όσο
κι αν εσείς παρεκτρέπεστε από τον δρόμο σας και δεν καταλαβαίνετε όταν εμείς σας
φωνάζουμε «Γυρίστε πίσω, γυρίστε στο κέντρο σας…. γυρίστε πίσω… γυρίστε
πίσω». Σαν τα παιδιά που παίζουν στην αυλή και αποφασίζουν να απομακρυνθούν
για λίγο. Και τότε η μητέρα τα φωνάζει να γυρίσουν, γιατί ξέρει ότι είναι
προστατευμένα κάτω απ’ τα φτερά της. Είναι προστατευμένα στο σπίτι, στην εστία.
Με τον ίδιο τρόπο κι εμείς σας καλούμε στην καρδιά. Εκεί είναι το ασφαλές σημείο
σας, εκεί είναι η εστία. Εκεί κατευνάζουμε τα πνεύματα, εκεί γαληνεύουμε την ψυχή
σας. Ρίχνουμε το βάλσαμο της αγάπης του Πνεύματος και μπορείτε πάλι να
ορθοποδήσετε και να συνεχίσετε το γήινο μονοπάτι σας, το γήινο ταξίδι που έχει
τόσες περίεργες στροφές στον δρόμο και τόσα απρόβλεπτα. Κι εσείς τρομάζετε.
Εμείς παίζουμε θέατρο σκιών μαζί σας, κι εσείς τρομάζετε. Όπως θα τρόμαζε ένα
παιδί, βλέποντας τον καραγκιοζοπαίχτη να κουνάει πίσω από την οθόνη το μεγάλο
φίδι. Όπως θα τρόμαζε ένα παιδί, έτσι τρομάζετε κι εσείς, από μία σκιά. Από τις
σκιές που έρχονται στον δρόμο σας και φαίνονται να δυσκολεύουν την κίνησή σας.
Φαίνονται να σας εμποδίζουν. Πόσο όμως στ’ αλήθεια μπορεί να σας εμποδίσει μία
σκιά; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ; Πόσο πραγματική είναι μία σκιά; Πόσο μπορεί να
σταθεί μπροστά σας και να μη σας αφήσει να προχωρήσετε; Έτσι μοιάζουν οι φόβοι
σας: σκιές. Σκιές απερίγραπτες, τρομερές. Αλλά ωστόσο, σκιές, που βρίσκονται εκεί
και ταλανίζουν κάθε οδοιπόρο που δεν έχει μάθει να βλέπει πίσω από τα πράγματα,
που δεν έχει μάθει να διαβάζει ανάμεσα από τις γραμμές, που δεν έχει μάθει να
βλέπει πίσω από τις μορφές -δεν έχει μάθει να αντιλαμβάνεται την ενέργεια που
βρίσκεται πίσω από τα πάντα.
Όμως, σιγά – σιγά μαθαίνετε κι αρχίζετε να προχωράτε με πολύ πιο θαρραλέα
βήματα μπροστά. Κι εμείς στεκόμαστε εκεί και σας χειροκροτούμε σε κάθε βήμα,
γιατί ξέρουμε πόσο ανάγκη το έχετε αυτό, πόσο ανάγκη έχετε την επιβεβαίωση στον
δρόμο σας. Και περιμένουμε να μεγαλώσετε λίγο ακόμα, τόσο που να μη χρειάζεστε
πια την επιβεβαίωση, τόσο που να είστε απόλυτα σίγουροι και σίγουρες για την
αγάπη του Πατέρα και να μη χρειάζεται να βρίσκεται μονίμως ένας άγγελος δίπλα
σας και να σας λέει «Προχώρα, είναι όλα εντάξει, σ’ αγαπάμε τόσο πολύ!» Θα έρθει
μια στιγμή που θα μεγαλώσετε και δεν θα χρειάζεστε πια αυτά τα σπρωξίματα, που
θα είσαστε σίγουρες και σίγουροι για την αγάπη του Πατέρα. Και τότε θα είναι όλος
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ο Ουρανός δικός σας. Τότε θα μπορείτε να αναχαιτίσετε κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια,
θα μπορείτε να διαχειριστείτε πλήρως το δυναμικό σας και να σταθείτε σε όλη σας
τη δύναμη, σε όλη σας την ενέργεια. Όχι ότι τότε θα πάψετε να θέλετε την αγάπη
του Πνεύματος, κάθε άλλο. Αλλά τότε θα βιώνετε την αγκαλιά μας πιο βαθιά. Θα
έχετε τη βεβαιότητα της παρουσίας μας κοντά σας κάθε λεπτό, γιατί θα μας νιώθετε
κοντά σας. Θα ανασαίνετε και σε κάθε αναπνοή, θα αναπνέετε το Πνεύμα. Κάθε
χτύπος της καρδιάς σας θα μετράει τον χρόνο της αγάπης του Πνεύματος, που είναι
αιώνιος.
Τόσο γλυκά είναι τα πράγματα στο Πνεύμα. Τόσο όμορφα και τρυφερά είναι τα
πράγματα στην αγκαλιά της μεγάλης Μητέρας της Ζωής, κι εσείς, μικρά παιδιά που
παίζετε, τρέχετε στο μονοπάτι σας πέρα δώθε κι αφήνετε τον εαυτό σας να
παρασυρθεί από όμορφες πεταλούδες, πολύχρωμα μανιτάρια, λαγούς με
πετραχήλια…. συγνώμη, με καπέλα εννοούσαμε, που τρέχουν να χωθούν στην
τρύπα τους. Ξέρετε, όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα, το λιγότερο και περισσότερο
σπουδαία στη ζωή σας. Χώνεστε μέσα σ’ αυτά. Πέφτετε στις τρύπες που σας
οδηγούν σε άλλους κόσμους, σε άλλες πραγματικότητες. Και κάθε φορά που
πέφτετε σε μία τρύπα, σε μια ξεχωριστή πραγματικότητα, για να αποκτήσετε τις
εμπειρίες που σας ιντριγκάρουν, που σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ, χρειάζεται να
βρείτε και την ενέργεια για να βγείτε προς τα έξω. Εκεί βρίσκετε μια δυσκολία και
ξαφνικά αρχίζετε να αναρωτιέστε για το κάρμα σας. Αρχίζετε να αναρωτιέστε τι
είναι αυτό που σας έκανε να πέσετε στην τρύπα και τι χρειάζεται να κάνετε για να
βγείτε από αυτήν. Και αποφασίζετε ότι, ο λόγος που πέσατε στην τρύπα ήταν ότι
κάποιος σας τιμώρησε, κάποιος σας είπε ότι «αυτό πρέπει να κάνεις για να σωθείς,
να ξεπληρώσεις τις αμαρτίες σου». Και τώρα βρίσκεστε εκεί, προσπαθώντας να
ξεπληρώσετε ένα κάρο αμαρτίες, ένα κάρο λανθασμένες ενέργειες, προκειμένου να
αποκαταστήσετε την ισορροπία και βγείτε πάλι έξω από την τρύπα σας, έξω από την
λαγότρυπα, και να αντικρίσετε το φως του ήλιου. Στη δική σας περίπτωση είναι ο
Πνευματικός Ήλιος.
Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε με κάποιον τρόπο, ότι το κάρμα
δημιουργείται απλά και μόνο με την απόφασή σας να υιοθετήσετε συγκεκριμένους
ρόλους. Πολύ απλά γιατί, υιοθετώντας ορισμένους ρόλους, αναγκάζεστε να λάβετε
μία συγκεκριμένη θέση. «Λαμβάνω θέση», σημαίνει «αποχωρίζομαι από το Όλον και
στέκομαι ξεχωριστά». Από κει και πέρα, θα πρέπει να ακολουθήσει μία σειρά, μία
αλληλουχία άλλων ενεργειών που θα αποκαταστήσουν και πάλι την ισορροπία στην
ενότητά στη συνειδητότητά σας. Αυτό είναι το πρωταρχικό κάρμα, στην πιο απλή
του μορφή.
Και κατόπιν, παίζοντας το παιχνίδι μέσα στη λαγότρυπα, μιλώντας με όλα τα
περίεργα πλάσματα της φύσης που συναντάτε εκεί, τρέχοντας να προλάβετε τον
χρόνο πίσω από τον λαγό που κρατάει το ρολόι του και τρέχει διαρκώς, μπαίνετε σε
μία σειρά από πράξεις, που γίνονται μπροστά σε άτομα έτοιμα να σας κρίνουν.
Μπροστά σε ανθρώπους που ο καθένας ήρθε να παίξει το δικό του σενάριο και να
λάβει και ο ίδιος θέση πάνω στα τεκταινόμενα μέσα σ’ αυτήν τη λαγότρυπα. Έτσι,
δημιουργούνται διάφορες θέσεις που πρέπει να εξισορροπηθούν, αν θέλετε κάποτε
όλοι μαζί να βγείτε απ’ τη λαγότρυπά σας. Άλλη μία μορφή κάρμα λοιπόν: όλα αυτά
που δημιουργείτε σαν συλλογική έκφραση της ανθρωπότητας.
Κατόπιν, πηγαίνετε πάνω στο σκάκι κι αρχίζετε να παίζετε με λάθος κανόνες. Μα
ποιοι είναι οι σωστοί κανόνες; Κανείς δεν ξέρει. Όμως υπάρχει πάντα η βασίλισσα
που επιβάλει τους δικούς της κανόνες κι εσείς, ό,τι και να κάνετε, θα είστε λάθος.
Ένας κυκεώνας…. κι εσείς προσπαθείτε να βρείτε το “σωστό”. Μα δεν υπάρχει
έννοια του σωστού, δεν μπορείτε να βρείτε έννοια του σωστού όταν βρίσκεστε μόνο
κάτω από τον νόμο. Υπήρχαν δύο στήλες στην είσοδο του Ναού του Σολομώντα, η
Ζαχίν και η Μποάζ. Ο Νόμος και ο Λόγος. Μπορείτε να τις βρείτε με πολλές
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διαφορετικές ερμηνείες. Εμείς θα μείνουμε σ’ αυτήν: στον Νόμο και τον Λόγο. Όσο
βρίσκεστε κάτω από την επήρεια του νόμου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ποτέ δεν
θα είστε αρκετά νομοταγείς και αρκετά σωστοί για τον νόμο που σας έχει επιβληθεί.
Αλλά πρέπει να έρθει η χάρη του Λόγου, να μπείτε κάτω από τη χάρη του Λόγου,
του Υιού του Θεού, και μέσα από αυτή τη χάρη να ισορροπήσετε. Μέσα από αυτή τη
χάρη βρίσκεστε έξω από τον Νόμο. Δεν βρίσκεστε πια στα γρανάζια του νόμου. Δεν
υπάρχει πια κατήγορος. Κι αν μπορέσετε κάποια στιγμή να μπείτε πάρα πολύ βαθιά
σ’ αυτές τις έννοιες, θα διαπιστώσετε πως αγγίζουν την πεμπτουσία της ύπαρξής
σας…. ο Νόμος και ο Λόγος.
Προ πολλού μπορούσατε να ελευθερωθείτε από το κάρμα σας. Γιατί δεν γινόταν;
Γιατί δεν τολμούσατε να το αντιληφθείτε. Δεν νιώθατε αρκετά άξιοι, αρκετά ικανοί
να ελευθερωθείτε από αυτόν τον νόμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Ιησούς
Χριστός μίλησε για όλα αυτά και, παρότι λίγα πράγματα έχουν μείνει στις μέρες σας
από τα λόγια που είπε πάνω σ’ αυτά τα πράγματα, ήταν ο πρώτος που έφερε την
έννοια της απελευθέρωσης από το κάρμα, από τον νόμο, μέσα από την αγάπη του
Θεού. Ξέρουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν πολύ, διαστρεβλώθηκαν πολύ. Αντί να
βρεθείτε απελευθερωμένοι από το κάρμα σας, βρεθήκατε δέσμιοι του φόβου της
αμαρτίας αντ’ αυτού και πέρασαν πολλές γενιές κάτω από τον φόβο. Τίποτα δεν
γίνεται τυχαία, το ξέρετε. Ήταν πάντα επιλογή της ανθρωπότητας να πορευτεί με
τον τρόπο που πορεύτηκε.
Μέχρι που, κάποια στιγμή ήρθε ο Κρύων και είπε «Ξέρετε κάτι; Σας έχω ένα
ουδέτερο εμφύτευμα. Ζητείστε το, το μόνο που μένει είναι να το ζητήσετε και θα
ελευθερωθείτε από το κάρμα σας. Θα ελευθερωθείτε από όλες τις εγγραφές που
έχουν καταχωρηθεί στο DNA σας. Θα γίνετε νέοι άνθρωποι. Ζητείστε το ουδέτερο
εμφύτευμα». Και τότε πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν και ζήτησαν να το
πάρουν, και το έλαβαν. Όπως ήταν επίσης πολλοί αυτοί που, χωρίς να ζητήσουν
αυτό το εμφύτευμα είχαν απαλλαχθεί από το κάρμα, γιατί είχαν εμβαθύνει στις
διδασκαλίες των αιώνων.
Εξηγούσαμε τις προάλλες σε μερικούς άλλους γήινους αγγέλους, ότι αυτός ήταν ο
λόγος που είπαμε ότι ο Κρύων φέρνει την ενέργεια του Χριστού. Αυτός είναι ο
λόγος που είπαμε ότι είναι η Χριστική Ενέργεια η ενέργεια του Κρύων. Μπορείτε να
καταλάβετε τη σύνδεση; Για να επιτύχετε την απελευθέρωση από το κάρμα,
χρειάζεται να συνδεθείτε με τη Χριστική συνειδητότητα. Χρειάζεται να βρείτε την
ενέργεια του Χριστού μέσα σας. Μέσα από αυτόν τον δρόμο μπορείτε να
ελευθερωθείτε από το κάρμα. Και αυτόν τον δρόμο ήρθε να σας δείξει και ο
Κρύων…. και ο Ηλίας αυτήν την εποχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σύνδεση με τη
Χριστική Ενέργεια; Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή σας;
Βλέπετε τώρα ακόμα μια διάσταση αυτής της ενέργειας, γιατί είναι η ενέργεια που
έρχεται να σας πει, ότι ο Υιός του Θεού δεν υπόκειται στους νόμους των ανθρώπων.
Δεν υπόκειται στους νόμους του τρισδιάστατου πεδίου. Είναι ελεύθερος να
δημιουργήσει. Η πραγματικότητα είναι πολύ απλή, όπως ήταν πάντοτε άλλωστε.
Κι εσείς, Υιοί και Κόρες του Θεού, βρίσκεστε εδώ προσπαθώντας να
συνειδητοποιήσετε αυτήν την Υικότητά σας. Απλώνετε τα χέρια στον Ουρανό και
ζητάτε να έρθει ο Θεϊκός σας Εαυτός και να κατοικήσει στην καρδιά και να σας
οδηγήσει βήμα – βήμα. Είναι εδώ. Ο Θεϊκός σας Εαυτός είναι εδώ. Δεν ήταν ποτέ
αλλού. Σε τι βαθμό μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε τάχα; Μοιάζετε με τον τυφλό
που επειδή δεν βλέπει, νομίζει ότι είναι μακριά του όλα, αλλά είναι εκεί. Με τον ίδιο
τρόπο δεν επιτρέπετε στον εαυτό σας… κάποιες φορές βάζετε τον εαυτό σας σε
τέτοιες δοκιμασίες, που δεν του επιτρέπετε να συλλάβει αυτά που συμβαίνουν στη
δική μας πλευρά. Κάνετε ότι δεν βλέπετε και τότε νιώθετε μόνοι. Νιώθετε ότι σας
χωρίζει μια τεράστια απόσταση από τον Θεϊκό σας Εαυτό, την ίδια ώρα που μένει
μέσα σας. Ο Θεϊκός σας Εαυτός κατοικεί σε σας. Και όταν ήρθε ο Κρύων της
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Μαγνητικής Υπηρεσίας να πραγματοποιήσει αυτή τη νέα διευθέτηση του μαγνητικού
πεδίου της γης, αυτό έκανε. Στην ουσία σήκωσε λίγο το πέπλο, ώστε να μπορείτε
να
δείτε
ένα
μεγαλύτερο
μέρος
πραγματικότητας…
της
συμπαντικής
πραγματικότητας. Ποτέ δεν ήταν μακριά, ήτανε πάντοτε εδώ. Αλλά ήταν ο δικός
σας τρόπος αντίληψης των πραγμάτων που σας έκανε να νιώθετε αυτήν την
ενέργεια μακριά. Και η Χριστική συνειδητότητα έφερε τέτοια διεύρυνση στις καρδιές
πάρα πολλών ανθρώπων ώστε να μπορούν να ψηλαφίσουν αυτήν την ενέργεια, να
τη νιώσουν κοντά τους, να τη νιώσουν στην καρδιά.
Κι έτσι αποδεικνύεται περίτρανα ότι το κάρμα δεν ήταν παρά ένα αποτέλεσμα του
νόμου, του γήινου νόμου, που μπορεί άνετα να εξισορροπηθεί από τον νόμο της
πίστης στον Ένα, της πίστης στο Όλον, της πίστης στο Πνεύμα. Κι αυτό που ήταν
στη διάθεσή σας από την αρχή του χρόνου, έγινε ορατό τα τελευταία χρόνια και
είναι στη διάθεσή σας να το χρησιμοποιήσετε προκειμένου να προχωρήσετε με
μεγάλα βήματα, προκειμένου να επιταχύνετε τον βηματισμό σας προς την Πηγή.
«Μα, θα πείτε, μόνο στο γήινο πεδίο ισχύει το κάρμα; Μας έχουν πει ότι είναι νόμος
συμπαντικός». Και έτσι είναι. Μόνο που είναι πολύ διαφορετικές οι παράμετροι που
καθορίζουν και δημιουργούν αυτήν την ανάγκη εξισορρόπησης στο συμπαντικό
επίπεδο απ’ ότι στο γήινο. Γιατί στο γήινο πεδίο έρχεστε για να παίξετε το παιχνίδι
της ελεύθερης βούλησης. Σαν γήινοι εκπρόσωποι του Πνεύματος έχετε ελεύθερη
βούληση μέσα σε ένα τρισδιάστατο πεδίο. σε ένα μικρό κομμάτι του εαυτού σας
έχετε μία, φαινομενικά ίσως, απόλυτα ελεύθερη βούληση. Όταν όμως περνάτε στη
δική μας πλευρά, όταν διευρύνεστε αρκετά για να αντιληφθείτε πόσο ένα είσαστε με
τα πάντα, τότε αυτή η ελεύθερη βούληση αλλάζει τελείως διάσταση, αλλάζει όψη, κι
αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε αυτήν την ελευθερία σαν κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν
νιώθετε λιγότερο ελεύθεροι από πριν. Ίσα – ίσα, νιώθετε ακόμα περισσότερο
ελεύθεροι. Γιατί, όταν βιώσετε την ενότητα του Πνεύματος και την ελευθερία που
έχετε μέσα στο συλλογικό, βιώνετε επίσης και την πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει
κανένας να σας αντιπαρατεθεί και να περιορίσει την ελευθερία σας μέσα σ’ αυτό.
Έτσι, η ελευθερία που βιώνετε σε συλλογικό επίπεδο στο Πνεύμα, είναι πολύ
ανώτερη, κλάσεις ανώτερη και, θα λέγαμε ακόμα, ασύλληπτη για τον γήινο νου σας
σε σχέση με την περιορισμένη -και σε εισαγωγικά- «ελευθερία της βούλησης» που
βιώνετε στο γήινο πεδίο. Ελευθερία χωρίς σύγκρουση. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει
την κίνησή σας στο πεδίο του Πνεύματος. Μπορείτε να το διανοηθείτε; Μπορείτε να
διανοηθείτε το μεγαλείο αυτής της δήλωσης; Έτσι λοιπόν, όταν αποφασίζετε να
ενεργήσετε ευρισκόμενοι στο πεδίο του Πνεύματος, τα πράγματα είναι πολύ
διαφορετικά. Δεν υπόκεισθε σε συγκεκριμένους περιορισμούς αλλά, μέσα σ’ αυτήν
την απόλυτη ελευθερία του συλλογικού, αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα της
εξισορρόπησης κάθε σας ενέργειας. Είστε εσείς οι κύριοι του παιχνιδιού. Είστε οι
κυρίαρχοι του παιχνιδιού και η αρμονία, η ενυπάρχουσα ανάγκη για αρμονία,
εκδηλώνεται με ισόρροπες πράξεις. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει ένα κάρμα που πρέπει
να αποσβεστεί αλλά υπάρχει η απλή έκφραση της ισορροπίας.
Θα έρθει η στιγμή που θα τα βιώσετε από τόσο κοντά όλα αυτά, και σύντομα θα
μπορούσαμε να πούμε, και δεν θα μπορείτε να πιστεύετε στα μάτια σας το πόσο
μεγάλο εύρος έχει η κίνησή σας στα εσωτερικά πεδία. Ο καθένας και η καθεμιά,
σύντομα, με τις αλλαγές της ενέργειας θα φτάσετε να βιώσετε αυτήν την ελευθερία
στα εσωτερικά πεδία, να βιώσετε την ελευθερία σαν συλλογικό. Και θα δείτε την
ευλογία και την αγάπη που υπήρχε πάντοτε εκεί για σας. Πάρτε λίγο χρόνο, πάρτε
λίγες στιγμές για να αφομοιώσετε αυτά που έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής.
Στο κέντρο του κύκλου σας βρίσκεται η Χριστική Ενέργεια, η ενέργεια του Χριστού.
Αφήστε την καρδιά σας να συνδεθεί μαζί της. Μια λαμπερή, μια έντονη παρουσία
που έρχεται να αγγίξει τις καρδιές και με το απαλό της άγγιγμα να τις φωτίσει. Δεν
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χρειάζεται να αδημονείτε αγαπητές μου. είμαι μαζί σας για πάντα. Ήμουν, είμαι και
θα είμαι μαζί σας για πάντα. Η ολοκλήρωση του σχεδίου έχει διαφανεί και η
παρουσία μου εδώ σηματοδοτεί αυτό ακριβώς. Το σχέδιο ολοκληρώνεται μέσα από
τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Μπορεί να περιμένατε μια μεγαλοπρεπή
επιστροφή του Υιού του Θεού εν μέσω νεφελών. Όμως μέσα από το Πνεύμα
έρχομαι, και καταλαβαίνετε τα σημεία των καιρών…. Μέσα από το Πνεύμα έρχομαι,
και έρχομαι να σας δείξω πόσο πρέπει να αφήσετε ελεύθερο τον εαυτό σας στη ροή
της θείας ενέργειας, στη ροή της θείας αγάπης. Και έρχομαι να δείξω πως το να
κυβερνάς τον κόσμο είναι πολύ εύκολο, αρκεί να μάθεις πρώτα να κυβερνάς τον
εαυτό σου. Γιατί ο κόσμος όλος βρίσκεται στον εαυτό σου. Γιατί εσύ, ο καθένας και
η καθεμία ξεχωριστά, είσαι όλος ο κόσμος. Γιατί, ο καθένας και η καθεμία
ξεχωριστά, είναι πολύτιμοι στα μάτια του Πατέρα, γιατί εκπροσωπούν τον κόσμο
όλο. Και μια μέρα σαν κι αυτή, γιατί άλλο θα μπορούσε να μιλήσει κανείς παρά για
την αγάπη του Πνεύματος που κυβερνά;
Δεν σας έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρη η έννοια του «κυβερνώ τον κόσμο», γιατί στον
νου σας έχετε ακόμη τα πρότυπα της κοσμικής εξουσίας. Πραγματικός κυβερνήτης
όμως είναι αυτός που κυβερνά τις δικές του δυνάμεις, τις δικές του ενέργειες, και
αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα είναι ένα καθρέφτισμα δικό του. Αυτός που
αντιλαμβάνεται ότι είναι ο δημιουργός των πάντων. Σε τι βαθμό είσαστε έτοιμοι να
αφήσετε τις γήινες προσλήψεις, τις γήινες αντιλήψεις των πραγμάτων και να
προχωρήσετε σε μία ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζετε τη
γήινη πραγματικότητα; Αυτή είναι η ανάγκη των καιρών. Δουλεύετε βήμα – βήμα
προς αυτόν τον σκοπό. Αυτή είναι η ανάγκη των καιρών, μία ριζική αναθεώρηση
των πραγμάτων, με πολλές ανατροπές θα λέγαμε, ανατροπές εκούσιες. Ποτέ δεν
έπαψε το Πνεύμα να σέβεται απόλυτα τη βούληση των ανθρώπων. Όμως είστε εσείς
που ζητάτε σε κάθε σας προσευχή την έλευση της βασιλείας του Θεού στη γη, και
το κάνετε μη συνειδητοποιώντας ότι εσείς είστε οι εκπρόσωποι του Πνεύματος στη
γη. Το κάνετε ζητώντας να έρθει κάποιος άλλος, έξω από σας, για να
αποκαταστήσει την ισορροπία. Μα… εσείς είστε που εργάζεστε για την ισορροπία.
Είναι δική σας ευθύνη. Μια ευθύνη που περιμένει να την αναλάβετε και μαζί μ’
αυτήν να αναλάβετε και όλη τη δύναμη που τη συνοδεύει.
Είμαι εδώ για να φέρω ένα μήνυμα στην καρδιά της καθεμιάς και του καθενός
ξεχωριστά. Ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, χωρίς λόγια. Αφήστε την ενέργειά μου να
αγγίξει την καρδιά σας και δεχτείτε αυτά που σας περνώ.
Μην αφήνετε τους προσδιορισμούς να σκιάζουν τον δρόμο σας. Το μονοπάτι είναι
βαθύ και βγάζει μακριά και με μια σας μόνο λέξη μπορείτε να βρεθείτε στο τέλος, να
βρεθείτε εκεί απ’ όπου ξεκινήσατε. Τόσο κοντά και τόσο μακριά είστε από την Πηγή.
Η αγάπη του Πατέρα είναι για όλους η ίδια, γιατί βρίσκεται μέσα στον καθένα
ξεχωριστά και το θείο θέλημα είναι το θέλημα που εκφράζετε εσείς, ο καθένας και η
καθεμιά ξεχωριστά. Δεν πρόκειται για ένα θέλημα πέρα από το δικό σας, μακριά από
σας, αλλά είναι το θέλημα του Θεϊκού σας Εαυτού, ο οποίος βλέπει και εργάζεται
μέσα από σας στη γη. Αφήστε λοιπόν τα υπόλοιπα γι’ αυτούς που αρέσκονται να
ψάχνουν στην ύλη, γι’ αυτούς που θέλουν να βάζουν όρους και προϋποθέσεις,
προκειμένου να βρουν τη βασιλεία των Ουρανών. Εσείς μείνετε με τους απλούς, με
απλό νου και απλό οφθαλμό και απλή καρδιά. Μείνετε στην απλότητα και ησυχάστε
εκεί. Ξεκουραστείτε εκεί και αφήστε τα υπόλοιπα γι’ αυτούς που επιθυμούν να
δουλεύουν με τον νου. Είστε εκεί που χρειάζεται να είστε. Είστε ήδη στην αγκαλιά
του Πατέρα και δεν υπάρχει τίποτα και κανένας που να μπορεί να σας χωρίσει απ’
αυτόν, ούτε ο ίδιος σας ο εαυτός. Είστε ήδη εδώ, μαζί μας.
Συγχωρέστε τον εαυτό σας λοιπόν για τα πάντα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να
απολαύσει αυτήν τη γαλήνη, τη σιωπή -τη σιωπή γεμάτη αγάπη- στην αγκαλιά του
Πατέρα και να είστε βέβαιοι… να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει ορατό μπροστά
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στους ανθρώπους. Όσο εσείς κρατάτε τον οφθαλμό σας απλό και την καρδιά
ταπεινή και ανοιχτή, η αλήθεια σας λάμπει μπροστά στους ανθρώπους.
«Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίουσι λύχνον και
τιθέασιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ’ επί την λυχνίαν, και λάμπει πάσι τοις εν τη
οικία». Δεν μπορείτε να κρύψετε μια πόλη που βρίσκεται πάνω στο βουνό, ούτε έχει
νόημα να ανάβετε το λυχνάρι και να το κρύβετε στο ντουλάπι, αλλά ο σκοπός του
λυχναριού είναι να το βάζετε σε ένα ανοιχτό μέρος και να λάμπει σε όλο το σπίτι.
Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μείνετε στα απλά. Ό,τι και να κάνετε, όσο μακριά και
να φτάσετε, η βάση είναι μία και είναι η απλότητα. Δεν είμαι εδώ λοιπόν για να
κατηγορήσω κανέναν. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω κανέναν. Είμαι εδώ όμως για να
σας πιάσω από το χέρι και να σας οδηγήσω εκεί που θέλει η ψυχή σας να φτάσει.
Είναι ένας δρόμος βαθύς, ένας δρόμος χωρίς τέλος, θα μπορούσατε να πείτε, αν και
ήδη βρίσκεστε στον στόχο σας. Είμαι εδώ όμως για να σας κρατώ το χέρι κάθε φορά
που επιθυμείτε να δείτε τον δρόμο σας μακρύ και τραχύ. Είμαι δίπλα σας για να σας
κρατώ το χέρι και να σας δίνω κουράγιο, κάθε φορά που αποφασίζετε να
δοκιμάσετε τον εαυτό σας στο γήινο μονοπάτι σας. Σας υποσχέθηκα ότι θα είμαι
μαζί σας για πάντα…. και είμαι. Εγώ είμαι δίπλα σας. Ποιόν περιμένατε άλλον να
δείτε; Περιμένατε να δείτε τους αγγέλους της Παρουσίας; Περιμένατε να δείτε τους
δασκάλους της σοφίας; Περιμένατε να δείτε τους χαμένους σας προγόνους; Μα εγώ
είμαι τα πάντα. Εγώ είμαι εσείς κι εσείς είστε εγώ.
Είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτή τη σύνδεση σήμερα, προκειμένου την επόμενη
φορά να προχωρήσουμε πιο βαθιά σ’ αυτόν τον δρόμο με τις στάσεις που ονομάζετε
«μαθήματα». Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ακριβώς για μαθήματα. Θα ήταν πιο
δίκαιο να τα αποκαλέσουμε υπομνήσεις, υπενθυμίσεις. Μια σειρά που σας φέρνει πιο
κοντά στην εστία. Και έτσι θέλουμε να τα δείτε όλα αυτά. Η αγάπη του Πατέρα
λοιπόν είναι μαζί σας κι εσείς, αλήθεια, τι περιμένετε για να ανταποκριθείτε σ’
αυτήν; Πώς ζυγίζετε την αγάπη του Πατέρα; Πώς ζυγίζετε την αγάπη του Πατέρα;
Πώς ζυγίζετε τον έρωτά σας για το Πνεύμα; Με τι μέτρα και σταθμά; Με τα ίδια
μέτρα και σταθμά θα ζυγιστείτε εσείς στο τέλος. Όχι γιατί θα είμαι εκεί για να σας
κρίνω, αλλά γιατί η δική σας συνειδητότητα, ο ίδιος σας ο εαυτός θα σας ζυγίσει με
τα ίδια μέτρα και σταθμά. Όχι με τα μέτρα και σταθμά που κρίνετε τη ζωή σας στο
γήινο πεδίο αλλά μ’ αυτά που ανταλλάσετε την αγάπη του Πατέρα.
Θα ήθελα να σας δώσω ένα απαλό σπρώξιμο στον ώμο, και ήδη το κάνω, για να
πάτε βαθύτερα στην καρδιά σας και να βρείτε αυτήν την αγάπη, να βρείτε τον
έρωτα του Πνεύματος και να συνειδητοποιήσετε με τι το έχετε ανταλλάξει μέχρι
τώρα στη ζωή σας; Τι αγοράσατε μ’ αυτό; Δεν είναι κάτι που απλά ξεχνάτε, δεν
είναι κάτι που απλά παραβλέπετε, είναι κάτι που αφήνετε στην άκρη για να
αποκτήσετε κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι ακούγονται σκληρά τα λόγια αυτά αλλά
είναι ξεκάθαρα, καταλλήλως ξεκάθαρα, για να οριοθετήσουν ένα νέο μονοπάτι για
σας, αυτό το μονοπάτι που ξεκινά απ’ την καρδιά και καταλήγει στον θρόνο του
Θεού, στον θρόνο του Θεϊκού σας Εαυτού. Σταθείτε σ’ αυτό το μονοπάτι και ψάξτε
τον θείο έρωτα… και θυμηθείτε με τι τον έχετε ανταλλάξει.
Τι πιστεύετε ότι έκανα στην είσοδο του Ναού με το φραγγέλιο; Τι πιστεύετε ότι
συμβόλιζε η μαστίγωση των εμπόρων στην είσοδο του Ναού; Πού οφείλονταν η
οργή; Είναι μερικά πράγματα που δεν ανταλλάσσονται. Είναι μερικά πράγματα που
δεν
πωλούνται.
Μπορείτε
να
πουλήσετε
τα
υλικά
σας
αγαθά..
μετρήσιμα..υπολογίσιμα. Μπορείτε να πουλήσετε αυτά που αποκτήσατε στο γήινο
πεδίο. Ποιος μπορεί όμως να πουλήσει αυτό που φέρνει από το Πνεύμα; Ποιος
μπορεί να πουλήσει την αγάπη του Πνεύματος και να την ανταλλάξει με κάτι άλλο;
Ακούγεται ασαφές στα αυτιά σας. Ακούγεται σαν μια απροσδιόριστη απειλή, μια
απειλή τιμωρίας για κάτι που δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Και όμως
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ξέρετε. Η καρδιά σας γνωρίζει. Η καρδιά σας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχετε
αφήσει τον θείο έρωτα για να επιδοθείτε στο κυνήγι της εμπειρίας. Για να επιδοθείτε
στο κυνήγι των γήινων πραγμάτων, των γήινων ενδιαφερόντων.
«Μα είναι λάθος αυτό; Γι’ αυτό δεν είμαι εδώ; Για να πάρω εμπειρίες για το Πνεύμα;
Γι’ αυτό δεν με στείλατε εδώ;» Όχι αγαπητοί μου, δεν ήρθατε εδώ για να ξεχάσετε
τα πάντα αλλά ήρθατε εδώ για να επιβεβαιώσετε την αγάπη σας για το Πνεύμα.
Γιατί είστε ερωτευμένοι με το Πνεύμα κάθε λεπτό. Βρίσκεστε σε μία βαθιά αγάπη με
το Πνεύμα. Και στη βιάση σας να έρθετε στο γήινο πεδίο, το κάνατε δίνοντας
όρκους βαθιάς αγάπης. Λέγοντας «Θα δεις ότι δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, θα δεις ότι
θα πάω εκεί και θα σε θυμηθώ. Όσο μακριά σου κι αν είμαι, εγώ θα σε θυμάμαι και
δεν θα σβήσει ποτέ απ’ την καρδιά μου η μνήμη αυτής της θείας αγάπης, αυτού του
θείου έρωτα». Και την επόμενη στιγμή βρίσκεστε ήδη στο γήινο πεδίο έχοντας
ξεχάσει τα πάντα και βρίσκοντας πολύ εύκολο να παραβλέψετε τη φωνή της
καρδιάς για να ακολουθήσετε τις χίμαιρες της μεγάλης πλάνης.
Εκεί θέλω να σας τραβήξω την προσοχή, στη φωνή της καρδιάς. Εκεί θέλω να σας
τραβήξω την προσοχή, στον θείο έρωτα που ήρθατε να επιβεβαιώσετε στη γη. Εκεί
θέλω να σας τραβήξω την προσοχή, στο γεγονός ότι αυτός ο θείος έρωτας ο ίδιος
είναι που λύνει και δένει, που διαλύει και συνθέτει τα πάντα και δημιουργεί τον
αέναο κύκλο της εκδήλωσης. Αφήστε τα πάντα και γυρίστε πίσω λοιπόν, με τον
τρόπο που σας οδηγεί να το κάνετε η καρδιά. Εστιαστείτε στον έρωτά σας για το
Πνεύμα και μείνετε εκεί και κρατήστε αυτόν τον Θείο Έρωτα σαν ένα λαμπερό
αστέρι που θα οδηγεί βήμα προς βήμα τη ζωή σας στη γη.
Και λέγοντας αυτά, θα σας δώσουμε λίγο χρόνο για να προχωρήσετε σε ερωτήσεις
και συζήτηση.
Η Χριστική Παρουσία παραμένει μαζί σας μέχρι το τέλος.
Αμήν.
Ε.
Νιώθω όλο αυτό που ειπώθηκε για τον θείο έρωτα και αισθάνομαι προσωπικά την
επιθυμία να ξαναβγεί η φλόγα. Γιατί αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει φλόγα πια μέσα
μου. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή το επιθυμώ αλλά δεν το αισθάνομαι. Πώς μπορώ
να ξανανιώσω αυτή τη φλόγα;
Απάντηση:
Η επιθυμία της ψυχής είναι ο σκοπός ή η βάση; Θα πρέπει να δει κανείς αυτό το
θέμα σε όλο του το βάθος. Έρχεστε εδώ και κινείστε σύμφωνα με την επιθυμία της
ψυχής. Αυτός που απομακρύνεται ή προσεγγίζει το Πνεύμα, είναι η ψυχή. Εσείς
είστε απλά κομμάτια του γήινου εαυτού, ενσαρκώσεις της ψυχής, και η πορεία σας
είναι το αποτέλεσμα της κίνησης των δυνάμεων τόσο των δικών σας όσο και της
ψυχής σας. Αν λοιπόν πραγματικά το ζητάς αυτό, μπορείς να βοηθήσεις την ψυχή
σου δίνοντάς της μια ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεν πέρασε πολύς καιρός, ούτε ένας χρόνος καλά – καλά, από την τελευταία φορά
που σας δώσαμε… θα μπορούσαμε να το πούμε μαγικό κλειδί, αλλά δεν θα το
κάνουμε γιατί μας αρέσει να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις που μπορεί να σας
κάνουν να δώσετε τη δύναμή σας. Δεν πρόκειται για μαγεία. Όμως, μπορείς να
χρησιμοποιήσεις τη βούλησή σου για να ωθήσεις την ψυχή σου στην αγκαλιά του
Κυρίου της και να ζητάς από την ψυχή σου να προσφέρει στον Πατέρα ένα ποτήρι
κόκκινο γλυκό κρασί και ένα καρβέλι ψωμί, κάθε μέρα. Και να οραματίζεσαι την
ψυχή σου, να κάνει αυτήν την προσφορά στον Πατέρα και τον Πατέρα, τον Θεϊκό
σου Εαυτό με άλλα λόγια, να πίνει το κρασί και να τρώει το ψωμί και να βρίσκονται
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οι δυο τους αγκαλιασμένοι σε μια διαρκή συνεύρεση αγάπης. Αυτό είναι αρκετό για
να σου δώσει μία μεγάλη ώθηση και να σε βοηθήσει να κάνεις ξεκάθαρο στην ψυχή
σου τον στόχο σου. Ένας πολύ πρακτικός τρόπος που θα σου φέρει πολλά, πάρα
πολλά.
Άρ.
Νιώθω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε γιατί ξεπουλήσαμε την αγάπη του Θεού και
με ποιόν τρόπο μπορούμε να μπούμε πιο βαθιά σ’ αυτό, ανακαλύπτοντας ποια είναι
αυτά τα πράγματα για τα οποία ξεπουλήσαμε την αγάπη.
Απάντηση:
Η λέξη «ξεπουλώ», η λέξη «ξεπούλημα», χρησιμοποιήθηκε στη θέση της λέξης
«ανταλλαγή» και είναι τεχνικοί όροι. Παρότι δεν φαίνονται έτσι, παρότι είναι
επενδυμένοι με πολύ συναίσθημα, είναι τεχνικοί όροι. Εκ των πραγμάτων, για να
μπείτε στην εκδήλωση χρειάστηκε να αφήσετε πίσω τον αγαπημένο σας –τον
αγαπημένο σας Εαυτό- και να ενδυθείτε ένα γήινο φόρεμα και να μπείτε στη ύλη
για να δουλέψετε μ’ αυτήν. Και είναι αυτό που έπρεπε να γίνει, είναι αυτό που ήταν
κατάλληλο να γίνει. Η διαφορά όμως βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε
τις ενέργειες. Όταν ερχόμαστε και σας λέμε ότι πρέπει να κάνετε γοργά βήματα
μπροστά, εσείς, σε συνειδητό επίπεδο, λέτε ότι «ναι, θέλω να προχωρήσω» και μετά
νιώθετε κάτι σας κρατά προς τα πίσω. Νιώθετε ότι δεν είστε έτοιμοι να
προχωρήσετε. Βάζετε τα δυνατά σας. Ξοδεύετε αρκετά χρήματα στη διαδικασία,
νομίζοντας ότι είναι κάτι που μπορείτε να εξαγοράσετε με κάποιον τρόπο. Δεν το
βλέπετε έτσι ακριβώς αλλά, όταν προσπαθείτε να κερδίσετε αυτήν την επιστροφή
μέσα από πολλούς τρόπους και μεθόδους που θα σας διδάξει κάποιος άλλος, μοιάζει
πάρα πολύ μ’ αυτό. Και ξέρουμε ότι ακουγόμαστε πολύ έντονα σήμερα, είναι όμως
το απαραίτητο σπρώξιμο που χρειάζονται κάποιοι για να προχωρήσουν, αυτός είναι
ο λόγος.
Φαίνεται λοιπόν… νιώθετε ότι θέλετε να προχωρήσετε, νιώθετε επίσης κάτι να σας
κρατά, κάτι να σας λέει ότι δεν είστε ακόμα έτοιμοι γι’ αυτό και πασχίζετε,
κυριολεκτικά πασχίζετε και πονάτε, μπαίνοντας σε μια επίπονη διαδικασία για να
κερδίσετε αυτό που θέλετε. Την ίδια ώρα, έχετε χάσει από μπροστά σας τον στόχο.
Την ίδια ώρα κάνετε τα βήματα αυτά χωρίς χαρά. Κάνετε τα βήματα χωρίς αγάπη,
κυνηγώντας έναν στόχο που κάποιοι άλλοι τοποθέτησαν μπροστά σας, δίνοντάς σας
τον δικό τους προσδιορισμό για τα πράγματα. Γιατί αυτός ο στόχος δεν είναι ο δικός
σας. Τον δικό σας στόχο θα τον βρείτε μέσα από την καρδιά και από την προσωπική
σας καθοδήγηση, που έχετε κάθε στιγμή.
Αυτή είναι η ανταλλαγή. Η ανταλλαγή είναι το ότι αφήνετε ακριβώς τη δική σας
καθοδήγηση, τη δική σας επίγνωση, για να ακολουθήσετε την καθοδήγηση κάποιου
άλλου. Ή, αφήνετε τη δική σας εστία σε ένα άλλο επίπεδο για να εντρυφήσετε στο
γήινο πεδίο και το κάνετε υπέρ του δέοντος. Ξεχνάτε ότι δεν μπορείτε να
απολαύσετε τίποτα αν δεν έχετε την αγάπη του Θεού στην καρδιά. Ξεχνάτε ότι δεν
μπορείτε να νιώσετε ελεύθεροι και ελεύθερες, δεν μπορείτε να νιώσετε
ολοκληρωμένοι αν δεν βιώνετε κάθε στιγμή αυτήν τη θεϊκή αγάπη. Απλά την
ξεχνάτε πίσω και προχωράτε… κι εκεί σκαλώνετε. Και όσο προχωράτε σ’ αυτήν την
κατεύθυνση, τόσο θα νιώθετε ότι κάτι σας λείπει. Τόσο θα νιώθετε ότι πρέπει να
ξοδέψετε ακόμα περισσότερο χρόνο κι ακόμα περισσότερα χρήματα προκειμένου να
επιτύχετε έναν κινούμενο στόχο, που είναι κινούμενος απλά γιατί εσείς δεν τον
αναγνωρίζετε μέσα σας.
Όταν μιλάμε για ξεπούλημα και ανταλλαγή, εννοούμε τη λησμονιά. Κι αυτό ήρθαμε
να κάνουμε σήμερα, να σας θυμίσουμε, χρησιμοποιώντας με πολύ έμφαση
ορισμένες λέξεις, και πολύ σκόπιμα να ταρακουνήσουμε τα νερά της καρδιάς σας,
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της ψυχής σας, ώστε να σας κάνουμε να δείτε καλύτερα και να ανακαλύψετε τον
δικό σας έρωτα.
Δ.:
Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι αν αυτά τα οποία εγώ κάνω στην
καθημερινότητά μου και στην πράξη -νιώθω ότι τα δουλεύω αυτά τα οποία σήμερα
έχω ακούσει-, θέλω να ξέρω αν είναι αρκετά. Θέλω να ξέρω αν χρειάζεται να κάνω
κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι άλλο.
Και θέλω επίσης να ρωτήσω και πώς γίνεται στην πράξη πάλι, να βιώσουμε, ή
επειδή μιλάω για μένα, εγώ να βιώσω, την αλλαγή αυτή από την ελεύθερη βούληση
που τώρα, στο καθημερινό επίπεδο που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, στην ενότητα
και στην ελευθερία, έτσι όπως μας την είπαν σήμερα. Τι μπορώ καθαρά να κάνω γι’
αυτό, να το διευρύνω στον εαυτό μου.
Απάντηση:
Φέρε μπροστά σου έναν καθρέφτη. Οραματίσου έναν καθρέφτη και κοίταξε μέσα
τον εαυτό σου. Πώς νιώθεις; Πώς νιώθεις όταν σε κοιτά ο εαυτός σου από κει μέσα;
Δ.:
Πολύ καλά.
(συνέχεια)
Έτσι νιώθουμε κι εμείς όταν μας κοιτάς. Τελείωσε.
……..
Αυτό είναι, δεν μου λέει κάτι άλλο.
……..
Ο λόγος που το θέσαμε έτσι, ήταν για να σε βοηθήσουμε να καταλάβεις ότι η σχέση
σου με τον εαυτό σου δείχνει την αναλογία της σχέσης σου με τον Θεό, της σχέσης
σου με την άλλη πλευρά. Όταν αγαπάς τον εαυτό σου και νιώθεις καλά κοιτάζοντάς
τον στα μάτια, μπορείς να έχεις την αναλογία του τι συμβαίνει εσωτερικά. Αυτό
είναι μία μεγάλη αλήθεια.
Άρ.:
Κάποια στιγμή νομίζω ότι ανέφερε για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού… δεν
θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε… α, ότι εμείς περιμένουμε να έρθει κάποιος έξω από
εμάς για να φέρει τις αλλαγές αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει έτσι όπως το
φανταζόμαστε τουλάχιστον. Κι εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι η Δευτέρα Παρουσία
είμαστε εμείς. Ότι, δηλαδή, είμαστε κομματάκια του Χριστούλη που είναι τώρα στη
Δευτέρα Παρουσία.
Άννα:
Αυτό που έχουν πει είναι ότι η κάθοδος των Ανώτερων Εαυτών στη γη είναι η
Δευτέρα Παρουσία. Η ένωση που κάνουμε με τον Ανώτερο Εαυτό, η ευθυγράμμιση,
είναι ακριβώς η Δευτέρα Παρουσία, η ένωση με τη Χριστική Ενέργεια. Κάθε φορά,
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το φέρνουν έτσι, ότι αυτή είναι η Δευτέρα
Παρουσία.
Φ.:
Εγώ δεν έχω ερώτηση να κάνω, αλλά πριν ακόμα μιλήσεις για ομαδικό Ρέικι εγώ
την ένιωσα την ενέργεια να με αγκαλιάζει και, επίσης, όταν είπες για τη Χριστική
Παρουσία που είναι στο κέντρο, εγώ είδα ένα φως λευκό, όχι σφαίρα, ήταν ένα φως
που προεκτείνονταν σε διάφορες κατευθύνσεις. Είδα μια καρδιά και δύο ρόμβους, ο
ένας πάνω από τον άλλον, που το περίγραμμά τους σχηματίζονταν από το λευκό
φως.
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Άννα:
Εμένα ξέρετε τι μου συνέβη, πριν πω αυτό το πράγμα; Δεν ξέρω πώς ακουγόμουν,
αλλά ένιωθα ότι έλεγα τις λέξεις κομμένες στη μέση. Λες και ήθελα να πω
‘καλημέρα’ και έλεγα ‘καλημέ’. Καθώς μετέφερα το μήνυμα προσπαθούσα να
ακούσω τον εαυτό μου και νόμιζα ότι πρόφερα κομμένες τις λέξεις. Έλεγα «τι λέω
τώρα, τι γίνεται;» Φανταστείτε τώρα, όλα αυτά ταυτόχρονα. Τότε μου είπε ο Ηλίας
«Περίμενε, κάτι έρχεται. Είναι ο δικός σου περιορισμός». Φαίνεται ότι προσπαθούσε
να κατέβει η ενέργεια και δεν την άφηνα. Μετά είπε ο Ηλίας ότι κάτι έρχεται και
μίλησαν για την παρουσία της Χριστικής Ενέργειας.
Έ.:
Εγώ όταν ξεκίνησες ένιωσα κάποιον να με ακουμπάει εδώ στον ώμο και κάποιος μου
γαργαλούσε το μάτι. Αν είναι δυνατόν!
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Μάθημα 5ο
Ομάδα Α΄- 20.7.2008

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ
– ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΑ-

Κάντε χώρο να περάσω.
……

Αυτός είναι ο Ηλίας. Το «κάνε χώρο να περάσω» είναι κάτι που μου λέει σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν θέλει να περάσει μπροστά η ενέργειά του και εγώ
τότε βλέπω ότι είμαι μία πόρτα που ανοίγω και αφήνω την ενέργειά του να περάσει
μπροστά. Αυτό σας ζητάει τώρα, ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά να κάνετε
χώρο να περάσει. Ανοίξτε την πόρτα του εαυτού σας και δείτε την ενέργειά του να
έρχεται μπροστά από σας. Κάπως έτσι λειτουργούνε όλα τα κομμάτια του εαυτού
μας που εκφράζουμε ενίοτε και, ειδικά, έτσι λειτουργεί ο Θεϊκός μας Εαυτός.
Είμαστε μεν σε ευθυγράμμιση, αλλά είναι φορές που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε
την ενέργειά μας και να γίνουμε μια πύλη του Πνεύματος στη γη. Είμαστε πύλες. Ο
καθένας μας, η καθεμιά μας, είναι μία πύλη του Πνεύματος στη γη.
Ακούγεται μεγάλο και σπουδαίο. Είναι μια μεγάλη λέξη η λέξη πύλη: η πύλη του
παραδείσου… η ενεργειακή πύλη… Ακούμε για πύλες σε τόπους: την πύλη της
Ιερουσαλήμ, την πύλη της Μέσης Ανατολής, την πύλη του Αιγαίου, την πύλη εδώ,
την πύλη εκεί. Το γεγονός όμως είναι ότι, ο καθένας από μας και, θα μπορούσαμε
να πούμε, κάθε ζωντανή ύπαρξη, είναι μία πύλη. Και όταν αναγνωρίσουμε αυτό το
γεγονός, μπορούμε να περάσουμε πιο βαθιά, να ανοίξουμε αυτήν την πύλη και να
επιτρέψουμε στην ενέργειά μας να έρθει στο γήινο πεδίο. O γήινος εαυτός μας είναι
μία πύλη. Κάθε κύτταρό μας είναι μία πύλη. Κάθε άτομο της υλικής μας δομής είναι
μία πύλη. Δεν βλέπουμε συνήθως έτσι τον εαυτό μας. Συνήθως σκεφτόμαστε τον
εαυτό μας σαν κάτι συμπαγές. Βέβαια, όταν αρχίσουμε να μπαίνουμε πολύ βαθιά,
αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που θεωρούσαμε συμπαγές δεν είναι παρά αέρας, παρά
κενό. Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε, τόσο περισσότερο κενό συναντάμε. Αν η ουσία μας
είναι το κενό, τότε τι είμαστε στ’ αλήθεια; Μα είμαστε μια πύλη, μια πύλη ονείρου
θα μπορούσαμε να πούμε, αν βασιστούμε στο προηγούμενο μάθημα, που αφορούσε
τους ονειρευτές. Μία πύλη ονείρου του Θεϊκού Όντος, μία πύλη υλοποίησης του
Ονείρου του Θεϊκού Όντος. Και πήγαμε πάλι πολύ μακριά…
…...
Και τώρα που πέρασε η ενέργειά μου και ήρθε ανάμεσά σας, μπορώ να σας πω ότι
είμαι εγώ εδώ, ο Ηλίας. Ο Κουτχούμι, ο Σαιν Ζερμαίν, όλοι οι άλλοι βρίσκονται εδώ
αλλά σήμερα η ενέργειά μου είναι ακόμα πιο έντονη στον χώρο σας, και ξέρετε το
γιατί. Μπορείτε να πείτε ότι είναι λόγω της ημέρας. [Σημείωση: ημέρα της γιορτής
του Προφήτη Ηλία.] Δεν είναι ακριβώς λόγω της ημέρας αλλά λόγω της
συγχρονικότητας που έχει δημιουργηθεί. Αυτός είναι ο λόγος που είναι ακόμα πιο
έντονη η ενέργειά μου.
Με επικαλείστε πάρα πολλές φορές, τόσο εσείς όσο και πάρα πολλοί άλλοι, που δεν
γνωρίζουν τα θέματα της Νέας Εποχής. Και σας καλώ να συνειδητοποιήσετε, πόσοι
άνθρωποι επικαλούνται τον Ηλία, από πόσες διαφορετικές θρησκείες και δόγματα.
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Πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι στον πλανήτη επικαλούνται την ενέργειά μου. Και
τότε απλά σχηματίζω κι εγώ με την ενέργειά μου μία πύλη για να σας φέρω πιο
κοντά στον Πατέρα, πιο κοντά στον Θεϊκό Εαυτό των πάντων. Αυτός είναι ο ρόλος
μου στη γη. Είμαι στη γη; Εσείς τι λέτε; Ναι, είμαι. Είμαι εδώ ανάμεσά σας εδώ και
πολύ καιρό. Δεν έφυγα ποτέ, θα μπορούσα να πω. Αλλά τώρα η παρουσία μου είναι
ακόμα πιο έντονη. Και το αντιλαμβάνεστε. Και δεν είναι μόνο η Άννα που φέρνει
μηνύματα και είναι κανάλι μου, είναι και πολλοί άλλοι στον κόσμο, που το κάνουνε
είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα.
Η αλήθεια είναι μία… και είστε εσείς. Είμαι εκείνη η ενέργεια που έρχεται να σας
σπρώξει για να μπείτε πολύ βαθιά μέσα στο Πνεύμα. Νιώθετε πολλές φορές την
ενέργειά μου να σας πιέζει από κάτω προς τα πάνω. Δεν φαίνεται να είμαι εκείνη η
ενέργεια που σας τραβά ψηλά, αλλά νιώθετε την παρουσία μου πάρα πολύ έντονη
στο φυσικό πεδίο, να σας ωθεί για να ανεβείτε ψηλά. Έχετε αναρωτηθεί γιατί
συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει γιατί είμαι εδώ. Είμαι ανάμεσά σας και μέσα στον
καθένα. Είμαι σε κάθε ζωή, όπως έχω πει επανειλημμένως στην Άννα…. που τώρα
μιλάει σαν Ηλίας, γιατί ήρθε η ώρα να το κάνει. Τι σημαίνει η Κυριακή λοιπόν;
[Σημείωση: αναφέρεται σε ένα ερώτημα που άρχισε να κάνει στην Άννα από την
προηγούμενη ημέρα (Σάββατο), φέρνοντας τον στίχο από ένα γνωστό τραγούδι]
Τώρα κατάλαβε.
Έτσι, ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Εποχή μαζί σας, μέσα σε ένα τελείως
διαφορετικό πλαίσιο συγχρονικότητας και συνθηκών. Ένα πλαίσιο που πολλοί δεν
θα μπορούσαν καν να ονειρευτούν, πολλοί από αυτούς που ζουν προσκολλημένοι
σε παλαιότερες πεποιθήσεις, παλιότερες δοξασίες. Έχετε αντιληφθεί πολύ καλά ότι η
ενέργειά μου ενώνει. Μπορεί φαινομενικά να χωρίζει, στην ουσία όμως ενώνει, κι
αυτός είναι ο ρόλος που παίζω: σας αναγκάζω να ενωθείτε, να έρθετε κοντά.
Ενεργώντας με τρόπους περίεργους, όπως κάνει το Πνεύμα, σας αναγκάζω να
έρθετε κοντά ο ένας στον άλλον, ακόμα και αν έρχεστε από διαφορετικές
οικογένειες, διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές φυλές. Σας αναγκάζω να έρθετε
κοντά, στο όνομά μου, και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό που κάνω, αγαπώ να το
κάνω. Αυτό αγαπούσα πάντα. Να ενώνω τους ανθρώπους στο όνομα του Κυρίου.
Ο Ηλίας είναι εδώ και απαιτεί από τον καθένα από σας την αμέριστη προσοχή σας
και τον σεβασμό απέναντι στο Πνεύμα. Μοιάζετε πολλές φορές να κοιτάτε έξω από
ένα παράθυρο. Στέκεστε στο παράθυρο και κοιτάτε προς τα έξω τον κόσμο. Στο
παράθυρο αυτό βλέπετε συχνά πυκνά την αντανάκλασή σας και δεν σας αρέσει
καθόλου. Δεν αναγνωρίζετε ότι είναι η αντανάκλασή σας, σας ενοχλεί και τη
φτύνετε. Φτύνετε πολύ συχνά το πρόσωπό σας, χωρίς να καταλαβαίνετε καν ότι το
κάνετε. Κι αυτό φυσικά, διαστρεβλώνει όλη την εικόνα που μπορεί να έχετε για τον
έξω κόσμο και, όταν μιλάω τώρα για τον έξω κόσμο, εννοώ τον Υπερπέραν, εννοώ
το υπόλοιπο σύμπαν, όλο αυτό που δεν μπορείτε να δείτε με τα φυσικά σας μάτια
και να συλλάβετε με τις αισθήσεις σας. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα πιο καλό, τίποτα
πιο κατάλληλο για να κάνει κάποιος, από το να μάθει να παρατηρεί συνειδητά τις
αντανακλάσεις του, τα καθρεφτίσματά του. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που σας
λέμε τώρα από τις άλλες φορές. δεν μιλάμε για το καθρέφτισμα που κάνετε
ερχόμενοι στον κόσμο, δεν μιλάμε για το συνειδητό καθρέφτισμα. Μιλάμε για τις
περιπτώσεις που τρομάζετε τόσο πολύ από τις αντανακλάσεις σας, που αρχίζετε να
στρέφεστε εναντίον τους και να αμαυρώνετε, να κηλιδώνετε το παράθυρο που σας
δείχνει τον κόσμο.
Κρατώντας την ενέργειά μου μαζί σας, σταθείτε πολύ σφιχτά δεμένοι μαζί μου. Γιατί
πραγματικά μας ενώνουν πολλά, από πολλές προηγούμενες ζωές. Δεν είστε τυχαία
εδώ. Καμία και κανένας σας δεν είστε τυχαία εδώ. Είστε εδώ γιατί θελήσατε να
έρθετε -και θελήσατε να έρθετε σε ένα πολύ πιο βαθύ επίπεδο. Δεν αναφέρομαι
στη συνειδητή απόφαση να σηκωθείτε και να έρθετε σήμερα να παρακολουθήσετε
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το μάθημα. Αναφέρομαι σ’ αυτό που γνωρίζει η ψυχή σας. Είμαστε δεμένοι από
πολύ παλιά με δεσμούς αίματος, δεσμούς αγάπης, δεσμούς πνευματικούς. Είστε
παιδιά μου και υπήρξα κι εγώ παιδί ορισμένων μέσα σε όλες αυτές τις χιλιάδες
χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που πρωτοκατεβήκαμε στη γη όλοι μαζί,
για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε εκ νέου τον εαυτό μας περνώντας μέσα από
το υλικό πεδίο.
Είμαι εδώ και χαριεντίζομαι με τους υπόλοιπους, γιατί δεν βλέπουν συχνά την
ενέργεια του Ηλία να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Η Άννα πιστεύει ότι το κάνει αλλά
αφήνει πάντα παραθυράκι για να έρθουν κι άλλες ενέργειες. Και της εκπληρώνω
αυτήν την επιθυμία και αφήνω πολλές ακόμα ενέργειες να περάσουν, προκειμένου
να λειτουργήσει ο κύκλος σας σε μία μεγάλη ενεργειακή γκάμα και να
ικανοποιηθούν πολλά αιτήματα, πολλά εσωτερικά, πνευματικά αιτήματα.
Και η ενέργειά μου είναι ξεκάθαρη σαν το γυαλί. Σαν ένα καθαρό κρύσταλλο. Τι
μπορείτε να κάνετε με ένα καθαρό κρύσταλλο; Πολύ απλά μπορείτε να δείτε μέσα
από αυτό. Δεν είμαι εδώ για να δείτε εμένα, είμαι εδώ για να δείτε μέσα από μένα.
Κι αυτό μπερδεύει την Άννα συχνά και την κάνει να νιώθει χαμένη, γιατί προσπαθεί
να νιώσει μια ενέργεια που λειτουργεί γι’ αυτήν σαν αγωγός. Και προσπαθώ να της
δείξω συχνά ότι πρέπει να προχωράει μέσα από τον αγωγό. Εγώ είμαι το μονοπάτι.
Αφήστε την ενέργειά σας να έρθει μαζί μου. Μπαίνετε όλο και πιο βαθιά ώρα με την
ώρα. Δεθείτε μαζί μου. Αγκαλιάστε με κι αφήστε με να σας αγκαλιάσω. Είστε παιδιά
μου.
Η βιβλική μορφή πάει, έφυγε, δεν υπάρχει πια. Η μορφή που θυμάστε από τα
παιδικά σας χρόνια, δεν είναι παρά μόνο μια αντανάκλαση του εαυτού σας στο
τζάμι. Δεν είμαι εγώ αυτή η μορφή. Εγώ δεν έχω μορφή. Είμαι όμως ο δρόμος για
να φτάσετε πολύ βαθιά στην πραγματική σας ενέργεια. Αυτόν τον ρόλο εκπληρώνω
κι αυτός είναι ο λόγος που βρέθηκα να μιλώ στην Άννα, μέσα από την αναζήτησή
της για τον Πατέρα.
«Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν Ηλία, δείξε μας. Αν είσαι εσύ ο μεγάλος Προφήτης,
που έσφαξε τους τετρακόσους προφήτες του Βάαλ, δείξε μας τι μπορείς να κάνεις».
Έτσι είναι. Σφαγίασα πολλούς στη ζωή μου… χμ και άλλες τόσες με σφαγίασαν.
Εσείς γιατί περιμένετε από ένα πνεύμα να ανταποκριθεί σε μια παλιά ιστορία; Είναι
κάτι που συμβαίνει συχνά – πυκνά κι όχι μόνο μαζί σας. Έρχεστε και αναφέρεστε
στους δασκάλους, αναφέρεστε στους αναληφθέντες δασκάλους και σε μεγάλες
μορφές του παρελθόντος και για κάποιο λόγο περιμένετε να έρθουν και να
συνεχίσουν το έργο που είχαν αφήσει τότε, όπως θεωρείτε, ανολοκλήρωτο. Αυτό
όμως απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Δεν είμαστε εδώ για να
ολοκληρώσουμε κάτι που αφήσαμε μισό. Και δεν είμαστε εδώ για να πιάσουμε το
σκοινί από το σημείο που το αφήσαμε κάποτε γιατί, πολύ απλά, οι ενέργειες είναι
πολύ διαφορετικές. Κανένα πνεύμα, καμία οντότητα, δεν θα ενδιαφερόταν να έρθει
και να ξεκινήσει από ένα σημείο που είχε φτάσει χιλιάδες χρόνια πριν, μόνο και
μόνο για να κάνει τη χάρη σε ορισμένους που περιμένουν τον Ηλία να έρθει για να
προϋπαντήσει τον νέο Μεσσία.
Αλλά βλέπετε, ο Μεσσίας είναι ήδη εδώ, η ενέργεια του Χριστού είναι ήδη εδώ,
είστε ήδη στη Νέα Εποχή και η ενέργεια του Ηλία είναι εδώ, πολύ διαφορετική,
πολύ πιο σύγχρονη απ’ ότι θα θέλατε να πιστεύετε, και πολύ πιο γειωμένη, απ’ όσο
θα μπορούσατε να φανταστείτε, φυσικά. Η Άννα ξέρει γιατί μιλάω. Αν και δεν
μπορεί να το ανασύρει τώρα, θα κατανοήσετε μέχρι το τέλος της σημερινής
συνάντησης τι εννοώ. όταν μιλάω για γείωση, για τη γείωση της ενέργειάς μου.
Έχουν ειπωθεί πάρα πολλά για την κρυσταλλική δομή κι έχουν ειπωθεί άλλα τόσα
για το κοσμικό πυρ, για τα πυρά της συνειδητότητας. Εγώ είμαι το Πυρ. Εγώ είμαι η
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ζωντανή φωτιά. Και δεν θα υπήρχε η κρυσταλλική δομή, αν δεν υπήρχε αυτή
ακριβώς η ζωντανή φωτιά που βρίσκεται μέσα στα πάντα. Αυτό είναι το πυρ που
συνάντησε ο Μωυσής στη φλεγόμενη βάτο, που φλέγονταν αλλά δεν καίονταν. Και
αυτό είναι το πυρ που η ενέργειά μου ενεργοποιεί την κατάλληλη στιγμή, σε όσους
είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν. Είναι το πυρ της Ζωής. Είναι το πυρ του
Πνεύματος. Αν μπορέσετε να με δείτε σαν μια αόρατη φωτιά, να είστε σίγουροι ότι
εγώ είμαι εκεί. Μια αόρατη φωτιά.
Και θα σας παρότρυνα να οραματιστείτε αυτή τη στιγμή μπροστά σας μια αόρατη
φωτιά. Η φωτιά παράγει αποτελέσματα που δεν τα περιμένετε. Δεν τα ξέρετε τα
αποτελέσματα αυτής της φωτιάς. Το πυρ το αιώνιο, το πυρ το αναλίσκον, είναι αυτό
που καίει και μετουσιώνει το Πνεύμα σε Ύλη. Τα αποτελέσματα της καύσης μένουν
και γίνονται ορατά στο γήινο πεδίο σαν ύλη, σαν μορφή. πώς σας φαίνεται αυτό;
Ένα πυρ που δεν φαίνεται στα μάτια σας τα γήινα. Ένα πυρ στο οποίο αναφέρεστε
συχνά – πυκνά, όταν αναφέρεστε στη δύναμη της Κουνταλίνι. Ένα πυρ για το οποίο
γράφτηκαν τόμοι βιβλίων, χωρίς ποτέ όμως κανένας να μπορέσει να νιώσει την
ποιότητα αυτού του πυρός, γιατί δεν μπορείτε να τη νιώσετε εύκολα αυτήν την
ποιότητα. Γιατί χρειάζεται να κατανοήσετε ότι πρέπει να γίνετε το πυρ για να
μπορέσετε να το αντιληφθείτε. Πρέπει να γίνετε η φωτιά για να μπορέσετε να
νιώσετε τι θα πει φωτιά.
Δεν είμαι εδώ για να αποθαρρύνω κανέναν και δεν είμαι εδώ για να προγκήξω,
όπως θα λέγατε, κανέναν. Είμαι όμως εδώ για να λέω τα πράγματα όπως είναι.
Γιατί, τείνετε συχνά να ξεφεύγετε από αυτό που είστε. Παρόλο το ότι είστε ήδη
πολύ έμπειροι εργάτες του φωτός, πολύ συνειδητοποιημένοι, και το λέω αυτό με
ειλικρίνεια και κάθε επίγνωση, γιατί αν μπορούσατε να δείτε τον εαυτό σας από ένα
άλλο σημείο θα καταλαβαίνατε τη διαφορά που έχετε κάνει μέχρι τώρα με τη
δουλειά σας… Παρότι λοιπόν είσαστε πολύ συνειδητοποιημένοι εργάτες του φωτός,
καθημερινά αφήνεστε, αφήνεστε να πέσετε στη λησμονιά. Αφήνεστε να
παρασυρθείτε στις ενέργειες του συλλογικού και χάνετε το κέντρο σας. Ποιος σας
είπε όμως ότι τα πράγματα είναι εύκολα και ποιος σας είπε ότι, επειδή μια φορά
καταφέρατε να αγγίξετε τα εσωτερικά πυρά, έχετε φτάσει εκεί που έπρεπε να είστε;
«Ηλία δεν μας τα λες καλά, θα μου πείτε τώρα, εμείς είμαστε εκεί που πρέπει να
είμαστε κάθε στιγμή». Και έτσι είναι αγαπητοί μου, και έτσι είναι. Είστε εκεί που
χρειάζεται να είστε. Πώς πιστεύετε όμως ότι μπορούμε να σας κινητοποιήσουμε
αρκετά ώστε να αναγνωρίσετε το πραγματικό σας δυναμικό; Πώς πιστεύετε ότι
πρέπει να το κάνουμε; Κάτι τέτοιες στιγμές ερχόμαστε μπροστά σας και σας λέμε
«Εμπρός, κουνηθείτε». Τότε η Άννα πιστεύει ότι της μιλάει ο ίδιος της ο εαυτός. Ότι
είναι μία πλευρά του εαυτού της που μιλά και ποτέ ο Ηλίας δεν θα μιλούσε έτσι.
Όμως είμαι εδώ, και μιλάω έτσι. Τόσο απλά. Είμαι κομμάτι της ενέργειάς της, όπως
είμαι και κομμάτι της δικής σας ενέργειας και αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι.
Και μπορεί να εκφράζομαι μερικές φορές έτσι, μερικές αλλιώς.
Ξεκολλήστε πια. Ξεκολλήστε από τα κοινώς αποδεκτά. Ξεκολλήστε από τις
φιξαρισμένες απόψεις κι αντιλήψεις που έχετε για το Πνεύμα και για τους
δασκάλους της σοφίας. Και αυτή η έκκληση δεν απευθύνεται μόνο σε σας αλλά και
σε πολλούς άλλους, που είναι ακόμα πιο βαθιά κολλημένοι στις παλιές ενέργειες.
Που ακούν το όνομα του δασκάλου και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και κάνουν βαθιές
υποκλίσεις γιατί «είναι ο Δάσκαλος εδώ». Αλλά για μας ο πραγματικός σεβασμός
φαίνεται στην καρδιά. Εμείς θεωρούμε ότι μας σέβεστε, όταν σέβεστε τον εαυτό
σας, γιατί είμαστε ο εαυτός σας, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Η Άννα είχε σοκαριστεί πάρα πολύ όταν της είπα ότι, αν θέλει να με βλέπει, να
κοιτάει τον εαυτό της στα μάτια. Για πολύ καιρό δεν το είπε σε κανέναν. Ντρεπόταν
να το πει. Φοβόταν να το πει, γιατί άλλοι θα την περνούσαν για τρελή, άλλοι θα
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έλεγαν ότι καβάλησε το καλάμι και γιατί δεν είχε κανέναν τρόπο να αποδείξει ότι
βρίσκομαι μέσα της, ότι την κοιτάω απ’ τα δικά της μάτια. Και το ίδιο συμβαίνει με
όλους εσάς, σας κοιτάω μέσα από τα δικά σας μάτια. Όμως, με ποιον άλλον τρόπο
θα μπορούσαμε να της δείξουμε και να σας δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε
τις αντανακλάσεις σας στο τζάμι για να δείτε το Πνεύμα; Το τζάμι, το κρύσταλλο,
είναι μόνο για να σας δείξει τι υπάρχει πίσω από αυτό. Αλλιώς δεν θα ήταν ένα
αξιοπρεπές κρύσταλλο. Αλλιώς δεν θα το χρησιμοποιούσατε για να δείτε τον
ουρανό, για να δείτε στο σύμπαν.
Τόσο καθαρή θέλουμε να είναι και η δική σας ενέργεια. Σας αγαπούμε πολύ και
ξέρετε γιατί το λέμε αυτό. Τόσο καθαρή θέλουμε να είναι και η δική σας ενέργεια,
ένας κρύσταλλος ξεκάθαρος, για να μπορούν και οι υπόλοιποι να βλέπουν μέσα από
σας. Περπατάτε στη γη με τη λαχτάρα να μιλήσετε για το Πνεύμα και δεν σας
ακούει κανείς. Περιμένετε λοιπόν κάποιον να σας δώσει τον σεβασμό που
χρειάζεστε και την προσοχή, και να καθίσει στην άκρη για να σας ακούσει να
μιλάτε. Την ίδια ώρα εσείς δεν σέβεστε αρκετά τον εαυτό σας σ’ αυτό που κάνετε.
Δεν αγαπάτε αρκετά τον εαυτό σας. Περιμένετε όμως να δείτε την αγάπη και τον
σεβασμό των άλλων. Όταν καταφέρετε, τελικά, να γίνετε ξεκάθαροι σαν κρύσταλλο
και να μην επιτρέπετε στις εσωτερικές αντανακλάσεις σας να διαθλούν το φως του
ήλιου, τότε να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν πάρα πολλοί να κοιτάξουν μέσα από
σας τον ουρανό. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε περισσότερο από αυτό αλήθεια; Δεν
είναι αυτό που αγαπάτε; Τι σημασία έχει να μιλάτε για το Πνεύμα αν εσείς δεν είστε
αρκετά ξεκάθαροι; Όταν οι άνθρωποι έρχονται σε σας για να επικοινωνήσουν με το
Πνεύμα, έρχονται να επικοινωνήσουν με το Πνεύμα –με το Πνεύμα που είστε εσείς,
αλλά με το Πνεύμα. Έρχονται για να τους βοηθήσετε να δουν λίγο βαθύτερα και
τότε πρέπει να είστε γι’ αυτούς ένα καθαρό κρυστάλλινο υλικό, ένα διαυγές
κρύσταλλο, μέσα από το οποίο θα κοιτάξουν ψηλά τον Ουρανό και τον Πνευματικό
τους Ήλιο.
Και το κρύσταλλο αγαπητοί μου καθαρίζει με τη φωτιά. Το πυρ είναι αυτό που
καθαρίζει τα πάντα. Το πυρ. Στέκομαι στη μέση του κύκλου σας και είστε πολύ
βαθιά δεμένοι μαζί μου. Και μπροστά στα μάτια σας μεταλλάσσομαι σε ένα πυρ, σε
μια ζωντανή φωτιά. Ελάτε μέσα μου, ελάτε στη φωτιά που είμαι κι αφήστε αυτή τη
φωτιά να σας καθαρίσει βαθιά. Ελάτε, δηλώνοντας την πρόθεσή σας να επιτρέψετε
σ’ αυτό το πυρ να σας καθαρίσει βαθιά, να απομακρύνει όλα τα ψήγματα εκείνα που
θολώνουν το κρύσταλλό σας, και να σας κάνει διαυγείς. Έτσι ώστε, το μόνο που θα
φαίνεται να είναι το Πνεύμα, να είναι ο Πνευματικός Ήλιος και όχι οι μικρές και
ασήμαντες αντανακλάσεις του εαυτού σας σ’ αυτό το τζάμι, ούτε τα ψήγματα της
άμμου και των πετρωμάτων που βρίσκονται στο ακάθαρτο γυαλί. Μείνετε στη φωτιά
και δηλώστε την πρόθεσή σας να γίνετε ένα μ’ αυτήν. Να γίνετε ένα με μένα μέσα
στο πυρ. Τα πυρά της καρδιάς σας ανάβουν και συντονιζόμαστε βαθιά. Δεν μπορείτε
να κάνετε τίποτε άλλο παρά να είσαστε αυτή η φωτιά. Είμαι η δική σας φωτιά.
Είσαστε ένα μαζί μου. Το πυρ κατακαίει τα πάντα επάνω σας, μέσα σας, γύρω σας.
Κατακαίει και δροσίζει, μέχρι που στο τέλος γίνεστε και οι ίδιοι μια αόρατη φωτιά και
σε κάθε βήμα σας μεταφέρετε αυτή τη φωτιά. Γειώνετε αυτή τη φωτιά. Όπου
πατάτε, μεταφέρετε αυτή τη φωτιά. Το πυρ το αιώνιο είναι εδώ, μόνο με λίγο
διαφορετικό τρόπο απ’ ότι περίμεναν όσοι πίστευαν στο τέλος του κόσμου. Είναι το
πυρ που εξυψώνει, που εξαγνίζει και γαληνεύει και καθαρίζει.
Να με κοιτάς στα μάτια και να λες ότι είσαι εγώ. Έτσι θα προχωράς από δω και πέρα
καλή μου φίλη και καλέ μου φίλε. Εσύ και ο Ηλίας είσαστε ένα. Δεν είμαι εδώ για να
σας κατευθύνω και να σας πω «θα κάνετε αυτό ή εκείνο», είμαι εδώ για να σταθώ
έτσι, ώστε να μπορέσετε μέσα από μένα να δείτε τον Πνευματικό σας Ήλιο, να δείτε
τη δική σας αλήθεια. Ο Ηλίας είναι εδώ όπως ήταν πάντα, κι ακόμα περισσότερο
ίσως. Κι έρχεστε πολύ συνειδητά σήμερα να τον συναντήσετε. Έρχεστε να
συναντήσετε τον Ηλία της Νέας Εποχής. Ο καθρέφτης που ετοιμάζετε για τον εαυτό
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σας είναι σπουδαίος…. είναι σπουδαίος. Δεν είμαι εδώ για να σας κατευθύνω. Δεν
είμαι εδώ για να σας πιάσω το χέρι και να σας δείξω τα βήματα που θα κάνετε ένα –
ένα. Είμαι εδώ όμως για να κοιτάξετε σε μένα και μέσα από μένα να δείτε τον
Ουρανό. Κάθε φορά που θέλετε να βλέπετε τον Ουρανό, να κοιτάτε μέσα από μένα.
Κάθε φορά που θέλετε να βλέπετε την αλήθεια του Πνεύματος, να κοιτάτε μέσα από
μένα.
Υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι θα έπρεπε να γίνει με έναν καλύτερο τρόπο αυτό;
Δεν νομίζω. Η πλευρά του καθρέφτη απ’ την οποία κοιτάτε τώρα, έχει βάσανα, έχει
στεναγμούς, έχει δαχτυλίδια δέσμευσης, πόνους, χορδές με τις οποίες δένετε και
σφίγγετε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας σπρώξουμε να δείτε,
κατ’ αρχήν, τον εαυτό σας στον καθρέφτη, να δείτε αυτό που σας δείχνει η δική σας
πλευρά, αυτό που καθρεφτίζετε. Κατόπιν, να κοιτάξετε μέσα από τον καθρέφτη να
βρείτε την ψυχή και τέλος να αφήσετε τα πάντα να διαλυθούν για να συναντήσετε
τον Πνευματικό σας Ήλιο. Γι’ αυτό το κρυστάλλινο επίπεδο μιλάμε τώρα. Ήρθαν
πολλοί και σας μίλησαν για κρυστάλλους. Σας μίλησαν για κρυσταλλική δομή. Σας
μίλησαν για κρυστάλλινες ενέργειες. Τι άλλο πιστεύετε ότι ήταν αυτό, από το να
ενεργοποιήσουν μέσα σας αυτές τις συνδέσεις που σχετίζονται με τη δική σας
βαθύτερη δομή, που σχετίζονται με το πυρ, το ζωντανό αναλίσκον πυρ;

Βρίσκεστε πιο βαθιά απ’ ότι θα περιμένατε. Αυτή είναι η αλήθεια και θα σας πάρει
καιρό να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Σε συνδυασμό με την ενέργεια της Γαίας και
την ενέργεια του Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, έρχομαι να δώσω μια κλωτσιά
στην ανέμη να γυρίσει και να αρχίσει ένα διαφορετικό παραμύθι από δω και πέρα
για τη γη. Ένα παραμύθι που θα μιλά για δαίμονες και δράκους που
συνειδητοποίησαν ότι ήταν άγγελοι. Αφήστε τα όλα να φύγουν από πάνω σας
αγαπημένα μου παιδιά κι ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου στον ουρανό, ελάτε μαζί
μου στο Πνεύμα, ελάτε να σταθούμε μαζί στον θρόνο του Πατέρα. Εγώ κι εσείς
είμαστε ένα. Εσείς με γεννήσατε κι εγώ σας ανάστησα. Τόσο στενή είναι σχέση μας,
τόσο στενά έχουν πλεχτεί οι ενέργειές μας.
«Ένα παραμύθι δίχως όνομα». Αυτός θα είναι ο τίτλος της σημερινής συνάντησης.
Ένα παραμύθι δίχως όνομα. Γιατί, όταν σταθείτε στο πυρ και όταν αφήσετε να
καούν, να μετουσιωθούν όλα τα ψήγματα της σκόνης του δρόμου, δεν έχετε πια
όνομα. Γίνεστε ένα με τη φωτιά. Δεν έχετε όνομα. Δεν είστε η Ευ. η Α, ο Χ, η Αρ., η
Αν, η Φ, η Α, η Λ, η Άννα. Είστε Εγώ. Το Εγώ Είμαι, στην πιο βασική του μορφή.
εκεί που γίνεται η καύση διαχωρίζεται η ενέργεια και άλλη ενέργεια πηγαίνει στο
Πνεύμα και άλλη στερεοποιείται στην ύλη. Και η παρουσία μου εδώ τώρα είναι για
να σας δείξει αυτήν την αλήθεια. Τελικά το πυρ τι είναι; Υπάρχει το Πνεύμα,
υπάρχει η Ύλη, που σχηματίζεται από την ίδια ενέργεια. Το πυρ τι είναι; Το πυρ
είναι η ζωή. Αυτό που έχετε μέσα σας, αυτό που είμαστε όλοι μαζί.
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Η γήινη παρουσία σας είναι πολύ μικρή και πολύ σύντομη. Το φως βρίσκεται ψηλά
και φαίνεται να μην μπορείτε να το φτάσετε. Σαν τις αρκούδες περπατάτε στη γη κι
απολαμβάνετε… απολαμβάνετε την επαφή μαζί της και κυκλοφορείτε σε περίεργα
μονοπάτια μέσα στο δάσος.
Το παραμύθι δίχως όνομα… πού είναι η αρχή του και πού το τέλος του; πού είναι ο
προσδιορισμός του; δεν υπάρχει προσδιορισμός. Όταν είσαι πυρ, δεν υπάρχει
προσδιορισμός. Μέσα από σένα περνούν τα πάντα. Μέσα από σένα μετουσιώνονται
τα πάντα. Μέσα από σένα κινούνται οι ενέργειες και, είτε εξαϋλώνονται είτε
στερεοποιούνται. Όμως για σένα, δεν υπάρχει προσδιορισμός. Είσαι το κενό μέσα
από το οποίο περνάν τα πάντα. Μέσα από το οποίο ο καθένας και η καθεμία
μπορούν να δουν τον εαυτό του και τον εαυτό της, αυτό είσαι. Δεν είσαι πια
καθρέφτης, αλλά είσαι ένα κρύσταλλο που επιτρέπει στον καθένα και την καθεμία
να δουν τον εαυτό τους όπως πραγματικά είναι. Και αυτόν τον ρόλο παίζετε τώρα,
σ’ αυτόν τον ρόλο μπαίνετε όλο και περισσότερο αυτή τη στιγμή. Τιμήστε αυτό το
δώρο. Κρατήστε αυτό το δώρο στην καρδιά σας. Μείνετε ένα με τη φωτιά.
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει, πώς είναι να είστε ένας καθαρός κρύσταλλος
και πώς είναι να είστε το ίδιο το πυρ που μετουσιώνει τα πάντα.
Γένοιτο.
Η Εγώ Ειμί Παρουσία είναι μαζί σας. Ο καθρέφτης σας έσπασε. Δεν έχετε πουθενά
να καθρεφτιστείτε πια. Δεν έχετε πουθενά να καθρεφτίσετε τον γήινο εαυτό σας.
Δεν έχετε πού να καθρεφτίσετε τους γήινους φόβους, τις ελπίδες, τις προσδοκίες,
τα βάσανά σας. Ο καθρέφτης έσπασε και μετουσιώθηκε σε ένα κρύσταλλο καθάριο,
μέσα από το οποίο μπορεί να φανεί μόνο το φως. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο
μπορεί να είναι μερικές φορές να παντρέψετε τις ιδέες που σας φέρνουμε, με τη
γήινη πραγματικότητά σας. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να σας δίνουμε λέξεις–σύμβολα, κλειδιά, για να δουλέψετε με τον
εαυτό σας. Κρατήστε τη φωτιά σαν ένα από αυτά. Κρατήστε τον κρύσταλλο σαν ένα
ακόμα, και κρατήστε την ενέργεια του Ηλία ως το Ζων Πυρ. Και κρατήστε και τη
δική σας επίγνωση, ότι είστε ένα μ’ αυτό το ζωντανό πυρ.
Θα χαιρόμασταν να σας δούμε να περπατάτε και να βλέπετε ότι είσαστε αυτή η
φωτιά. Να περπατάτε και να νιώθετε ότι, όπου πατούν τα πόδια σας αφήνετε αυτή
τη φωτιά, αφήνετε φλόγες αυτής της φωτιάς. Θα χαιρόμασταν την επόμενη φορά,
στην επόμενη συνάντησή σας να έρθετε όλες και όλοι σαν φωτιά. Τίποτα λιγότερο
και τίποτα περισσότερο.
Προοιωνίζονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή της Άννας. Της λέμε μερικά πράγματα
που δεν μπορεί να χωνέψει, αλλά θα γίνουν μεγάλες αλλαγές… και την
αναγκάζουμε να πει κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Θα φύγει και θα έρθει
στη θέση της κάποιος άλλος. Θα γίνει όλο αυτό με πολύ χάρη και πολύ σεβασμό και
αξιοπρέπεια, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα. Τώρα
αρκούμαστε στο να τη βλέπουμε να αδημονεί και να αναρωτιέται περί τίνος
πρόκειται.
Θα σας αφήσουμε να πάρετε λίγο χρόνο. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις αν έχετε,
θέλουμε όμως να σκεφτείτε πολύ βαθιά όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα και να
επιτρέψετε επίσης στον εαυτό σας να νιώσει βαθιά τις ενέργειες που κινήθηκαν, έτσι
ώστε να εντυπωθεί μέσα σας η ενέργεια του πυρός. Ας πούμε ότι ήταν ένα βάπτισμα
του πυρός, αυτό που πήρατε σήμερα.
…………..
Άννα:
Γιατί έχω την εντύπωση ότι κοιμηθήκατε όλοι;
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Ευ.:
Όχι, κάθε άλλο.
Χ.:
Ήταν πολύ δυνατή η ενέργεια.
Ευ.:
Έχω δύο ερωτήσεις. Οι δύο ερωτήσεις είναι σχετικές, γιατί θα ήθελα απλά να δω αν
είναι έτσι, και μετά θα πω κάτι άλλο. Όταν μας είπε μέσω του Ηλία να πάμε στη
φωτιά, η πρώτη εντύπωση για ένα δευτερόλεπτο, ήταν πάλι κάτι με ήχο. Σαν να
άρχισε κάτι να ρυτιδιάζει, όπως η επιφάνεια μιας λίμνης και για ένα δευτερόλεπτο
έπιασα κι έναν ήχο. Και μετά ησύχασε και μπήκαμε εκεί. Θέλω να δω αν ισχύει
αυτό, γιατί ήμουν συντονισμένη, δεν είναι ότι δεν ήμουνα. Και μετά έπιασα κάτι
άλλο.
Η άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ότι, όταν μας είπε ο Ηλίας ότι έχουμε
ξανασυναντηθεί κι αλλού, μου ήρθε ότι έχουμε συναντηθεί με τον Ηλία μετά τον
Ιησού. Ήμασταν μαζί με τον Ηλία και μιλάγαμε για την αγάπη του Ιησού. Αν είναι
πράγματι αυτό.
Και κάτι άλλο, που θέλω απλά να το πω για να τελειώσω, όταν μας είπε για το
κρύσταλλο, εμένα μου ήρθε και ο ήχος του κρυστάλλου, «ντιιιν», έτσι όπως
βάζουμε το χέρι στα χείλη ενός ποτηριού με λίγο υγρό.
Ήταν πραγματικά εκπληκτική ενέργεια.
Απάντηση:
Η παρουσία σου στη γη συνέβη πολλές φορές, έχεις έρθει περισσότερες φορές απ’
ότι πιστεύεις και έχετε βρεθεί πολλές φορές. Μου ζητάει να σου πω αυτό:
«Όχι ακριβώς, αυτό το μπερδεύεις με την ενέργεια του Μέτατρον. Είναι ανάμνηση
που έχεις, αλλά με την ενέργεια του Μέτατρον». Έφερες ένα τέτοιο κομμάτι αυτή τη
στιγμή. Ωστόσο, έχετε συναντηθεί πολλές φορές με τον Ηλία.
Τώρα, για τον ήχο που συνέλαβες, λέει ότι ήταν καθαρισμός, σαν να ήταν κάτι που
κινήθηκε για να καθαρίσει, ένα τέτοιο πράγμα, και καθάρισε το πεδίο.
Χ.:
Τον αγαπάμε πολύ, μας έχει ακουμπήσει όλους εδώ και καιρό και νιώθουμε πολύ
κοντά στον Ηλία, κάτι σαν αδελφός μας, όχι πατέρας μας, έτσι… είναι πολύ ζεστή η
αγκαλιά του. Και τον ευγνωμονούμε που είναι κοντά μας και μας καθοδηγεί, και
ειδικά εγώ, που μ’ έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να ‘ναι καλά.
Ευ.:
Ναι, είναι μια ενέργεια πολύ κοντά μας.
Άρ.:
Εγώ έχω μία ερώτηση. Κάποια στιγμή, ειπώθηκε κάτι σαν… ότι μετουσιώνουμε την
ενέργεια είτε σε ύλη, είτε σε πνεύμα. Αυτό δεν μου είναι κατανοητό, δηλαδή, πώς
μετουσιώνω εγώ σε ύλη;
Απάντηση:
Δεν μετουσιώνεις εσύ, σαν γήινος εαυτός. Όμως αυτό που είσαι, γήινος εαυτός, ύλη
και πνεύμα μαζί, προέρχεται από αυτήν τη φωτιά. Είσαι και η φωτιά, γιατί αν δεν
ήσουν και φωτιά, δεν θα μπορούσες να κάνεις αυτόν τον διαχωρισμό. Η ερώτηση
πάει πολύ βαθιά φυσικά, και θα απαντήσουμε στον βαθμό που μπορεί να γίνει
κατανοητό αυτή τη στιγμή. Είσαι η ζωή, η ενέργεια της ζωής. Αυτό είναι η φωτιά. Η
ενέργεια της ζωής λοιπόν, μετουσιώνει το δυναμικό, επεξεργάζεται το δυναμικό, με
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αποτέλεσμα να δημιουργεί το Πνεύμα και την Ύλη, να δημιουργεί τις δύο πλευρές,
από τη μία αρχική.
Αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με την ενέργεια του Κρύων της Μαγνητικής
Υπηρεσίας, θα πρέπει να ξέρεις, γιατί σε κάποια άλλη στιγμή είπαμε… είπε, ότι αυτός
είναι που δημιουργεί το πέπλο που χωρίζει τον Πατέρα από τη Μητέρα. Τα πάντα
είναι ένα, αλλά σε κάποιο σημείο γίνεται ένας διαχωρισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν
τα δύο να ξαναενωθούν. Και συνεργάζομαι στενά μ’ αυτήν την ενέργεια που
αποκαλείτε Κρύων και, θα μπορούσα να πω το εξής: ότι αυτή η ενέργεια είναι
καθρέφτισμα μιας άλλης, στο νοητικό σας πεδίο. ο Κρύων είναι μία ενέργεια του
νοητικού πεδίου, η οποία φέρνει τα μηνύματα και το δυναμικό μιας βαθύτερης
ενέργειας, από τα πολύ πιο εσωτερικά πεδία, την οποία δεν θα μπορούσατε να
συλλάβετε αλλιώς. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι εύκολο για πολλούς να συλλάβουν
αυτήν την ενέργεια που κινείται σε πολύ βαθιά πεδία και χρειάζονται τα πράγματα
να εκλογικεύονται για σας, να μπαίνουν και να παίρνουν μια μορφή στα νοητικά
πεδία. Αυτό, είναι ο Κρύων. Και, με άλλα λόγια, δουλεύουμε μαζί και δουλεύουμε
πολύ στενά, είμαστε ένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το ίδιο το πυρ λοιπόν είναι
που επεξεργάζεται το άπειρο δυναμικό και το μετουσιώνει σε Ύλη και Πνεύμα. Το
διαχωρίζει και κατόπιν το ενώνει και πάλι.
Είμαι το ζωντανό πυρ. Αυτό το πυρ που βρίσκεται μέσα στον καθένα και την
καθεμιά σας. Κομμάτι αυτού του πυρός είναι και η δική σας συνειδητότητα. Είσαστε
πυρ, ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά. Αλλά θέλω να μου εξηγήσεις αν μπορείς,
όταν έχεις μια φωτιά, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τις φλόγες; Δεν μπορείς να
ξεχωρίσεις τις φλόγες. Οι φλόγες αναδύονται, εμφανίζονται και χάνονται και πάλι
μέσα στη φωτιά. Αυτό είναι ένας τρόπος για να σας εξηγήσουμε τον ρόλο που παίζει
η μορφή στο γήινο πεδίο. Είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συχνά για να
δείξουμε πώς κινείται η μορφή, σαν μια φλόγα που εξαφανίζεται στη φωτιά και
ξαναβγαίνει. Αλλά πέρα από αυτό, που είναι ένας άλλος τρόπος για να σας
δείχνουμε τα πράγματα, θέλουμε να καταλάβεις το πόσο ένα είναι τα πάντα, μέσα σ’
αυτό το πυρ.
Όταν έρχεται λοιπόν η ώρα να δημιουργηθεί κάτι, η ενέργεια περνάει μέσα από
αυτό το πυρ. Κάποιοι το ονόμασαν πύρινο δακτύλιο, δεν έχει σημασία, υπάρχουν
πολλοί τρόποι με τους οποίους έχει εκφραστεί αυτή η αλήθεια. Περνάνε τα πάντα
μέσα από αυτό το πυρ κι αρχίζουν να παίρνουν μία μορφή, διατηρώντας
ταυτόχρονα και την καθαρά πνευματική τους υπόσταση. Για να το πούμε πιο απλά,
ή με έναν άλλον τρόπο τέλος πάντων, περνώντας από το πυρ αρχίζουν να
διαμορφώνονται οι διαστάσεις. Όταν το άπειρο δυναμικό περάσει μέσα από το πυρ,
αρχίζουν και διαμορφώνονται οι διαστάσεις και η συνειδητότητα πια αποκτά την
πολυδιαστασιακότητά της, κομμάτι της οποίας είναι και το υλικό πεδίο, στο οποίο
βρίσκεστε αυτήν την ώρα.
Αρ.:
Έχω γενικά ένα θέμα με τη μορφοποίηση της ενέργειας, με το να περνάει από το
άμορφο σ’ αυτό που έχει μορφή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν τι εννοώ κι αν θέλουν
να μου πουν κάτι.
Απάντηση:
Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι είναι το πώς μπορείς να μορφοποιήσεις εσύ αυτό το
δυναμικό που κρύβεις μέσα σου, πώς μπορείς να του δώσεις μια συγκεκριμένη
μορφή. Αυτό γίνεται μέσα από τα πυρά της καρδιάς. Μιλάμε πολύ για την καρδιά κι
έχουμε μιλήσει πολύ και για τη φλεγόμενη καρδιά. Η ενέργεια που εκπορεύεται από
τον Πατέρα και τον Υιό συναντάται στην καρδιά. Αυτή τη στιγμή... σήμερα, καθ’ όλη
τη διάρκεια της συνάντησης ακούσατε κουβέντες που δεν μπορείτε να τις
ερμηνεύσετε, που φαίνονται ασύνδετες. Θέλουμε να τις κρατήσετε σαν μάντραμ,
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σαν λέξεις-κλειδιά, γιατί είναι πράγματα που θα χάσουν μεγάλο μέρος της ενέργειάς
τους αν μπούνε σε μία εκλογίκευση.
Κατ’ αρχήν λοιπόν, λέμε τώρα ότι η ενέργεια του Πατέρα και του Υιού συναντώνται
στην καρδιά. Το πυρ της καρδιάς είναι το Πνεύμα. Είναι η Σεκινά, είστε εσείς. Εσείς
είστε και ο Πατέρας και ο Υιός. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις μέσα από τις
οποίες μπορείτε να δείτε αυτά τα πράγματα. Και όσο περισσότερο προσπαθείτε να τα
καταλάβετε, τόσο θα δυσκολεύεστε.
Το πυρ της καρδιάς σου είναι αυτό που είσαι εσύ. Είναι η δική σου διαδικασία, είναι
το δικό σου μονοπάτι. Σας βάζουμε συχνά να πηγαίνετε στο μονοπάτι της καρδιάς
και να στέκεστε εκεί, να βλέπετε το μονοπάτι της καρδιάς και να το περπατάτε. Σ’
αυτό το μονοπάτι, κάνετε διάφορες συναντήσεις μέσα από διαλογισμούς,
καθοδηγούμενους διαλογισμούς. Αυτό είναι το πυρ της καρδιάς, το οποίο εκείνη την
ώρα σας το μορφοποιούμε, για να μπορείτε να συλλάβετε τη ‘χημική’, σε
εισαγωγικά, διεργασία που γίνεται. Εσείς χρειάζεστε εικόνες για να το εκλογικεύσετε
αυτό και να το κατανοήσετε κι εμείς σας δίνουμε εικόνες, αλλά οι εικόνες που σας
δίνουμε είναι πολύ διαφορετικές από την πραγματικότητα. Όταν σας στέλνουμε να
προχωρήσετε το μονοπάτι της καρδιάς, στην ουσία σας βάζουμε στα πυρά της
καρδιάς και σας δείχνουμε πώς να διαβάζετε τις ενέργειες αυτών των πυρών.
Μέσα από κει λοιπόν, μέσα από αυτήν την πύρινη καρδιά, μπορείς να πας και να
δεις το δυναμικό σου. Μέσα από κει να πας και να ανασύρεις το δυναμικό που έχεις
για εκδήλωση. Είναι μία διαδικασία που θέλει κόπο και χρόνο το να την κάνεις τόσο
συνειδητοποιημένα. Δεν μπορείτε να είστε τόσο συνειδητοποιημένοι ακόμα. Γι’ αυτό
σας φέρνουμε διαλογισμούς με λέξεις – κλειδιά, για να μπορέσετε να συνδεθείτε με
τη διεργασία του πυρός. Θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει με πάρα πολλά λόγια
αυτό το πυρ. Δεν θέλουμε να το κάνουμε, δεν πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή.
Χρειάζεται να μπείτε και να γίνετε εσείς το πυρ. Πώς μπορείς λοιπόν να
μορφοποιήσεις το δυναμικό σου και να του δώσεις μια απτή μορφή, να καταλάβεις
τι ακριβώς είναι; Δοκίμαζε τα πάντα στο πυρ της καρδιάς. Αυτό το πυρ είναι νοήμων
πυρ. Έχει τη δική του διάνοια. Εσύ είσαι αυτό το πυρ.
Η φωτιά καίει, καίει τα υλικά απ’ τα οποία τρέφεται. Εκ των πραγμάτων, από αυτά
που τρέφεται, ανάλογα θα δημιουργήσει. Ανάλογα υλικά θα αφήσει στον αέρα και
ανάλογη στάχτη θα αφήσει στη γη. Δηλαδή, η υλοποίηση θα είναι αντίστοιχη του
δυναμικού που φέρνεις. Στην καρδιά γίνεται η διαδικασία της καύσης, της
εσωτερικής καύσης, μέσα από την οποία παίρνουν μία απτή μορφή,
αποκρυσταλλώνονται, αυτά που έρχεσαι να δημιουργήσεις. Το γεγονός ότι εσύ είσαι
η ίδια η φωτιά, διασφαλίζει ότι έτσι κι αλλιώς, θα δημιουργήσεις αυτό που ήρθες να
δημιουργήσεις και δεν θα γίνει τίποτε διαφορετικό. Αυτός είναι ο λόγος που σας
λέμε ότι είστε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο και δεν έχετε λόγο να
ανησυχείτε. Η φωτιά, εργάζεται και τα αποτελέσματα που φέρνει, είναι ανάλογα
αυτού που έχει να κάψει, του δυναμικού που έρχεται να υλοποιήσει με άλλα λόγια.
Συνεπώς, χρειάζεται να αφεθείς με εμπιστοσύνη στην καρδιά, να δουλέψεις με τα
πυρά της καρδιάς και με πολύ αγάπη στο Πνεύμα και πολύ συνειδητά, να ζητήσεις
να εκφράσεις αυτό που είσαι κι απλά να το αφήσεις να αναδυθεί. Δεν είναι επίπονη
η διαδικασία της μορφοποίησης του δυναμικού σου, δεν επιτρέπεται να είναι
επίπονη. Χρειάζεται να γίνει πολύ φυσικά. Αν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις
για να βοηθήσεις αυτή τη διαδικασία είναι να βγεις από τον νου, ο οποίος σου λέει
ότι «ξέρεις, θέλω να το καταλάβω αυτό που θέλεις να κάνεις». Ναι, θέλει να το
καταλάβει, αλλά πρέπει να βγεις από τον νου και να βρεις πολύ απλά και πολύ
γειωμένα τι είναι αυτό που αγαπάει η καρδιά σου. Να κοιτάξεις μέσα σ’ αυτό το πυρ.
Θα σου είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις από δω και πέρα. Σου το υπόσχομαι…
έτσι, απλά.
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Υπάρχουν κανα-δυό ερωτήσεις ακόμα.
Ευ.:
Αυτό που ρώτησα νωρίτερα για τη μορφοποίηση του κρυστάλλου με τον ήχο,
ισχύει; Ο ήχος που άκουσα σε σχέση με τον κρύσταλλο;
Απάντηση:
Είναι ο ήχος του εαυτού σου αυτός που έπιασες. Έπιασες τον ήχο τον δικό σου.
Φι.:
Μπορεί και να λέχθηκε και να μην το κατάλαβα κιόλας αλλά, πώς μπορούμε να
κατευθύνουμε αυτήν την ενέργεια της φωτιάς σε μπλοκαρισμένα σημεία του
εγκεφάλου, του σώματος γενικά, κι αν μπορεί αυτό να έχει θεραπευτική δράση,
όταν προσπαθούμε με άλλους τρόπους, με τον νου κλπ και δεν τα καταφέρνουμε,
μήπως θα μπορούσαμε με την ενέργεια αυτή να έχουμε απτά αποτελέσματα στο
συγκεκριμένο μπλοκαρισμένο σημείο του σώματος;
Απάντηση:
Μια πολύ ωραία ερώτηση, μια πολύ βαθιά ερώτηση, που είναι από μόνη της πολλά
μαθήματα. Όχι, δεν ελέχθη κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό δεν
μπορεί να συμβεί. Είναι σαφές ότι η φωτιά θεραπεύει. Από τη στιγμή που καθαρίζει,
θεραπεύει. Η φωτιά ενώνει το σύμπαν. Χωρίζει τις διαστάσεις και δημιουργεί. Κάθε
διάσταση είναι μία δόνηση. Κάθε δόνηση είναι ένας ήχος, ένα χρώμα, μία φλόγα. Το
αόρατο πυρ μετατρέπεται σε φλόγες ανάλογα με την κάθε διάσταση. Θα μπορούσε
να πει κάποιος ότι μετατρέπεται στις επτά ακτίνες -και ακόμα περισσότερες- που
γνωρίζετε σαν ακτίνες τις δημιουργίας.
Κι εδώ μπαίνει ο Μέτατρον και η ενέργεια του ουράνιου τόξου. Γιατί όλες αυτές οι
ακτίνες, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η χρυσαφένια, η κόκκινη, η μπλε, όλες αυτές
οι ακτίνες, είναι στην ουσία πυρ. Είναι οι φλόγες που προκύπτουν από το αρχικό
πυρ, που αναλώνει την ενέργεια δημιουργώντας τις διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό
το πυρ με το οποίο ήρθατε σε επαφή σήμερα, το ζων πυρ, είναι η βασική ενέργεια
από την οποία δημιουργούνται όλες οι διαστάσεις, οι ακτίνες και οι φλόγες, και κάθε
τέτοια φλόγα έχει και συγκεκριμένες δράσεις. Έχει δοθεί μέσα από άλλα κανάλια,
από τον Μέτατρον αλλά και από πολλούς άλλους, η πληροφορία της θεραπείας με
τη φωτιά. Θα σου ζητήσουμε να κρατήσεις αυτό για την ώρα και, αν είναι
κατάλληλο -αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια-, ίσως στον δεύτερο
κύκλο, θα δοθούν περισσότερα για τον τρόπο θεραπείας μέσα από τις φλόγες του
ουράνιου τόξου. Καταλαβαίνεις ότι η λέξη φλόγα είναι σχεδόν συμβολική, γιατί
πρόκειται για μια ενέργεια πολύ άπιαστη.
Αν τώρα παραμένει η ερώτηση του «Τελικά, ναι, μπορούμε να θεραπεύσουμε με τις
επιμέρους φλόγες αλλά όχι μ’ αυτήν; Μπορούμε να θεραπεύσουμε μ’ αυτό το
αόρατο πυρ;» Θεραπεύεις. Θεραπεύεις μ’ αυτό και θεραπεύεσαι. Χρειάζεται όμως να
μπορείς να πιάσεις πολύ λεπτές δονήσεις, να μπεις σε πολύ λεπτές δονήσεις της
συνειδητότητάς σου και να το χρησιμοποιήσεις με πολύ σεβασμό και σε συμφωνία
με τα πάντα. Να σταθείς μέσα στη μεγάλη σύνθεση, να δεις το συλλογικό και από
κει να το κατευθύνεις. Είναι πολύ πιο εύκολο ίσως, να πιάσετε τις επιμέρους ακτίνες
ή όλες μαζί σαν μία εικόνα και να τις κατευθύνετε για να θεραπεύσετε, παρά να
δουλέψετε μ’ αυτό το πρωταρχικό πυρ, γιατί δεν έχει ακόμα αρκετά δυνατή
πρόσφυση στη συνειδητότητά σας. Μετά από κάποιον καιρό, μετά από κάποιο
διάστημα και αφού έχετε δουλέψει αρκετά μ’ αυτό, θα μπορέσετε να το
χρησιμοποιήσετε πολύ περισσότερο.
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Η ενέργεια του Ρέικι, η συμπαντική δύναμη της ζωής σχετίζεται άμεσα μ’ αυτό το
πυρ. Δεν έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη ακτίνα, αλλά είναι αυτό το πυρ.
Καταλαβαίνετε ότι η ενέργεια του Ρέικι έρχεται να θεραπεύσει και να κάνει αυτό που
χρειάζεται να γίνει, σύμφωνα με την προσωπική ενέργεια του καθενός. Και είναι ο
τρόπος να φέρετε αυτό το πυρ, να το περάσετε μέσα από σας, να γίνετε αγωγός για
να περάσει σε κάποιον άλλον. Όταν δουλέψετε όμως μέσα στη φωτιά -και τώρα
βρίσκεστε εκεί, δουλεύετε μέσα στη φωτιά- θα πρέπει να συνδεθείτε με πολύ πιο
λεπτές αποχρώσεις και δονήσεις της συνειδητότητάς σας. Δεν θα πούμε
περισσότερα γι’ αυτό τώρα, θα το αφήσουμε να ειπωθεί σε έναν άλλο κύκλο.
Κράτησε μόνο στον νου σου ότι η ενέργεια του Ρέικι προέρχεται από αυτό το πυρ
και χρησιμοποιώντας αυτήν την ενέργεια, θεραπεύεις με την ενέργεια αυτού του
πυρός, του πρωταρχικού πυρός.
Ευ.:
Μόνο του Ρέικι ή και άλλων θεραπευτικών ενεργειών;
Άννα:
Δεν έκανε διάκριση, είναι μία η συμπαντική ενέργεια της ζωής. Είναι πολλοί οι
τρόποι, γιατί προσαρμόζεται διαφορετικά σε κάθε εποχή. Είναι το ίδιο, απλά εμείς το
βλέπουμε με άλλο τρόπο και το δίνουμε μέσα από το δικό μας πρίσμα… και
λειτουργεί πάντα.
Ευ.:
Νιώθω ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει και ήδη έχει μπει στην αλλαγή της δόνησής
μας και στις αλλαγές της ενέργειας. Αυτό μας έχει φέρει και σε μία αίσθηση
διαφορετική σύμφωνα με τα γύρω. Δηλαδή, μπορεί να συλλαμβάνουμε πράγματα
τα οποία πριν δεν είχαμε συλλάβει. Παράδειγμα αυτόν τον ιριδισμό, ή κραδασμούς
περίεργους. Όσο αφηνόμαστε στη ροή, τόσο θα υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση κι
αυτό που μας φαίνονταν τρελό, θα μας είναι πια πιο οικείο και δεν θα το λέμε πια
τρελό (όπως τώρα που ψάχνομαι εγώ, μετά δεν θα μου φαίνεται τρελό).
Άννα:
Ναι, αντιλαμβανόμαστε περισσότερα πράγματα
Άρ.:
Θέλω μία ακόμα διευκρίνιση. Όταν δεν νιώθουμε τη μορφοποίηση, αλλά νιώθουμε
ότι κάτι συμβαίνει… όταν νιώθω ότι κάτι προχωράει αλλά δεν βλέπω κάποια
μορφοποίηση στη ζωή μου, σημαίνει ότι ο νους δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που
συμβαίνει ή ότι δεν έχει συμβεί η μορφοποίηση;
Απάντηση:
Μορφοποιείς κάθε στιγμή. Το γεγονός ότι εσύ περιμένεις να δεις κάτι τρανταχτό,
κάτι εντυπωσιακό, σχετίζεται απλά με τον τρόπο που έχεις μάθει να ερμηνεύεις τα
πράγματα. Δεν θα ήσουν αυτή τη στιγμή εδώ αν δεν το έκανες αυτό. Δεν ήταν
τυχαίο το ότι ήρθες εδώ, το είπαμε απ’ την αρχή. Βλέπεις πώς οδηγείσαι στο να
κάνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις σχεδιάσει από πριν, πολλές φορές. Βλέπεις να
δουλεύει η συγχρονικότητα. Αυτά είναι απόδειξη ότι σαφώς δουλεύει η
μορφοποίηση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο από αυτό.
Είσαι φωτιά που καίει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Χρειάζεται απλά να
απολαύσεις τη διαδικασία. Καύσιμα υπάρχουν άπειρα. Μπορεί στο γήινο πεδίο να
λειτουργείτε διαφορετικά γιατί έτσι χρειάζεται, αλλά υλικό για καύση υπάρχει
άφθονο. Κι εσύ είσαι μια φωτιά που έρχεται να κάψει το δυναμικό που φέρνει πίσω
της. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο από αυτό. Άφησε απλά τις φλόγες σου να
δουλέψουν και τα αποτελέσματα να φανούν.
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Ο νους είναι ένα εργαλείο που πολλές φορές μπερδεύει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Ωστόσο, δεν χρειάζεται να τα κατανοήσεις όλα με τον νου. Χρειάζεται να κρατήσεις
την αίσθηση της καρδιάς, χρειάζεται να αφήσεις το ίδιο σου το σώμα να σε
οδηγήσει. Το σώμα σας έχει μεγάλη σοφία και μπορεί να σας οδηγήσει πάρα πολύ
καλά. Να αφήσεις τη συγχρονικότητα να σε οδηγήσει. Κι ακόμα περισσότερο, να
μείνεις με εμπιστοσύνη ότι όλα, γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Το μόνο που
χρειάζεται να προσέξεις περισσότερο, είναι η γείωση. Αυτό που μπορεί να σε
βοηθήσει πολύ καλά στο να μορφοποιήσεις, είναι η γείωσή σου κι αυτό χρειάζεται
να το προσέξεις λίγο περισσότερο.
………
Δεν θα συμπληρώσει κάτι άλλο.
Άρ.:
Εντάξει, ευχαριστώ.
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ΓΥΡΝΑ ΤΗΝ ΚΟΥΠΑ ΑΝΑΠΟΔΑ

Χμ, μάλιστα.

Ερχόμαστε να μιλήσουμε για το κάρμα.

(Κάποιοι από την ομάδα)
Κι άλλο μάθημα για το κάρμα;
(συνέχεια)
Έτσι είπε και η Άννα, «πάλι;». Βλέπετε τα πράγματα έχουν πολλές διαστάσεις και
είναι καιρός να αρχίσετε να πιάνετε τα πράγματα απ’ την ανάποδη. «Γύρνα την
κούπα ανάποδα και βγες απ’ την ουρά», έτσι ονομάτισε ένας φίλος σας το βιβλίο
του και θα χαρούμε πολύ να το διαβάσετε, θα σας αρέσει πολύ. Δεν κάνουμε
promotion συνήθως σε βιβλία, αλλά είναι κατάλληλη η στιγμή να το διαβάσετε.
Είναι ο Νερέσιους που έχει δώσει αυτό το κείμενο. Ας πιάσουμε λοιπόν το κάρμα
από την ανάποδη. Η Άννα απορεί για το τι πρόκειται να ειπωθεί, όπως κι εσείς.
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσετε κάτι. Όσο γινόσαστε εσείς
έρμαιο των συνθηκών, τόσο θα αναγκάζεστε να σέρνεστε πίσω από αυτές τις
συνθήκες που αντιπαθείτε. Όταν εσείς αποφασίσετε ότι θα αποκτήσετε την
κυριότητά σας, θα σταθείτε σαν κυρίαρχες οντότητες και θα ορίσετε τον εαυτό σας
από την αρχή μέχρι το τέλος, τότε τα πάντα αλλάζουν γιατί και πάλι εσείς έχετε
αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Ο λόγος που ερχόμαστε και σας μιλάμε για το κάρμα
σε διάφορες στιγμές, είναι για να σας κινητοποιήσουμε, να σας κάνουμε να βγείτε
από τον ρου της ενέργειας στον οποίο έχετε μπει και να σας κάνουμε να ψαχτείτε
λίγο περισσότερο. Ποτέ δεν είναι σκοπός μας να σας πούμε «εσύ θα πάθεις αυτό
γιατί κάποτε έκανες εκείνο κι εσύ πρέπει να δεχτείς ένα χτύπημα της μοίρας, γιατί
κάποτε πείραξες κάποιον. Αυτός είναι ο τρόπος που είχατε το κάρμα στον νου σας
μέχρι πρότινος, μέχρι πριν λίγα χρόνια. Μέσα στη Νέα Εποχή όμως, όλα αλλάζουν
και συνειδητοποιείτε μέρα με τη μέρα πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα και πόσο
διαφορετικές είναι οι ερμηνείες που δίνονται στο κάθε τι, κάτω από το φως της νέας
εποχής.
Βρίσκεστε σε μία εποχή που, πολλές γενιές πριν από σας θα ήθελαν πάρα – πάρα
πολύ να δουν. Εκατομμύρια άνθρωποι πριν από σας αναρωτιόταν πώς θα είναι τάχα
αυτή η εποχή. «Θα επιζήσει άραγε κανείς του Αρμαγεδώνα; Τι θα γίνει; Θα πέσει
φωτιά από τον ουρανό; Θα ανοίξει η γη και θα μας καταχωνιάσει στα σπλάχνα της;
Θα πέσουμε στα έγκατα της γης; Τι θα γίνει;» Όσο η τεχνολογία προχωρούσε,
αρχίζατε να φοβάστε μία πυρηνική καταστροφή, ένα μεγάλο κοσμικό πυροτέχνημα.
Και η γήινη φαντασία σας κάλπαζε, σαν αποτέλεσμα ενός σωρού από φόβους που
αναζωπυρώνονταν κάθε τόσο από μερικά καινούρια κινήματα, από μερικούς
συγγραφείς που αναζητούσαν την έμπνευσή τους μέσα στην καταστροφολογία, από
μερικούς προφήτες που λάμβαναν πολλές εικόνες και τις μετέφραζαν, τις μετέδιδαν
μέσα από το προσωπικό τους πρίσμα. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ και…. Είχατε
τη δυνατότητα να το κάνετε; Θα συνέβαινε;
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Η απάντηση είναι ότι ναι… μία από τις απαντήσεις είναι ότι ναι, θα μπορούσε να
συμβεί, αλλά επιλέξατε ως ανθρωπότητα κάτι άλλο. Εμείς σας λέμε ότι όχι, δεν
επρόκειτο να συμβεί τίποτα και το ξέραμε. Και ότι ήταν ένα παιχνίδι που παίζατε με
τον εαυτό σας, όπως πολλά άλλα. Παίζατε ένα παιχνίδι με τον εαυτό σας, όπως
κάνετε και τώρα όταν περιμένετε να συμβούν κοσμογονικές αλλαγές, μα τίποτα δεν
έρχεται.
Για κάποιο λόγο, νιώθετε μια βαθιά ικανοποίηση, μια βαθιά ηδονή όταν βρίσκεστε
μπροστά στο μυστήριο του θανάτου, και σας αρέσει να πλάθετε με το μυαλό σας
περίπλοκες ιστορίες καταστροφής, παγκόσμιας καταστροφής και ισοπέδωσης. Γιατί
αυτό ξυπνάει μέσα σας κάποιες ενεργειακές συνδέσεις που σας κάνουν το παιχνίδι
πολύ πιο ενδιαφέρον. Βλέπετε, όταν είστε στραμμένοι στο εξωτερικό πεδίο,
χρειάζεστε όλο και πιο έντονες συγκινήσεις προκειμένου να συνεχίσετε να παίζετε.
Αυτό το παιχνίδι μοιάζει λίγο με τον τζόγο, εθίζεστε σ’ αυτό, θέλετε όλο και
περισσότερη πρόκληση, κι αν δεν έρχεται, τη φτιάχνετε. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα
άλλωστε, είναι δικό σας παιχνίδι. Εσείς το παίζετε αυτό το παιχνίδι και είναι στα
χέρια σας να πλάσετε ό,τι σενάρια θέλετε.
Ερχόμαστε να ανατρέψουμε πολλά μέσα από αυτή τη σειρά των μαθημάτων και το
κάνουμε όσο πιο διακριτικά μπορούμε, γιατί αν σκεφτείτε πράγματα που λέγονται
εδώ, θα δείτε ότι βρίσκονται σε αντίθεση με πάρα πολλά άλλα που έχετε ακούσει.
Φυσικά, από τη δική μας την πλευρά δεν υπάρχει αντίθεση, γιατί όλα εξυπηρετούν
ένα σχέδιο. Όλα εξυπηρετούν το δικό σας σχέδιο. Όμως πραγματικά, είναι κι αυτό
από τα πράγματα που διαφέρουν από αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια.
Έρχεστε λοιπόν και αναζητάτε την ηδονή της ζωής και του θανάτου. Σας αρέσει να
παίζετε με τη φωτιά. Ακόμα και οι πιο συντηρητικοί από σας, προσπαθούν με πολύ
κόπο να καταργήσουν τις ώσεις που δέχονται για να προχωρήσουν σε κάτι πιο
ριζοσπαστικό. Και τότε δημιουργούνται κάποια άλλα συμπλέγματα, γιατί δεν
επιτρέπετε στον εαυτό σας να εκφράσει τις πραγματικές του ανάγκες. «Τελικά είναι
σωστό ή λάθος; Είναι καλό να παίζουμε αυτό το παιχνίδι, ή όχι;» Και τι περιμένετε
να σας πούμε; Το παιχνίδι είναι καλό και κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Χρειάζεται
όμως να βγείτε από την πεπατημένη. Να βγείτε τελείως από τον παλιό τρόπο
σκέψης. Να δείτε τα πάντα με ένα άλλο μάτι και να μπορέσετε να καταλάβετε τι
ρόλο παίζανε για σας όλα αυτά τα συστήματα, όλες οι πεποιθήσεις, οι φόβοι, όλα
όσα σας περιόριζαν μέχρι σήμερα. Ακόμα και όλες οι ελπίδες που τρέφατε, η πίστη
που τρέφατε. Τι ρόλο έπαιξε για σας η πίστη, τι ρόλο έπαιξαν οι ελπίδες σας σε μία
νέα εποχή, σε έναν νέο κόσμο; ΤΙ ρόλο παίζει η πίστη σας στο Υπερπέραν, στην
άλλη πλευρά, στους αγγέλους, τον Κρύων, τον Ηλία, τον Χριστό, τον Ουριήλ, τον
Ζακχιήλ, σε όλες αυτές τις οντότητες που επικαλείστε κάθε τόσο; Τι ρόλο παίζει
αυτό για σας;
Χρειάζεστε κάτι για να ξεπερνάτε διαρκώς τον εαυτό σας και όταν το περιβάλλον
δεν σας το δίνει σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, έρχεστε εσείς και
δημιουργείτε αυτές τις προϋποθέσεις, για να αφήσετε τον εαυτό σας να λάμψει,
γιατί είστε πραγματικά φάροι φωτός. Είστε πραγματικά ο Θεός στη γη. Αυτό δεν
αλλάζει. Είναι μία πληροφορία που θα είναι πάντα αυτή: είστε ο Θεός στη γη, είστε
ο Δημιουργός στη γη. Χρειάζεται όμως καθώς προχωράτε, να αφήνετε πίσω όλες τις
παλιές αντιλήψεις. Το έχουμε πει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν είναι κάθε φορά
εφικτό να σας φέρνουμε αυτήν την πληροφορία σε όλο της το εύρος. Έτσι, σας
δίνουμε μικρά – μικρά κομμάτια, ανάλογα με το πόσο έτοιμοι είστε να τα δεχτείτε.
«Τι έρχεσαι και μας λες τώρα Κρύων, Ηλία, Γαβριήλ, Ζακχιήλ, τι μας λες; Μας λες
ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει ο Αρμαγεδώνας; Μας λες ότι οι προφητείες
ήταν εξ’ αρχής καταδικασμένες στο να μην επαληθευτούν; Στο να μην
υλοποιηθούν; Τι μας λες; Μας λες ότι δεν χρειάζεται να πιστεύουμε σε τίποτα; Τι
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μας λες;» Σας λέμε ότι χρειάζεται να πιστεύετε στο Ένα. Στο μοναδικό σημείο της
ζωής, που είναι ο Εαυτός. Το μοναδικό σημείο ζωής είναι ο Εαυτός…. κι άντε βγάλε
άκρη.
…Εσείς είστε που ζείτε. Ξέρουμε ότι δεν σας το κάνουμε πιο ξεκάθαρο, όμως όταν
είστε εσείς που βιώνετε και ζείτε, καταλαβαίνετε πως αυτά που βιώνετε είναι δικά
σας δημιουργήματα, εκ των πραγμάτων. Είστε εσείς και ονειρεύεστε κι εμείς
ερχόμαστε και σας σπρώχνουμε να ονειρευτείτε συνειδητά, να πάψετε να
ονειρεύεστε χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Να αποκτήσετε τον έλεγχο του ονείρου,
αυτό σας είπαμε την άλλη φορά.
Έρχεστε και προκειμένου να ζήσετε τη ζωή στο έπακρο, δημιουργείτε. Δημιουργείτε
συνθήκες για να ζήσετε. Δημιουργείτε σενάρια και σχέδια. Δεν έχει πολύ μεγάλη
σημασία για το Πνεύμα, αν πραγματικά θα χτίσετε ένα σπίτι ή αν οραματιστείτε ότι
χτίζετε ένα σπίτι. Το να το χτίσετε πραγματικά, παίζει το ρόλο του στη διαιώνιση του
συστήματος στη γη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, χτίζοντας ο ένας μετά τον άλλον,
βάζοντας ο καθένας που έρχεται στο γήινο πεδίο ένα πετραδάκι, έχετε φτιάξει
ολόκληρες πολιτείες, πολιτισμούς, συστήματα, τα οποία βέβαια, την άλλη στιγμή
καταρρίπτονται. Χάνονται, καταβυθίζονται και ξεκινάτε πάλι από την αρχή.
Και αν δείτε τα πράγματα σε ένα τέτοιο βάθος χρόνου, μπορείτε πολύ εύκολα να
συνειδητοποιήσετε ότι πραγματικά, το Πνεύμα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον
τρόπο με τον οποίο θα βιώσετε το όνειρό σας. Αν είναι ένας εξωτερικός τρόπος ή
ένας εσωτερικός. Αν είναι μία πρακτική υλοποίηση ή ένας οραματισμός. Γιατί; Γιατί
η εμπειρία είναι δική σας. Γιατί αν εσείς μπορείτε να βιώσετε πράγματα εσωτερικά, η
πληροφορία είναι εξίσου πολύτιμη. Είναι εξίσου πολύτιμη με το να πιάσετε και να
διαμορφώσετε μόνοι σας μια πέτρα και να τη φτιάξετε σε ένα όμορφο άγαλμα. Το
ίδιο είναι αν οραματιστείτε ότι φτιάχνετε αυτό το άγαλμα. Η εμπειρία μέσα σας είναι
η ίδια. Η επίγνωση είναι η ίδια, γιατί πολύ απλά, μπορείτε να μπείτε στην
πραγματικότητα αυτή και να την αναπαράγετε.
Έτσι, οι άνθρωποι έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες στη γη, σε γενικές γραμμές. Σ’
αυτούς που ασχολούνται με τα εξωτερικά πεδία της μορφής και σ’ αυτούς που
ασχολούνται με τα εσωτερικά. Δουλεύετε και οι δύο κατηγορίες στο γήινο πεδίο,
στο υλικό πεδίο. Οι μεν ασχολούνται με την παχυλή ύλη και δέχονται τις κατηγορίες
των υπολοίπων που τους χαρακτηρίζουν υλιστές και οι υπόλοιποι ασχολούνται με το
Πνεύμα, με τα εσωτερικά πεδία, το αστρικό, το νοητικό και τα υπόλοιπα, και
δέχονται τις κατηγορίες των άλλων μισών, που τους αποκαλούν αιθεροβάμονες και
ουτοπιστές.
Ένα κι ένα κάνουν δύο λοιπόν. Κι έτσι, μπαίνετε οι μεν και οι δε στη ζυγαριά,
μπαίνετε στον άξονα αυτόν της διττότητας και τραβάτε το σκοινί. Και κατηγορείτε οι
μεν τους δε ότι δεν καταλαβαίνουν τους άλλους. Ότι δεν μπορούν να δουν τον δικό
τους τρόπο σκέψης, τον δικό τους τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Κατηγορείτε
οι μεν τους δε ότι, «Δεν μπορεί, κάτι γίνεται εδώ. Είσαι μισός αν δεν κάνεις αυτό
που κάνω εγώ». Και βέβαια, έτσι όπως σας το παρουσιάζουμε τώρα, αντιλαμβάνεστε
ότι πρόκειται απλά για άλλη μία εκδήλωση της διττότητας, άλλη μια εκδήλωση του
δυϊσμού σ’ αυτό το τρισδιάστατο πεδίο.
Και καταλαβαίνετε επίσης, ότι είναι εξίσου σημαντικές και οι δύο πλευρές, γιατί και
από τις δύο πλευρές το Πνεύμα παίρνει εμπειρία, βιώνει. Ο Εαυτός, που είναι το
μόνο σημείο ζωής, βιώνει. Και μέσα απ’ όλα αυτά -το πιάνουμε πάλι από την αρχήέρχεστε και δημιουργείτε σενάρια. Σενάρια επιστημονικής φαντασίας, σενάρια
πολέμου, σενάρια έρωτα και αγάπης, σενάρια φόβου και καταστροφολογίας. Και σ’
αυτά τα πλαίσια, αφήνετε τους φόβους σας να σας παρασύρουν, προκειμένου να
επιτρέψετε στον εαυτό σας να αναδειχτεί μέσα από αυτά, σαν ένας ήρωας.
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Προκειμένου να επιτρέψετε στο υπερσυνείδητό σας, να επιτρέψετε στις ανώτερες
πλευρές της προσωπικότητάς σας, να εκδηλωθούν. Θα μπορούσαμε μόνο να πούμε
ότι αυτός ο εσωτερικός τρόπος να το κάνετε είναι πολύ καλύτερος ίσως, πολύ
προτιμότερος, από το να εμπλακείτε πραγματικά σε έναν πόλεμο. Είναι πολύ
προτιμότερο να αναπτύσσετε σενάρια πολέμου και να τα ξεπερνάτε, παρά να
μπαίνετε σε ένα σενάριο πολέμου και να αναιρείτε ο ένας τη ζωή του άλλου στο
γήινο πεδίο. Το οποίο φυσικά και πάλι δεν θα ήταν κάτι τυχαίο, θα γινόταν στα
πλαίσια της ευρύτερης σύνθεσης.
Όμως καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ πιο ειρηνικός τρόπος το να διαχειρίζεστε
τις ενέργειες εσωτερικά, γιατί τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί η
σημειολογία του Πνεύματος είναι πολύ διαφορετική από τη σημειολογία της ύλης.
Και ναι μεν λέμε ότι, όπως επάνω έτσι και κάτω, και ναι μεν φέρνουμε μπροστά σας
τον νόμο των αναλογιών που σας λέει ότι ανάλογα μ’ αυτό εδώ, γίνεται κι εκεί έτσι,
αλλά όταν ξεπεράσετε αυτά τα πεδία και μπείτε πραγματικά στο κέντρο σας, τότε θα
δείτε ότι η σημειολογία είναι πολύ διαφορετική. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε
να σας τα εξηγήσουμε, να σας τα βάλουμε σε λέξεις. Είναι πράγματα που πρέπει να
επιτρέψετε στον εαυτό σας να τα συλλάβει ο ίδιος.
Ερχόμαστε λοιπόν και πάλι στα σενάρια καταστροφολογίας που έχουν κυριαρχήσει
στη γη εδώ και αιώνες… θα μπορούσαμε να πούμε που κυκλοφορούσαν πάντα, για
τον ίδιο απλό λόγο, ότι προσπαθείτε να δημιουργείτε σενάρια για να μπορέσετε να
τα ξεπεράσετε. Έχουμε πει κι άλλες φορές ότι σας αρέσει να βάζετε ορόσημα στον
εαυτό σας και να λέτε «Μέχρι εκεί θα τα καταφέρω. Πρέπει να τα έχω καταφέρει»
Αλλιώς τι;
«Μα, πρέπει να τα έχω καταφέρει».
Σας αρέσει να βάζετε οδοδείκτες, να βάζετε ορόσημα και να κατευθύνεστε προς τα
κει, προκειμένου να συγκεντρώσετε την ενέργειά σας. Αυτό είναι μία χρήσιμη
τακτική μεν στο γήινο πεδίο αλλά κομμάτι αυτής της τακτικής είναι και άλλα
πράγματα που βιώνετε, χωρίς να έχετε επίγνωση του τι ακριβώς κάνετε. Και μέσα
απ’ όλη αυτή την περίπλοκη διαδικασία, μία διαδικασία αιώνων όπου έχετε περάσει
μέσα από πολλές και διάφορες δοξασίες, θρύλους, πολλούς μύθους, μύθους για μια
κοίλη γη με πολλών ειδών περίεργα ανθρωπάκια, μύθους για όντα που έρχονται
από ψηλά για να σας σώσουν, προφητείες για μια γενικευμένη καταστροφή, το
Πνεύμα μέσα σας βρίσκει την ευκαιρία να αναδείξει την πραγματική του ποιότητα.
Βρίσκετε την ευκαιρία, μέσα από αυτά τα σενάρια, να βγάλετε στην επιφάνεια τον
ήρωα που κρύβετε μέσα σας. Γιατί έρχεστε όλοι σαν επίδοξοι ήρωες, εν δυνάμει
ήρωες.. εν δυνάμει θεοί.. Είστε θεοί. Έχετε όλο αυτό το δυναμικό και πρέπει να το
εκπληρώσετε με κάποιον τρόπο και αν δεν μπορείτε να το κάνετε σώζοντας κάποιον
από βέβαιο πνιγμό ή παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, αν
δεν μπορείτε να διακριθείτε έτσι, χρειάζεστε έναν άλλον τρόπο να το κάνετε, γιατί
έτσι μπορεί να έρθει στην επιφάνεια όλο το δυναμικό σας.
Τα πιάνουμε ανάποδα σήμερα τα πράγματα, σας το είπαμε απ’ την αρχή.
Μέσα απ’ όλους αυτούς τους περίεργους τρόπους λοιπόν που έχουν αναπτυχθεί στο
γήινο πεδίο για να μπορέσει το Πνεύμα να εκδηλώσει το δυναμικό του στη γη,
έρχεστε και ακολουθείτε τα σενάρια του φόβου με πάρα πολύ προθυμία. Είστε πάρα
πολύ πρόθυμοι να τσιμπήσετε σε σενάρια φόβου, σε σενάρια αρνητικών ενεργειών,
σε σενάρια συνομωσίας και ό,τι άλλο σενάριο μπορεί να βάλει ο πολυμήχανος
ανθρώπινος νους. Και πάλι όμως, όλα αυτά δεν είναι παρά μόνο τρόποι του
Πνεύματος για να σας ωθήσει να αναδείξετε την πραγματική σας ποιότητα.
Συνεπώς, θα μπορέσετε να νιώσετε ολοκλήρωση και ικανοποίηση, θα μπορέσετε να
ικανοποιήσετε τα αιτήματα της ίδιας σας της ύπαρξης, όχι ακριβώς ακολουθώντας
τους ίδιους σας τους φόβους, όχι ακριβώς πέφτοντας στην παγίδα του φόβου, αλλά
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υπερβαίνοντας τον φόβο
ανεβαίνοντας στο φως.

μέσα

σας.

Κάνοντας

μια

μεγάλη

υπέρβαση,

και

Σενάρια καταστροφολογίας λοιπόν, φόβοι, τρόμος και δέος, μπροστά σ’ ένα
άγνωστο μέλλον. Πόθοι για να βρείτε μέσα σας τον ήρωα, πόθοι για να
αναγνωριστείτε σαν ήρωες και πολύ δυνατές υπάρξεις, πολύ σημαντικές για το
κοινωνικό σύνολο. Πολύ αγάπη, πολλοί κρυφοί στεναγμοί, πολύ μοναξιά πολλές
φορές -όσο πιο έξω βρίσκεστε από το κέντρο σας, τόση περισσότερη μοναξιά
νιώθετε-, και όλα αυτά μαζί, συνθέτουν ένα ζοφερό σκηνικό, το οποίο μετά έρχεστε
σαν εργάτες του φωτός να πολεμήσετε. Έρχεστε να το νικήσετε και να φέρετε το
φως στη γη. Και λοιπόν τι;
«Τι σημαίνει αυτό; σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος, ότι δεν υπήρξε ποτέ;
Σημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα πραγματικό σενάριο, σημαίνει ότι… ότι δεν
είμαστε εργάτες του φωτός; Τι σημαίνουν όλα αυτά Κρύων της Μαγνητικής
Υπηρεσίας, που κάποτε αλλιώς μας τα ‘λεγες; Κάποιοι άλλοι, αλλιώς μας τα
μεταφέρουν αυτά τα πράγματα. Και τώρα λες ότι κάθεσαι μπροστά μας και μας
μιλάς και τα γυρίζεις όλα ανάποδα. Μας τραβάς το χαλί κάτω από τα πόδια. Πού
μπορούμε να σταθούμε λοιπόν;»
Η φαντασία σας αγαπητοί μου δεν έχει τέλος. «Είναι πολύ περίεργο, λέει η Άννα, σε
ένα μάθημα προσαρμογής στη νέα εποχή, σε ένα μάθημα εσωτερισμού, να έρχονται
τέτοιες ιδέες», και νιώθει άβολα γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά, στην καρδιά της έχει
τη σιγουριά του αληθινού μηνύματος γιατί, αν σας μιλάμε αυτή τη στιγμή λέγοντάς
σας αυτά τα λόγια, είναι για να σας δείξουμε ποιοι πραγματικά είστε και τι μπορείτε
να κάνετε. Τι παιχνίδια βάζετε τον εαυτό σας να παίξει και ποιο είναι το πραγματικό
σας δυναμικό. Δεν ερχόμαστε εδώ για να αναιρέσουμε την πίστη σας στο Πνεύμα,
δεν ερχόμαστε να σας πούμε ότι, ξέρετε, αυτά που πιστεύετε είναι μπαρούφες.
Ερχόμαστε να σας δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ανθρώπινη
συνειδητότητα, η ανθρώπινη σκέψη. Και μέσα σας, ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό
που συμβαίνει. Μέσα σας οι περισσότεροι και οι περισσότερες έχετε εντοπίσει αυτά
τα σημεία. Ξέρετε μέσα σας πόσο πολύ λαχταράτε να αναδειχθείτε. Ξέρετε μέσα σας
πόσο πολύ θέλετε να δώσετε αγάπη, πόσο πολύ θέλετε να αφήσετε το φως σας να
λάμψει. Και αν δεν το κάνετε, αν δεν το προσπαθείτε, είναι γιατί φοβάστε, όχι γιατί
δεν το θέλετε πραγματικά, ή γιατί έχετε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα να καταφέρετε
να το κάνετε.
Δεν ακούγονται πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια μας, όμως είναι. Είναι, γιατί μόνο
ερχόμενοι σε επαφή με την πραγματικότητα, την πνευματική πραγματικότητα, θα
μπορέσετε να προχωρήσετε με μεγάλα και ανοιχτά βήματα πιο πέρα. Και όπως
είπαμε, δεν είμαστε εδώ για να αναιρέσουμε, να ακυρώσουμε την πίστη σας στο
Πνεύμα. Αυτό που ζείτε, υπάρχει. Αφήστε όμως, επιτρέψτε στον εαυτό σας να πάει
πιο βαθιά στην εμπειρία σας και να δείτε τι συμβαίνει επιτέλους με όλα τα σενάρια
του φόβου μέσα από το οποία περνάτε καθημερινά.
Τι θα λέγατε, αν σας πληροφορούσαμε τώρα αμέσως ότι ο φόβος δεν είναι πάντα
ένας ανασταλτικός παράγοντας; Πολύ σπάνια παίζει αυτόν τον ρόλο του
ανασταλτικού παράγοντα για τις δικές σας ενέργειες, τις δικές σας δράσεις. Από την
άλλη, ο φόβος λειτουργεί περισσότερο σαν ένας «μειωτήρας» θα λέγαμε, ένας
μετασχηματιστής σε κατώτερη τάση, της ενέργειας που φέρνετε. Πώς θα νιώθατε γι’
αυτό; Πώς θα νιώθατε αν ξέρατε ότι ένας φόβος, μέσα στα υπόλοιπα που σας βοηθά
να κάνετε, είναι περιορίζει την εισροή μεγάλου ποσού ενέργειας, που αλλιώς δεν θα
μπορούσατε να χειριστείτε; Είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας ο φόβος και τίποτα
περισσότερο. Εμπλέκεται στα σενάρια που δημιουργείτε, προκειμένου να αναδείξετε
το πραγματικό σας δυναμικό και λειτουργεί ταυτόχρονα σαν ένας πολύ σημαντικός
ρυθμιστικός παράγοντας της ενέργειάς σας.
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Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δείτε ότι φοβόσαστε κάτι, που θα δείτε μέσα σας
την καρδιά σας να σφίγγετε επειδή νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, σκεφτείτε,
θυμηθείτε: πρόκειται για σενάρια που εσείς φτιάχνετε προκειμένου να μπορέσετε να
υπερβείτε τους φόβους σας και να αναδείξετε τη δύναμή σας και, δεύτερον, είναι ο
τρόπος σας για να διατηρείτε την καλή κατάσταση του αγωγού που είστε. Αν
περάσει μια μεγάλη ποσότητα ρεύματος από μια λάμπα, το συρματάκι θα καεί. Ο
φόβος λειτουργεί σαν ένας ρυθμιστικός μηχανισμός για να διασφαλίζετε την
κατάλληλη ροή του ρεύματος της ζωής μέσα από τον γήινο μηχανισμό σας.
Και σ’ αυτά τα πλαίσια θα έρθουμε να βάλουμε και το κάρμα, που δεν είναι τίποτε
άλλο -στη μορφή που το γνωρίζετε μέχρι σήμερα- από έναν μηχανισμό. Υπάρχει ο
νόμος της εξισορρόπησης όπως είπαμε, το κάρμα όμως και ο νόμος της
ανταπόδοσης συμπεριλαμβάνεται μέσα στα πλαίσια που μόλις αναλύσαμε.
Υπάρχουν ήδη κάποιες ερωτήσεις. Θα σας αφήσουμε να τις συζητήσετε και θα
συνεχίσουμε.
Ε.:
Για τον φόβο, θέλω να πω ότι, έτσι όπως μας το λέει, εμφανίζεται σαν κάτι θετικό.
Αφενός να τον υπερβούμε και να βγάλουμε το δυναμικό μας και αφετέρου να
εξισορροπήσουμε την ενέργεια. Αλλά υπάρχει και ο φόβος ο οποίος σε ακινητοποιεί.
Ο οποίος σε κάνει… σου αφαιρεί την ενέργεια τελείως. Υπάρχει και ο καταστροφικός
φόβος. Γι’ αυτόν τον φόβο θέλω εγώ να μιλήσω. Γιατί για τον άλλο τον φόβο,
εντάξει. Είναι μέσα στην καθημερινότητα που, εντάξει, δεν περνάς κάπου για να μη
σκοτωθείς… αυτό είναι το τυπικό.
Άννα:
Θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο σ’ αυτό κάποια ιστορία ή κάτι τέτοιο; Λέει ότι
έχεις να συμπληρώσεις κάτι.
Ε.
Ας πούμε ένα φόβο ασθένειας. Επειδή είχα πάλι μια εμπειρία και κινδύνεψα πάρα
πολύ.
Απάντηση:
Όταν μιλάμε για φόβο, εννοούμε φόβο. Η διακύμανση του ορίου ‘ασφάλειας’ ας
πούμε ή ‘ανοχής’ σ’ αυτόν τον φόβο έχει να κάνει με τη δική σας αντίδραση. Ο
φόβος είναι αυτός που είναι. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά απέναντι σε ένα φόβο.
Κάθε φορά, ο φόβος είναι εκεί για τον ίδιο λόγο. Εξαρτάται όμως από το δικό σας
σενάριο και το τι έρχεστε να δουλέψετε, ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνεστε ή
αντιδράτε σ’ αυτόν τον φόβο.
Υπάρχουν άτομα, παραδείγματος χάρη, που δεν διστάζουν να ανατρέψουν όλες τις
συνθήκες της ζωής τους προκειμένου να επενδύσουν ενέργεια σε κάτι καινούριο.
Την κατάλληλη στιγμή για τους ίδιους ακυρώνουν ό,τι έχουν κάνει, τ’ αφήνουν να
γκρεμιστούν και προχωρούν. Είναι ένας τύπος… ένας ανθρώπινος τύπος
αντίδρασης. Υπάρχουν άλλοι που μένουν σε μία κατάσταση και φοβούνται να βγουν
από αυτήν. Τι σημαίνει, ότι οι μεν προχωρούν χωρίς να φοβούνται ή έχοντας
ξεπεράσει τον φόβο και οι άλλοι όχι, οι άλλοι βρίσκονται ακόμα κάτω από αυτόν τον
συγκεκριμένο φόβο; Και όμως, αυτά τα δύο περιστατικά, αυτοί οι δύο τύποι δεν
σχετίζονται μεταξύ τους, δεν είναι συγκρίσιμοι γιατί, άλλο σενάριο έρχεται να
δουλέψει αυτός που αφήνει τα πάντα και φεύγει -συνεπώς δεν βιώνει έναν έντονο
φόβο σε σχέση με τη διάλυση του παρελθόντος του- και άλλο σενάριο έρχεται να
δουλέψει αυτός που μένει από φόβο σε μία ιστορία. Δεν σημαίνει ότι οι μεν
φέρονται πιο γενναία και οι δε πιο δειλά. Έχει να κάνει κυρίως όλο αυτό με την
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αντίδραση του υποσυνείδητου που σχετίζεται τόσο με τη συλλογική ψυχή όσο και
με την ατομική ψυχή και με τα σενάρια που έχετε επιλέξει να δουλέψετε. Είναι σαν
να λέμε ότι έχετε δύο λάμπες. Η μια λάμπα μπορεί να δεχτεί μικρότερη ποσότητα
ρεύματος, η άλλη περισσότερη. Είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Δεν μπορείς να κρίνεις
μία λάμπα και να πεις «Εσύ φοβάσαι, εσύ δεν φοβάσαι», είναι ένα καθαρά τεχνικό
θέμα το πώς έρχεστε να διαχειριστείτε την ενέργεια που ρέει. Σε κάθε περίπτωση ο
φόβος σαν φόβος, είναι ένας ρυθμιστικός μηχανισμός, είναι η αντίσταση του
αγωγού.
Ε.
Τα σενάρια εννοεί αυτά που έχουμε έρθει με τη γέννησή μας ή τα σενάρια που
επιλέγουμε κάθε στιγμή;
Απάντηση:
Τα σενάρια που επιλέγεις κάθε στιγμή σχετίζονται με αυτά της γέννησής σου, είναι
μία σύνθεση. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται τελικά; Αυτός που φοβάται, θα φοβάται
για πάντα και αυτός που δεν φοβάται, δεν θα φοβάται, οπότε έχουμε δύο
κατηγορίες ανθρώπων; Και λοιπόν τι; Πώς μπορεί να περάσει κανείς από το ένα
στάδιο στο άλλο;
Αυτός που δεν φοβάται κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιεί τον φόβο σε ένα άλλο
επίπεδο, με έναν άλλον τρόπο. Εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό αυτό
αλλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Όσο γι’ αυτόν που αντιμετωπίζει ένα
συγκεκριμένο φόβο, συχνά η αδυναμία να τον ξεπεράσει, έχει να κάνει με την
ιδιοσυγκρασία, με τον γήινο μηχανισμό, ο οποίος φυσικά εξυπηρετεί και πάλι την
ψυχή. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που ποτέ δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν
έναν φόβο αλλά ήρθαν να διαχειριστούν αυτόν τον φόβο, μόνο και μόνο για να
λειτουργήσουν σαν παραδείγματα για άλλους.
Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περίπλοκος ο τρόπος που έρχεστε να δουλέψετε στη
γη. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι τα καταφέρνετε και κάποιοι όχι. Τα καταφέρνετε όλοι
και πάρα πολύ καλά. Αυτό που κάνετε εσείς, το να συγκρίνετε τον εαυτό σας και να
λέτε «θέλω να κάνω αυτό ή εκείνο», σχετίζεται πάντα με το σενάριο που έχετε
φτιάξει για τον εαυτό σας και με την αλληλεπίδραση που έχετε σχεδιάσει να
αναπτύξετε με τους υπόλοιπους αγγέλους. Και δεν μπορεί ποτέ κανείς να ξέρει,
πόσο μπορεί να βοηθήσει ένας άνθρωπος που φαινομενικά φοβάται, κάποιον άλλον.
Πόσα παραδείγματα μπορεί να δώσει με τη στάση του και πόσα μαθήματα, γιατί
έρχεται να κρατήσει μια συγκεκριμένη ενεργειακή θέση.
Νομίζουμε ότι έχουμε απαντήσει στην ερώτησή σου.
Μ.:
Λοιπόν, ήθελα να καταλάβω καλύτερα το εξής: κάθε σκέψη είναι μία υλοποίηση, απ’
ότι έχω καταλάβει –αν είναι διαφορετικά, μπορείς να μου πεις. Μια υλοποίηση όμως
εσωτερικού τύπου. Απ’ ότι κατάλαβα προηγουμένως, αναφέρθηκε η έννοια της
εσωτερικής και εξωτερικής υλοποίησης. Δηλαδή, εσωτερική και εξωτερική μορφή.
Όταν εγώ σκέφτομαι και φοβάμαι κάτι, το υλοποιώ κατά μία έννοια αλλά, το
ερώτημά μου είναι, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές, μπορώ να φτάσω να το
υλοποιήσω και εξωτερικά; Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή.
Απάντηση:
Κατ’ αρχήν η απάντηση είναι ναι, ότι μπορείς να υλοποιήσεις τον φόβο σου σε
διάφορα επίπεδα. Όμως είναι βαθύ το θέμα αυτό, έχει πολλές επιμέρους
προεκτάσεις. Ξεκινήσαμε με το παράδειγμα του φόβου μιας ασθένειας. Είναι
γεγονός, για μας αναμφισβήτητο γεγονός, ότι μπορείτε να επηρεάσετε άμεσα το
σώμα σας. Μπορεί να σας παίρνει περισσότερο χρόνο το να επηρεάσετε το
εξωτερικό πεδίο, να υλοποιήσετε πράγματα έξω από το σώμα σας, αλλά η σχέση
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σας με το σώμα σας είναι άμεση και τα κύτταρά σας, που περιμένουν κάθε φορά ένα
νεύμα σας, μία σκέψη σας για να ανταποκριθούνε πρόθυμα, όταν εσείς εργάζεστε
με τον φόβο, θα ανταποκριθούν εξίσου γρήγορα. Ειδικά όσο περνάν τα χρόνια και
μπαίνετε όλο και περισσότερο στη νέα εποχή όπου οι ενέργειες είναι πολύ
διαφορετικές, η ανταπόκριση είναι άμεση. Άρα, το να φυλάτε τη σκέψη σας από
γλιστρήματα που μπορούν να σας οδηγήσουν σε σκέψεις φόβου, σε αισθήματα
φόβου, είναι καλό. Γιατί έτσι διατηρείτε την ισορροπία σας. Όπως και να ‘χει το
πράγμα, το σώμα σας δείχνει την ενεργειακή σας ισορροπία.
Από κει και πέρα, το ερώτημα είναι «Γιατί να φέρω ένα φόβο, που στο τέλος θα τον
υλοποιήσω και θα μετατραπεί σε ασθένεια. Άρα, ο φόβος δεν είναι κάτι καλό, δεν
είναι ένα καλό εργαλείο». Και όμως, είναι. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Και
απόδειξη αυτού είναι το πόσο πολύ μπορείτε να επηρεαστείτε από αυτό. Πόσο
πραγματικά κάνει τα διάφορα σενάρια στη ζωή σας. Πόσες πολλές προκλήσεις σας
βάζει για να ξεπεράσετε. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Ένα άλλο εργαλείο της
ψυχής σας είναι ο θυμός, είναι το μίσος, είναι η οργή, η αγάπη, η συντροφικότητα.
Όλα αυτά είναι εργαλεία της ψυχής για να σας βοηθήσει να παίξετε στο γήινο πεδίο,
να αναπτύξετε το γήινο παιχνίδι σας. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να κόψετε και
να πετάξετε, είναι εργαλεία που χρησιμοποιείτε όταν χρειάζεστε. Όταν δεν τα
χρειάζεστε τα αφήνετε στην άκρη. Είναι όλα χρήσιμα εργαλεία και το καθένα
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπου χρειάζεται περισσότερο. Όπως ο ζωγράφος
έχει πάρα πολλά πινέλα και χρώματα και φτιάχνει μια σύνθεση με όλα αυτά που έχει
στη διάθεσή του. Όπως ο γλύπτης έχει πολλών ειδών εργαλεία για να κάνει τη
χονδρική επεξεργασία και μετά την πιο λεπτή, στις λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν και ο
φόβος εμπλέκεται στη λειτουργία του γήινου σεναρίου σας.
Συνεπώς, όταν από τον φόβο σας δημιουργήσετε μία ασθένεια στον εαυτό σας ή
κάποια άλλη αρνητική κατάσταση, αυτή η κατάσταση είναι εκεί για να
συνειδητοποιήσετε ακόμα περισσότερο τη δύναμή σας και να αναλάβετε τη δύναμή
σας, για να πάρετε τη δύναμή σας στα χέρια σας. Δεν είναι τίποτε ασύνδετο σε όλα
αυτά, και τα πάντα έρχονται να παίξουν τον δικό τους ρόλο στο σχηματισμό της
σφαιρικής πραγματικότητας που βιώνετε.
Ει.
Άρα και το κάρμα είναι ένα εργαλείο;
Απάντηση:
Το κάρμα είναι ένας μηχανισμός εξισορρόπησης. Απλά, έχετε πάρει την έννοια αυτή
και την έχετε μετατρέψει σε ένα εργαλείο φόβου. Ένα πράγμα είναι ο μηχανισμός
και ένα άλλο πράγμα είναι ο φόβος με τον οποίο επενδύετε τις δράσεις αυτού του
μηχανισμού.
Έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε πάρα πολλά πράγματα επίσης στη
ζωή σας. Όταν εφευρέθηκε η τηλεόραση, πολλοί στράφηκαν εναντίον της
εφεύρεσης, γιατί θεώρησαν ότι είναι κακή, ότι θα αποξενώσει τον κόσμο. Σε άλλους
άρεσε γιατί βρήκαν έναν τρόπο να τη χρησιμοποιήσουν. Είναι όμως αυτό που είναι.
Είναι ένας μηχανισμός και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε.
Όταν λοιπόν φτάσετε στο σημείο να απομακρυνθείτε από τον μηχανισμό του
φόβου, να καταλάβετε ότι είναι απλά ένα εργαλείο δικό σας και μπορέσετε να
κοιτάξετε τον εαυτό σας στα μάτια και γελάσετε, να γελάσετε με την καρδιά σας,
γιατί ξέρετε ότι το γέλιο σκορπίζει τον φόβο, σκορπίζει την ανησυχία, τότε θα
μπορέσετε να πιάσετε και να χειριστείτε τις ενέργειές σας με έναν τρόπο πολύ
διαφορετικό, πολύ πιο συνειδητό. Όταν φτάσετε στο επίπεδο να συνειδητοποιηθείτε
περισσότερο, τότε το κάρμα μένει σαν ένας απλός μηχανισμός που δεν σας αφορά,
γιατί είναι ένας μηχανισμός που αναπτύσσεται στα πλαίσια της διττότητας και όταν
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εσείς έχετε αναλάβει την ενέργειά σας, τη δύναμή σας, βρίσκεστε σε ένα επίπεδο
πολύ διαφορετικό, όπου κατανοείτε ότι εσείς είσαστε τα πάντα. Και όταν
κατανοήσετε ότι είσαστε τα πάντα και τα πάντα βρίσκονται μέσα σας και τα
ισορροπείτε μέσα σας, δεν υπάρχει πεδίο δράσης για το κάρμα, γιατί δεν έρχεστε σε
αντιπαράθεση με τον άλλον που στέκεται απέναντί σας, αλλά επιλύετε το θέμα
ενεργειακά μέσα σας. Δεν στρέφεστε εναντίον κάποιου καθρέφτη σας ώστε να
δημιουργηθεί αυτό το δίπολο αλλά στέκεστε στην καρδιά και συν-χωρείτε τις
ενέργειες αυτές στην καρδιά σας, ζητώντας να ισορροπήσουν.
Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να μη δημιουργείτε κάρμα. Δεν έχει σημασία αν
είναι θετικό ή αρνητικό, είναι κάρμα. Βέβαια, λέτε «Καλύτερα να έχουμε να
λαμβάνουμε», ωστόσο είναι καιρός να αποσυρθείτε από αυτό το παιχνίδι και να
αφήσετε τον μηχανισμό της εξισορρόπησης στο πεδίο το τρισδιάστατο για όσους τον
χρειάζονται ακόμα, και να σταθείτε στην καρδιά σας και να χειριστείτε τις ενέργειες
εσωτερικά.
Είναι ένα πολύ βαθύ μήνυμα αυτό. Είναι πολύ βαθύ, ουσιαστικό, το εργαλείο που
σας δίνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη συγχώνευση των
ενεργειών στην καρδιά και την εξισορρόπηση, όμως τώρα σας το συνδέουμε όλο
αυτό με την έννοια της εξισορρόπησης και το κάρμα. Και καταλαβαίνετε βέβαια,
όταν δείτε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι εσείς είστε οι
κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, γιατί η δύναμή σας
βρίσκεται στην καρδιά σας.
Κι αυτός είναι επίσης ο λόγος που αναφέραμε ότι, για να μπορέσετε να
απαλλαχθείτε από το κάρμα, χρειάζεται να έρθετε σε επαφή και βαθιά σύνδεση με
τη Χριστική Ενέργεια γιατί, όταν λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, λειτουργείτε από
το Χριστικό επίπεδο. Ο τρόπος της Συν-χώρεσης λειτουργεί στο Χριστικό επίπεδο.
Καταλαβαίνετε τώρα πόσο βαθιά έχετε φτάσει και πόσο βαθιές ενέργειες μπορείτε
να κινήσετε; Εμείς είμαστε συγκινημένοι για το γεγονός ότι μπορούμε να σας τα
λέμε αυτά τα πράγματα και να τα κατανοείτε. Και ξέρουμε ότι κάποιοι τα δουλεύουν
ήδη αυτά τα πράγματα και κάποιοι άλλοι θα αρχίσουν σύντομα να τα δουλεύουν.
Όμως είναι έννοιες πολύ κοντινές σε σας και μέσα στην καρδιά σας αντιλαμβάνεστε
πόσο πραγματικές είναι.
Χμ.. γύρνα την κούπα ανάποδα και βγες απ’ την ουρά. Είναι ένας άλλος τρόπος του
Πνεύματος να σας πει να δείτε τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Να πάψετε να
βλέπετε dead ends. Να πάψετε να βλέπετε αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα για το
Πνεύμα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μία αέναη ροή που πραγματικά δε σταματά ποτέ.
Ρέει η ενέργεια, δεν σταματά ποτέ. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα για το Πνεύμα και η
λύση κάθε φορά είστε εσείς. Εσείς έχετε τους κωδικούς και τα κλειδιά για να δώσετε
τη λύση στο κάθε τι. Και πολύ χαιρόμαστε -το λέμε και πάλι- που μπορέσαμε να
κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση, να μιλήσουμε για τον φόβο και να μιλήσουμε
για όλα τα σενάρια που έχετε βάλει στη ζωή σας.
Θέλουμε… νιώθουμε την πρόκληση να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα των
σεναρίων του φόβου και της καταστροφολογίας. Εσείς ακόμα δεν πιστεύετε καλά –
καλά ότι ποτέ δεν επρόκειτο να γίνει ο Αρμαγεδώνας και αναρωτιέστε γιατί οι
μεγάλοι προφήτες τον προφήτεψαν και είναι πάρα πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια
άνθρωποι που πιστεύουν ακόμα σ’ αυτές τις προφητείες. Να σας ρωτήσουμε κάτι;
Πόσες προφητείες έχετε δει να επαληθεύονται; Πέρα από αυτά που έχετε ακούσει ή
πράγματα που έχετε διαβάσει, πόσα είδατε να επαληθεύονται στη ζωή σας
πραγματικά; Είναι αλήθεια ότι, ο λόγος που δεν μπορούν να προφητευθούν
πράγματα, είναι ότι αναλαμβάνετε όλο και περισσότερο την ενέργειά σας και
αλλάζετε τα πάντα μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό είναι γεγονός. Όμως θέλουμε να
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σας βάλουμε σ’ αυτήν την πρόκληση, του να σκεφτείτε πόσα πράγματα από τις
προφητείες του κόσμου έχουν επαληθευτεί στ’ αλήθεια.
Είναι ελάχιστα. Το ξέρουμε και το ξέρετε κι εσείς. Όμως, όπως είπαμε, σας αρέσει
πολλές φορές να τρέφετε φρούδες ελπίδες γιατί, ελπίδες είναι. Ένα σενάριο
καταστροφολογίας δεν το βλέπετε με φόβο που σας κάνει να το αποφεύγετε, το
βλέπετε με δέος και θέλετε βαθιά μέσα σας να το δείτε να πραγματοποιείται. Έτσι
είναι. Κι εκεί μπορείτε να δουλέψετε πάρα πολύ βαθιά στο επίπεδο των προθέσεων,
να πάτε πολύ βαθιά στον τρόπο με τον οποίο στέκεστε απέναντι σ’ αυτά τα σενάρια
και να δουλέψετε τις προθέσεις σας. Να δείτε γιατί σας τραβά τόσο την προσοχή,
γιατί νιώθετε έτσι γι’ αυτό, τι είναι αυτό που εκφράζεται εκείνη την ώρα. Δεν
αγαπάτε τον κόσμο; θέλετε να πάθουν κακό οι άνθρωποι; Θέλετε να τιμωρηθεί ο
κακός αδελφός; Έτσι είναι, το θέλετε πολλές φορές. Νιώθετε μια αίσθηση δικαίου
στο να τιμωρηθούν οι κακοί. Όταν κάνετε όλη αυτήν την επεξεργασία, θα
κατανοήσετε ότι, εκείνη την ώρα που σκέφτεστε αυτά τα πράγματα δεν βρίσκεστε
έξω από τη διττότητα και τότε θα γίνει αυτό ένα σκαλοπάτι για να ανεβείτε ψηλά.
Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο, αλλά να ανεβείτε
ψηλά και να σταθείτε στο επίπεδο της Χριστικής συνειδητότητας και να συνχωρέσετε τα πάντα στην καρδιά.
Ει.
Να ρωτήσω κάτι, μήπως αυτήν την καταστροφολογία την έχουν δημιουργήσει ή
μάλλον την περνάνε στους ανθρώπους οι εκπεσόντες άγγελοι, και τι ρόλο παίζουν
αυτοί στη ζωή μας;
Απάντηση:
Έτσι είναι.
Εκπεσόντες άγγελοι είσαστε, που τώρα ανακτούν τα φτερά τους.
Ει.:
Και ο διάβολος τι είναι;
Απάντηση:
Εσύ. Κι εγώ. Η Ε, η Μ, η Φ, η Δ, η Ε, όλοι οι άγιοι του κόσμου και οι διάβολοι.
Έ.
Με αυτήν την έννοια όμως, ότι ό,τι είναι εδώ είναι κι εκεί, στον πνευματικό κόσμο,
θα μπορούσαν να μας μιλάνε εκπεσόντες άγγελοι και να μη διακρίνουμε ποιος είναι
ποιος. Διότι, κι εμείς μια προβολή του πνευματικού κόσμου είμαστε σε κάποιο
επίπεδο.
Απάντηση:
Θα μπορούσαμε να σου πούμε πάρα πολλά για να σου εξηγήσουμε ότι το καλό και
το κακό δεν υπάρχουν έτσι όπως πιστεύεις ότι υπάρχουν. Θα μπορούσαμε να σου
πούμε πολλά. Αυτό που πρεσβεύουμε είναι η αγάπη και η ενότητα των πάντων.
Είναι κάτι… η ενότητα των πάντων και η μεγάλη Σύνθεση είναι κάτι που δεν
μπορείτε να διανοηθείτε καν, όταν βρίσκεστε μέσα σ’ αυτόν τον δυισμό, μέσα στο
πεδίο της διττότητας. Μπορείτε να δείτε μόνο το καλό και το κακό και να
ερμηνεύσετε τα πάντα με αυτούς τους όρους. Όταν έρχεται κάποιος και σας λέει ότι
εσείς είστε οι εκπεσόντες άγγελοι, εσείς είστε οι γήινοι άγγελοι, εσείς είστε ο Θεός
στη γη, είστε τα πάντα, και το καλό και το κακό, ότι το καλό και το κακό δεν είναι
διαχωρισμένα αλλά είναι μία ενέργεια που δρα με διαφορετικούς τρόπους δεν
μπορείτε να το κατανοήσετε, αν δεν αφήσετε τον εαυτό σας να δει και να βγει
ψηλά. Να βγει από το παιχνίδι το οριζόντιο, και να ανέβει ψηλά, να πάει σε πιο
μεγάλα ύψη συνειδητότητας και να δει τη σφαιρική εικόνα. Έτσι, από τη δική μας
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μεριά, το επαναλαμβάνουμε αυτό, ότι το καλό και το κακό δεν υπάρχουν έτσι όπως
τα γνωρίζετε, πρόκειται για φόβους, πρόκειται για σκεπτομορφές και ότι, στο
συμπαντικό επίπεδο, το κακό παίζει έναν καθαρά τεχνικό ρόλο, αυτόν της
αντίστασης του αγωγού.
Έ.
Ναι, καταλαβαίνω αυτό αλλά, συγνώμη, εγώ έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που
έχουν μία αρνητική ενέργεια και αυτό δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο ή μη χρήσιμο,
πάντως είναι κακό, και έπειτα, τέλος πάντων, είναι λογικό να μπερδευόμαστε γιατί,
τέλος πάντων ο Χριστός είπε μερικά πράγματα που… δεν ξέρω.. εμένα μου
φαίνονται ως αληθή. Διαχώρισε πλήρως την κατάσταση, είπε ότι όλοι δεν έχουμε
τον ίδιο πατέρα, το είπε ξεκάθαρα, το ξέρω, το έχω διαβάσει και έχει διαχωρίσει
αυτήν την κατάσταση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ότι υπάρχουν αρνητικές
δυνάμεις και υπάρχουν και θετικές δυνάμεις. Υπάρχουν αυτοί που εξυπηρετούν
δηλαδή, είτε πνευματικά όντα είτε άνθρωποι, τις αρνητικές και άλλοι τις θετικές.
Εκεί πέρα εγώ λιγάκι μπερδεύομαι. Μπερδεύομαι δηλαδή από αυτά που ξέρω. Και
λίγο πριν μπερδεύτηκα, όταν αναφέρανε ότι αυτά αυτές οι αρνητικές ενέργειες
όπως το μίσος, η οργή και όλα αυτά, είναι ενέργειες που μπορούμε να τις
χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία. Εγώ ξέρω ότι, όταν οργίζομαι, τουλάχιστον στο
γήινο επίπεδο πρέπει να χάνω κι εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια ζωής, γιατί είναι και
αποδεδειγμένο ότι εκκρίνεται μια ουσία που καταστρέφει ένα σωρό κύτταρα. Κάθε
φορά που στεναχωριέσαι, κάθε φορά που φοβάσαι, κάθε φορά που οργίζεσαι. Εκεί
μπερδεύτηκα εγώ.
Ει.:
Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουμε από την ισορροπία μας.
Έ.:
Ναι, βγαίνουμε από το κέντρο μας.
Ει:
Βγαίνουμε από το κέντρο μας και ίσως είναι χρήσιμο για να καταλαβαίνουμε και να
ξανα…..
Έ.:
Εγώ είμαι στο κέντρο μου μόνο όταν είμαι ήρεμη και γαλήνια και είμαι καλά και
αισθάνομαι εμπιστοσύνη και έχω επαφή με τον Πατέρα, με τους αγγέλους, με τον
Χριστό, εκεί αισθάνομαι εγώ ότι είμαι καλά.
Μ.:
Μπορώ να πω κάτι πάνω σ’ αυτό; Απ’ όσο ξέρω, η Χριστιανική θρησκεία αναφέρεται
στην έννοια του καλού και του κακού μεν, αλλά ονομάζει το κακό πάντα ως
ψεύδος, σαν κάτι που δεν υπάρχει.
Έ.:
Αυτό, να με συγχωρέσεις, δεν αναφέρομαι ποτέ στη Χριστιανική θρησκεία, ποτέ.
Αναφέρομαι πάντα μόνο σε κάποια σημεία που είπε ο Χριστός. Δεν αναφέρομαι στη
θρησκεία, αυτά μπορεί να τα έχουν μεταφράσει οι οικουμενικές σύνοδοι, δεν ξέρω.
Εγώ τέτοια λογάκια που έχω.. απ’ αυτά. Να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
Μ.:
Εντάξει, εγώ το είπα για καλό αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ όμορφο σαν σκέψη. Τέλος
πάντων.
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Έ.:
Όχι, δεν το είπα έτσι, αν είπα κάτι, το είπα μόνο πάνω σε κάτι λογάκια που έχω
διαβάσει ότι είπε ο Χριστός. Δεν τα μεταφράζω αλλιώς αυτό.
Ει.
Δεν είπε ο Χριστός «πίσω μου σ’ έχω σατανά, μη με πειράζεις»;
Έ.:
Ναι, και πάντα…
Ει.
Δηλαδή, εννοούσε, εγώ πιστεύω, να μη βγαίνει από το κέντρο του. ένιωθε φόβο…
και ίσως όλες αυτές οι συζητήσεις μας βοηθούν, οι απορίες.
Απάντηση:
Ο Ιησούς Χριστός περπάτησε στη γη και δίδαξε πολλούς. Και πραγματικά η ενέργειά
του είναι μαζί με όλους σας, γιατί είναι ένα μαζί σας. Βρίσκεται μαζί σας κάθε
στιγμή.
Το να χρησιμοποιείτε όμως τα λόγια που είπε κάποιος, για να στηρίξετε τις σκέψεις
και τις δράσεις σας, δεν το θεωρούμε κατάλληλο για τους γήινους αγγέλους, και
ειδικά όχι γι’ αυτήν την εποχή. Τις σκέψεις και τις δράσεις σας να τις στηρίζετε στα
δικά σας βιώματα, στη δική σας αλήθεια, όπως βγαίνει από την καρδιά. Γιατί είστε
εδώ για να αναλάβετε τη δύναμή σας, και όχι για να χρησιμοποιείτε πνευματικές
πατερίτσες -συμπεριλαμβανομένης και της ομιλούσας.
Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να μπεις βαθιά στην καρδιά σου και να αφήσεις την καρδιά
(στο όνομα του Ιησού Χριστού θα σου πούμε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα σου κάνει
καλό και θα σε βοηθήσει να ανοίξεις την καρδιά περισσότερο), και να ζητήσεις εκεί,
στην καρδιά, να κατανοήσεις την αλήθεια σου. Γιατί σε καμιά περίπτωση ο σκοπός
μας δεν είναι να πείσουμε για τίποτα. Ούτε πρόκειται να παραθέσουμε μια σειρά από
επιχειρήματα για να σας πείσουμε ότι δεν υπάρχει καλό και κακό μ’ αυτήν την
έννοια που έχετε μάθει να δίνετε. Και δεν είναι σκοπός μας να σας πείσουμε, γιατί
πολύ απλά ξέρετε ήδη. Χρειάζεται να θυμηθείτε και θα θυμηθείτε την κατάλληλη
στιγμή. Γι’ αυτόν τον λόγο ερχόμαστε και κάνουμε εισηγήσεις, σας μιλάμε και σας
φέρνουμε πληροφορίες, αλλά είναι στη διάθεση του καθενός το πόσο θα ζητήσει να
μπει βαθύτερα σ’ αυτήν την ενέργεια.
Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους γήινους αγγέλους να εντοπίσουν
μερικά σημεία στήριξης. Χρειάζεστε στο γήινο πεδίο ορισμένα σημεία αναφοράς.
Σαφώς, η ενέργεια του Ιησού Χριστού είναι ένα θαυμάσιο σημείο αναφοράς. Όμως
θα θέλαμε επίσης να θυμόσαστε πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν αυτά που λέτε,
πόσο εύκολα μπορούν να αλλοιωθούν αυτά που λέτε και πόσο εύκολα με το
πέρασμα των χρόνων μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα. Και πόσο εύκολα
ακόμα, αυτά που λέτε μπορούν να παρερμηνευθούν, γιατί τα λέτε μέσα σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όταν φτάσουν να
διαβάζονται μετά από αιώνες και χιλιετηρίδες, είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν,
όταν στερούνται από το πλαίσιο στο οποίο ειπώθηκαν.
Συνεπώς, σου προτείνουμε να πας στην καρδιά και να σταθείς εκεί και να ζητήσεις
από τον εαυτό σου να πεις την αλήθεια. Στάσου στην καρδιά σου και πες «Θέλω να
πω την αλήθεια σχετικά με το καλό και το κακό». Και άφησε την καρδιά σου να σου
απαντήσει. Θα είσαι στο κατάλληλο σημείο. Άσχετα από το αν δεχτείς ή όχι την
άποψη που σας δείξαμε, θα είσαι στο κατάλληλο σημείο για σένα.

126

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

Ε.:
Ευχαριστώ πολύ. Με καλύψατε πλήρως….απίστευτοι είναι, απίστευτοι.
Φ.:
Η οργή που είπες προηγουμένως, ότι μας ανακατεύει, πώς μας ανακατεύει, όλα
αυτά, υπάρχουν σαν εκπαίδευση.
Έ.:
Συγνώμη που σε διακόπτω, εκείνη την ώρα που έλεγε ότι μπορούμε να
χρησιμοποιούμε αυτές τις ενέργειες, εγώ είδα ότι ήμουν σε μια πολύ μεγάλη
κουζίνα, που ο μάγειρας, ξέρεις, έχει και πολύ κοφτερά μαχαίρια, όλα αυτά τα
πράγματα. Τα σκεφτόμουν σαν ενέργειες που θα πρέπει να μάθεις πώς να τις
χρησιμοποιείς για να μην κοπείς.
Προσπαθούσα να καταλάβω εκείνη την ώρα και μου ήρθε η εικόνα του μάγειρα με
όλα τα μαχαίρια. Και έλεγε εν τω μεταξύ και άλλα πράγματα και έλεγα «δεν
καταλαβαίνω», και γινόντουσαν εικόνες μετά.
Φ.:
Όλα τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία βιώνουμε και όντως μας ανακατεύουνε,
είναι σαν μάθηση να αναγνωρίζω το συναίσθημά μου. Θύμωσα, γιατί θύμωσα; Γι’
αυτόν και γι’ αυτόν τον λόγο. Στρέφομαι στην καρδιά και ρωτώ γιατί θύμωσα; Από
πού πηγάζει ο θυμός; Και το βάζω στόχο μετά να μην ξαναθυμώσω και να μη με
οργίσει τίποτα. Δεν επιτρέπω στα απέξω γεγονότα να ανατρέψουν τον εσωτερικό
μου κόσμο.
Άννα:
Απλά νομίζω όχι έχουν και τον ρόλο ότι έρχονται και μας βοηθούν να παίξουμε τα
σενάριά μας. Αν δεν οργισθείς κλπ, δεν ανοίγει το σενάριο. Σαν πνεύμα, δεν έχεις
τίποτα με τη Δ. και με μένα, αλλά αν δεν παιχτεί αυτό, δεν υπάρχει γήινο σενάριο.
Έ.:
Αυτό ακριβώς, το κατανοώ πλήρως.
Ει.:
Νάτο το εργαλείο.
Άννα:
Ναι, απλά, δεν μπορούσα να το πω εκείνη την ώρα του μηνύματος.
Ει.:
Μου έκανε κάτι προχθές ένας κι εγώ οργίστηκα. Τι ήταν αυτό; Για να αρχίσω να
ψάχνομαι, να δω τι συμβαίνει για να δημιουργηθεί η χρησιμοποίηση των ενεργειών.
Φ.:
«Αξιοποιώ θετικά το συναίσθημά μου».
Ει.:
Γι’ αυτό είναι εργαλείο, τελικά. Άρα όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση απόλυτη.
Και ο φόβος πραγματικά, τον φόβο τον χρησιμοποιούμε γενικά οι άνθρωποι είτε για
να βάλουμε τους άλλους ανθρώπους στον ντορό, όπως κάνουν οι θρησκείες, με τον
φόβο κρατάνε τον κόσμο, έτσι; Είναι εργαλείο.
Άννα:
Τι σημαίνει «στον ντορό»;

127

www.elijah.gr

Ει.:
«Στον ντορό» πάει να πει στη σειρά. Είναι εργαλείο λοιπόν από όλους. Ο φόβος
λοιπόν χρησιμοποιείται απ’ όλους. Και η εξουσία χρησιμοποιεί τον φόβο για να
μπορεί να κουμαντάρει τον κόσμο, την ενέργεια των ανθρώπων, να την κρατάει
πολύ χαμηλά, να μη μπορούν να βγουν τα συναισθήματα τα καταπιεσμένα. Γι’ αυτό
και κάποτε γίνονται οι εξεγέρσεις και όλα αυτά που γίνονται και παίζεται το σενάριο
και συνεχίζεται το σενάριο. Γιατί αν όλοι λέγαμε εντάξει, και τι έγινε, και
ακολουθούσαμε τη μοίρα μας, τότε δεν θα παιζόταν κανένα σενάριο. Όλα θα
διακόπτονταν τη μέση.
Φ.:
Οι μισοί φοβούνται τον Θεό και οι άλλοι μισοί τους νόμους.
Μ.:
Επειδή ετέθη η έννοια του αρνητικού ανθρώπου κι εγώ δεν πιστεύω σ’ αυτήν την
έννοια καθόλου….
Έ.:
Έχεις συναντήσει ποτέ αρνητικό άνθρωπο;
Μ.:
Ναι, παλιότερα συνέχεια συναντούσα.
Έ.:
Εμένα μου έχει τύχει δυο – τρεις φορές να έχω συναντήσει και είναι απίστευτο πόσο
πολύ έντονα.
Φ.:
Μόνο δυο – τρεις φορές; είσαι τυχερή.
Έ.:
Είμαι τυχερή; Συνήθως βλέπω το καλό στους άλλους…. Αλλά αυτό, όταν το
συναντήσεις… αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι άλλο, είναι ένα μαύρο πράγμα που
σε παίρνει και σε κάνει έτσι….
Μ.:
Ακριβώς πάνω σ’ αυτό θα ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο αρνητικοί
όσο τους ερμηνεύεις εσύ.
Έ.:
Όχι. Όχι, με συγχωρείς, θα διαφωνήσω γιατί δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν ερμηνεύω εγώ
έτσι. Αυτό είναι κάτι που έρχεται δεν ξέρω τι, είναι διαισθητικό…
Άννα:
Νομίζω ότι καταλαβαίνω αυτό που προσπαθείτε να πείτε η μία στην άλλη.
Ωστόσο, το «καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας» δεν σημαίνει ότι έχουμε τόσο κακό
μέσα μας ώστε έρχεται κάποιος να μας το δείξει με τόση αρνητική ενέργεια. Όμως,
εκείνη την ώρα χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι είναι κομμάτι μας και εκείνη η
ενέργεια. Είναι μέρος του σεναρίου μας. Είναι δύσκολο να το αποδεχτεί κάποιος αν
δεν το έχει βιώσει, αλλά είναι μέρος του σεναρίου μας. Αυτό που θα μου δείξει
κάποιος με τη στάση του, είτε στρέφεται εναντίον μου προσωπικά είτε έχει μία
γενική αρνητική διάθεση για τα πάντα, έρχεται να μου το δείξει γιατί υπάρχει
κάποιος λόγος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι τυχαία βρέθηκε εκεί κι εγώ πρέπει να
κλειστώ. Πρέπει να ανοίξω και να συν-χωρέσω αυτήν την ενέργεια στην καρδιά
μου, να αποδεχτώ ότι είναι μια δική μου ενέργεια, γιατί εγώ είμαι τα πάντα. Όπως
είπε νωρίτερα, δεν θυμάμαι πώς το είπε ακριβώς… «το μόνο σημείο της ζωής είναι ο
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Εαυτός». Με την έννοια ότι ζούμε εμείς. Εμείς είμαστε η μονάδα και βιώνουμε. Όταν
λοιπόν έρχεται ο άλλος και μου καθρεφτίζει κάτι, θέλει να μου πει «Κοίταξε, αυτή
είναι μια ενέργεια που δεν πρέπει να αποκόψεις, πρέπει να δουλέψεις μαζί της».
Αυτό που θα κάνω τότε, είναι να τη συν-χωρέσω στην καρδιά μου, να της ζητήσω
να έρθει στην καρδιά μου και να ισορροπήσει.
Έ.:
Δεν καταλαβαίνω.
Άννα:
Το καταλαβαίνω, ναι, το βλέπω.
Έ.:
(Φέρνει το παράδειγμα μιας παρέας τεσσάρων ατόμων, ο ένας εκ των οποίων κρατά
μια αρνητική στάση σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Σε ποιόν από τους τρεις
καθρεφτίζει την αρνητική ενέργεια αυτός ο άνθρωπος;).
Άννα:
Ο κάθε ένας έχει να κάνει μια δουλειά μ’ αυτήν την ενέργεια. Εγώ θα έλεγα ότι και
οι τρεις θα πρέπει να αποδεχτούν αυτήν την ενέργεια. Να την συν-χωρέσουν στην
καρδιά τους και να ζητήσουν να μπει μέσα ισορροπημένη. Είναι κάτι που το έχω δει
στην πράξη, όχι να εξουδετερώνονται αλλά να ισορροπούνται τέτοιες ενέργειες, εν
ριπή οφθαλμού, χωρίς να το καταλάβεις.
Έ.:
Μα δεν το καταλαβαίνω πώς.
Άννα:
Δηλώνεις την πρόθεσή σου να κάνεις χώρο στην καρδιά σου και για αυτήν την
ενέργεια.
Έ.:
Δηλαδή να έρθει η αρνητική η ενέργεια η δική της μέσα στη δική μου την καρδιά;
Άννα:
Όταν το δεις αυτό από το σημείο που το βλέπεις τώρα, που είναι στη ζυγαριά,
μπερδεύεσαι. Υπάρχει ο άλλος τρόπος, να ανέβεις ψηλά. Να φύγεις από τα δύο
άκρα.
Έ.:
Να την κατανοήσω και να τη συγχωρήσω, μπορώ.
Άννα:
Όχι, δεν είσαι η ‘τέλεια’ για να συγχωρέσεις τον αμαρτωλό.
Έ.:
Τέλεια όχι, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που έχω υπάρξει στη θέση της και μπορώ να
την κατανοήσω. Αλλά να πάρω τη δική της αρνητική ενέργεια μέσα μου….
Φ.:
Ο Χριστός είπε, μιας και αναφέρθηκες νωρίτερα, ότι αν σας χτυπήσουν το ένα
μάγουλο, να γυρίσετε και το άλλο. Να σου πω πώς το αντιλαμβάνομαι αυτό; Ότι
εγώ δεν θυμώνω, δεν τσιμπάω στην πρόκλησή σου και σου δίνω και το άλλο
μάγουλο, οπότε επιστρέφω κατευθείαν αυτό που θέλεις να μου δώσεις.
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Έ.:
Εγώ τελικά την πήρα τη δική της αρνητική ενέργεια; Έχω καταμπερδευτεί,
βοηθήστε με.
Άννα:
Κοίταξε, έχεις μπερδευτεί, γιατί προσπαθείς να το καταλάβεις με το μυαλό. Δεν
μπορείς να το καταλάβεις με το μυαλό. Πρέπει να ζητήσεις να βγεις από τον άξονα
καλό – κακό. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς τη λέξη «αρνητικός» για κάποιον,
«αρνητική ενέργεια», ήδη βρίσκεσαι σε κρίση.
Έ.:
Τι, πώς πρέπει να το ονομάζουμε; Μια ολόκληρη ζωή, έτσι ξέρω να ξεχωρίζω τα
πράγματα. Τι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε;
Άννα:
«Ενέργεια». Γιατί θα πρέπει να την προσδιορίζεις έτσι ή αλλιώς; Είναι μία ενέργεια.
Είναι καλό να βγεις λίγο από τον προσδιορισμό. Είναι μια δουλειά που πρέπει να
κάνεις…. όλοι είναι καλό να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί προσδιορίζοντας
βάζουμε ετικέτες και δεν μπορούμε να βγούμε από τον δυισμό.
Έ.:
Ωραία, υπάρχουν χρώματα… λέμε η ενέργεια του θυμού, η ενέργεια του μίσους, δεν
υπάρχει η ενέργεια του άσπρου και το μαύρου, ούτως ή άλλως, το γιν και το
γιανγκ;
Άννα:
Ναι, αλλά κάθε φορά που επικαλείσαι αυτά τα δίπολα, μπαίνεις στη διττότητα,
μπαίνεις στον δυισμό. Αυτό θέλω να σου πω. Βγες από τον χάρακα με τα δύο άκρα,
καλό - κακό, λευκό – μαύρο. Στάσου ψηλά. Πήγαινε στο σημείο της ισορροπίας.
Όταν φτάσεις στο τρίτο σημείο, της ισορροπίας, θα δεις τη ροή της ενέργειας και θα
καταλάβεις ότι δεν ήταν αυτό που φαινόταν πριν. Αυτό όμως, θέλει δουλειά για να
γίνει. Ούτε είναι κάτι που κατανοεί ο νους έτσι εύκολα, ούτε κάτι που κάνεις έτσι,
από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι κάτι που κι εγώ… ακόμα το δουλεύω. Απλά,
γνωρίζω πολύ καλά τώρα πια στην πράξη, και γι’ αυτό το λέω με βεβαιότητα, ότι για
να πάψω να βλέπω ‘μια αρνητική ενέργεια’ –που εντάξει, δεν μου αρέσει βέβαια
αυτή η ενέργεια, δε με βολεύει, με κουράζει, μου σπάει τα νεύρα- αυτό που μπορώ
να κάνω, είναι να κάνω χώρο στην καρδιά μου, να τη χωρέσω μέσα και να ζητήσω,
μπαίνοντας στην καρδιά μου να ισορροπήσει, ώστε να δω αυτήν την ενέργεια όπως
είναι.
Έ.:
Αα, δηλαδή… τώρα κατάλαβα τι εννοείς.
Ε.:
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που υπάρχει ασθένεια και ο άνθρωπος
είναι καταθλιπτικός, δηλαδή, δεν μπορεί να δει θετικό τίποτα. Μαύρα τα βλέπει όλα.
Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορείς να βοηθήσεις;
Άννα:
Το θέμα δεν είναι να βοηθήσεις αυτόν, αυτός είναι στο δικό του σενάριο. Σίγουρα
όμως θα βοηθήσεις τον εαυτό σου. Σίγουρα θα δεις ότι μετά από αυτό, όταν μάθεις
να χειρίζεσαι την ενέργεια, θα διαφοροποιηθεί πιο πολύ η σχέση που υπάρχει και η
αντίδραση απέναντί σου. Θα νιώθεις πιο ελεύθερη σ’ αυτό, δεν θα νιώθεις το βάρος
αυτής της ενέργειας.
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Ε.:
Άρα, είναι εσύ πως νιώθεις. Ο άλλος δεν επηρεάζεται.
Άννα:
Υπάρχει μία περίπτωση να βγει απ’ αυτό, όταν είναι μία κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί ανάμεσά σας. Υπάρχει μία περίπτωση να βγει απ’ αυτό. Τώρα, αν είναι
ένας καταθλιπτικός και θα πάψει να είναι επειδή εσύ θα έχεις κάνει αυτό…. εγώ δεν
έχω μια τέτοια εμπειρία για να σου πω. Ξέρω ότι αλλάζουν τα πάντα, αλλά δεν
μπορώ να σου πω ότι ο άλλος θεραπεύεται. Πάντως, ένα μεγάλο μέρος της
ενέργειας εξισορροπείται.
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Μάθημα 6ο
Ομάδα Α΄- 25.7.2008

Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Άννα:
Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μου πείτε αν είστε εντάξει, αν έχετε τακτοποιηθεί.
Νιώθω έναν πόνο στη καρδιά και προέρχεται από εδώ μέσα. Υπάρχει κάτι που σας
ενοχλεί, κάτι που σας κάνει να νιώθετε άβολα; Θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι;
Μ.:
Εγώ είχα γράψει μία ερώτηση αλλά αποφάσισα να μην την πάρω μαζί μου. Δεν είναι
από μένα αυτό.
Λ.:
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι από χθες. Τι συμβολίζει ο σκορπιός στο ηλιακό
πλέγμα; [Αναφέρεται σε μια συνεδρία «Αγγελικού Ρέικι/Μασάζ», όπου της ειπώθηκε
ότι τοποθετήθηκε αιθερικά ένας σκορπιός στο ηλιακό πλέγμα]
Άννα:
Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβολίζει. Βάζω τα σύμβολα όπως δίνονται. Θα δούμε αν μας
πούνε κάτι γι’ αυτό. Υπάρχει άλλη ερώτηση;
(παύση)

Δακτυλίδια, μαχαίρια, ψαλίδια στην καρδιά, σπαθιά, και ό,τι άλλο μπορείτε να

φανταστείτε. Σκορπιούς στο ηλιακό πλέγμα, Μυρμιδόνες, Μακεδόνες με τις
σάρισες…. βασιλιάδες, ιππείς, υπηκόους, λαγούς με πετραχήλια (στην προκειμένη
περίπτωση εμείς βάζουμε τα πετραχήλια κι εσείς παριστάνετε τον λαγό). [γέλια]
[Σημ.: Αναφέρεται σε ένα άλλο σύμβολο που χρησιμοποιείται συχνά στο «Αγγελικό
Ρέικι/Μασάζ»]
Είναι όλα αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούμε για να κινητοποιήσουμε τις
ενέργειες στην αύρα σας, γιατί, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά η χρήση…. η
πνευματική χρήση των αντικειμένων γύρω σας είναι διαφορετική. Έχουμε πει
πολλές φορές ότι η σημειολογία του Πνεύματος είναι διαφορετική. Εσείς μπορεί να
νιώθετε απαίσια βλέποντας μια κατσαρίδα, ας πούμε, αλλά μπορείτε να διανοηθείτε
τον πνευματικό της συμβολισμό; Μπορεί να νιώθετε περίεργα όταν σας λένε ότι σας
έχουν μπήξει ένα σπαθί στην καρδιά ή ότι σας έχουν κόψει το κεφάλι στα δύο με
μία ρομφαία. Μπορείτε να διανοηθείτε όμως τι συμβαίνει σ’ αυτήν την περίπτωση; Τι
συμβολίζει αυτή η κίνηση; Συμβολίζει τη φώτιση. Κάθε τι που μπαίνει στην αύρα
σας έρχεται να διευθετήσει και να αναπροσαρμόσει τις ενέργειές σας. Είναι ένας
πολύ ωραίος τρόπος για να συνειδητοποιήσετε πόσο ιερά είναι όλα όσα υπάρχουν
γύρω σας. Όταν φτάνετε να ακούσετε ότι σας έχουν βάλει πολύ παράξενα
πράγματα πάνω στην αύρα σας, νιώθετε περίεργα, αναρωτιέστε «Ήταν για καλό
αυτό τώρα;», όμως έτσι είναι, είναι για καλό. Έρχονται οι δομές που εκφράζουν
αρχέτυπα και ενσωματώνονται στην αύρα σας, στο αιθερικό σας και κατόπιν
απορροφούνται στο παχυλό υλικό πεδίο. Η σημειολογία του Πνεύματος είναι
διαφορετική αγαπητοί μου. Και έτσι είναι.
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Κι εσείς νομίζετε ότι ζείτε σε έναν κόσμο εχθρικό, περιστοιχισμένοι από χιλίων ειδών
κινδύνους, ενώ την κάθε στιγμή γύρω σας υπάρχει μόνο Πνεύμα. Υπάρχει μόνο η
αγάπη του Πατέρα που παίρνει ένα σωρό διαφορετικές μορφές, έτσι, για να σας
κάνει τη χάρη. Έτσι, για να σας κάνει το κέφι και να ζήσετε σε έναν κόσμο γήινο και
να παίξετε το παιχνίδι σας. Όπου και να γυρίσετε γύρω σας, υπάρχει ο Πατέρας,
υπάρχει η ενέργεια του Δημιουργού. Αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα συχνά, γιατί
λίγες είναι οι φορές που πραγματικά μπορείτε να νιώσετε, να βιώσετε αυτό που σας
περιγράφουμε τώρα. Είναι πολύ λίγες οι στιγμές που μπορείτε να βιώσετε
πραγματικά το ότι, κάθε τι γύρω σας φέρει την ενέργεια του Δημιουργού, του
Πατέρα και της Μητέρας αν θέλετε.
Νιώθετε αδύναμοι, ανίκανοι να βιώσετε κάτι τέτοιο, για τον πολύ απλό λόγο ότι
βρίσκεστε σε σύγκρουση με τον ίδιο σας τον εαυτό. Χρειάζεται να κάνετε κάτι
τέτοιο. Χρειάζεται να τραβήξετε έναν διαφορετικό δρόμο, προκειμένου να μπείτε
στο γήινο πεδίο. Αν δεν το κάνατε, δεν θα μπορούσατε να ενδυθείτε αυτό το
φυσικό σώμα και να αποκτήσετε τη γήινη εμπειρία. Ωστόσο, κάθε στιγμή καθώς
αποκτάτε την κυριότητά σας, χρειάζεται να ανέλθετε τις δονήσεις και να
συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά που βλέπετε σαν ξεχωριστά από σας είναι ένα μαζί
σας. Χρειάζεται δουλειά γι’ αυτό, το καταλαβαίνουμε. Το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι. Μην
νομίζετε όμως ότι θα έχετε φτάσει ποτέ στο κέντρο σας αν δεν έχετε την αίσθηση
ότι κάθε τι που σας περιτριγυρίζει είναι μία έκφραση του Δημιουργού και είναι ο
ίδιος ο Δημιουργός που σας κοιτά στα μάτια μέσα από τις μορφές που υπάρχουν
γύρω σας. «Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», θα σκεφτείτε ίσως. Είναι ένα ωραίο
μονοπάτι το γήινο... χαρούμενο, πονεμένο κάποτε, ένα πολύ ενδιαφέρον μονοπάτι.
Ας τ’ αφήσουμε όμως τώρα αυτά -θα σου εξηγήσουμε για τον σκορπιό στο ηλιακό
πλέγμα κάποια άλλη στιγμή- και ας περάσουμε στο σημερινό θέμα, που είναι, τι
άλλο, ο Θεός στη γη. Ουσιαστικά αυτό το θέμα αναπτύσσουμε από την αρχή των
μαθημάτων/υπομνήσεων. Ο Θεός στη γη. Πώς είναι να είσαι Θεός στη γη; Αυτή
όμως είναι μία ερώτηση που μπορείτε να την απαντήσετε μόνο εσείς. Πώς είναι να
είσαι ο Θεός στη γη; Πώς είναι να ελέγχεις τον κόσμο γύρω σου; Πώς είναι να
γνωρίζεις και να παριστάνεις ότι δεν γνωρίζεις, για να σταθείς ανάμεσα στους
άλλους ανθρώπους; Πώς είναι να κάνεις μια βουτιά πολύ βαθιά στον ίδιο σου τον
εαυτό και να αντικειμενοποιείς τις πλευρές του εαυτού σου, ώστε να τις
παρακολουθείς σαν ένα έργο στην οθόνη του κινηματογράφου; Γιατί αυτό κάνετε
στην ουσία. Αυτό συμβαίνει. Όταν μιλούσαμε για τους ονειρευτές, αυτό
περιγράφαμε. Πώς μπορείτε να πηγαίνετε τόσο βαθιά στο κέντρο της ύπαρξής σας
και, ενώ πηγαίνετε τόσο βαθιά, φτάνετε να δημιουργείτε έναν κόσμο μορφής, έναν
κόσμο ψευδαίσθησης θα λέγαμε εμείς, αλλά μιας ψευδαίσθησης πολύ χειροπιαστής
για σας.
Το ηλιακό πλέγμα συμβολίζει τον χρόνο. Είναι αυτό που συντονίζεται με την καρδιά
του ήλιου και σας δημιουργεί την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Και ο
σκορπιός, ανασύρει ένα πολύ βαθύ δυναμικό μέσα στον χώρο και το χρόνο. Ένα
πολύ βαθύ δυναμικό που σχετίζεται με την πραγμάτωση των εσωτερικών δομών,
των εσωτερικών αληθειών, στο εξωτερικό πεδίο. Είναι πολύ πιο βαθύ απ’ ότι μπορεί
να περιγράψει η επιστήμη της αστρολογίας. Φέρνει επάνω αρχετυπικές δομές και τις
εντάσσει….. όταν τοποθετείται στο ηλιακό πλέγμα, τις εντάσσει στο πλαίσιο του
χωροχρόνου σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ανασύρετε τη δύναμή σας, τη δική σας
ενέργεια και την ισχύ –και πάρα πολλά άλλα που δεν θα αναπτύξουμε τώρα-…. να
μπορέσετε να τα ανασύρετε και να τα φέρετε στο γήινο πεδίο. Τελικά σου άρεσε….
Λ.:
Ναι.
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(συνέχεια)
Είσαι ασφαλής. Είστε κάθε στιγμή ασφαλείς. Συνειδητοποιείτε πόσο διαφορετικά
ερμηνεύετε τα πράγματα απ’ ότι είναι.
(παύση)
Και τώρα που αφήσαμε κι αυτό το μικρό ψήγμα αμφιβολίας να φύγει από την
καρδιά σου, θα συνεχίσουμε.
Λ.:
Ευχαριστώ.
(συνέχεια)
Θα σας ζητήσουμε λοιπόν να γυρίσετε και να κοιτάξετε στο κέντρο της καρδιάς.
Πηγαίνετε όσο πιο βαθιά μπορείτε. Μέχρι εκεί που λέτε «Δεν μπορώ πια άλλο, δεν
μπορώ να μπω πιο μέσα».
(παύση)
Το πετραχήλι συμβολίζει ένα είδος εσωτερικής δύναμης, πνευματικής ισχύος. Η
Άννα αναρωτιέται πιο είναι το θέμα του μαθήματος, γιατί συνεχίζουμε να περνάμε
από το ένα θέμα στο άλλο. Θα το καταλάβετε σιγά – σιγά.
(παύση)
Συγκεντρώστε την ενέργειά σας στην καρδιά, και δείτε από κει ένα πετραχήλι να
ξετυλίγεται μέχρι το τσάκρα του αφαλού, σε χρώμα ροζ-μοβ. Κι αφήστε το εκεί
μέχρι το τέλος της συνεδρίας.
Μπαίνουμε μέσα σε έναν μικρό κύκλο, μέσα στον κύκλο των μαθημάτων, που θα
τον ονομάσουμε «Αγγελικό Ρέικι/Μασάζ για προχωρημένους ασθενείς». Πώς σας
φαίνεται ο τίτλος; [γέλια]
Μ.:
Στην αρρώστια προχωρημένους;
(συνέχεια)
Προχωρημένοι στα πάντα. Προχωρημένοι στην αντίληψη της ασθένειας και του
ρόλου που παίζει αυτή στο γήινο πεδίο. Προχωρημένοι στον τρόπο της αντίληψης
των πνευματικών αληθειών…. Προχωρημένοι στη νέα ενέργεια.
Δεν ακούγεται καλός ο τίτλος… δεν ακούγεται καλός. Μιλάει για ασθενείς, και δεν
σας ενδυναμώνει αρκετά ώστε να πατήσετε στην ενέργειά σας και τη δύναμή σας. Η
έλλειψη σθένους είναι κάτι που δεν σας αρέσει, γιατί νομίζετε ότι το σθένος είναι
αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε στη ζωή. Έτσι, ένας α-σθενής
δεν έχει αρκετά προσόντα για να προχωρήσει. Άλλο ένα σημείο αναφοράς που έχετε
υιοθετήσει βάσει των προσλήψεών σας από την κοινωνία στην οποία ζείτε… από την
ανθρώπινη κοινωνία και το σημείο της εξέλιξης όπου έχει φτάσει μέχρι τώρα.
(παύση)
Α-σθενής, μπορεί να σημαίνει και ουδέτερος, ξέρετε, αυτός που δεν έχει σθένος1.
(παύση)
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Έχουμε και την Άννα εδώ, να κάθεται σαν τον Βούδα και περιμένει τι θα δώσουμε
στη συνέχεια… [ξεκαρδιστικά γέλια]
Ίσως προσθέσουμε άλλον έναν κύκλο στο μέλλον, για τον Βούδα.
(παύση)
Οι στιγμές σιωπής χρειάζονται για να μπορέσετε να νιώσετε την ενέργεια που
κινείται. Χρειάζεται να μπορέσετε να γίνεστε πιο συνειδητοί απέναντι στην ενέργεια.
Ξέρουμε πως κάποιοι από σας είστε ήδη, δεν μιλούμε όμως γι’ αυτό ακριβώς.
Μιλούμε για την ανάγκη να γίνετε συνειδητές στην ενέργεια που υπάρχει πίσω απ’
αυτό που νιώθετε. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό; Να αρχίσετε να μπαίνετε στην
ενέργεια πίσω από τη μορφή, την κάθε είδους μορφή. Πίσω από το στεναγμό σας,
πίσω από τον ρυθμό της καρδιάς, πίσω από τα συναισθήματα και τις σκέψεις, πίσω
από τα οράματα, πίσω από τα ακούσματα που έχετε εσωτερικά. Άλλη μια υπέρβαση
σας ζητάμε, έτσι είναι. Το μονοπάτι αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Όσο υπάρχετε
διευρύνεστε. Γι’ αυτό έρχεστε άλλωστε. Για να διευρυνθείτε και καθώς το κάνετε,
να δημιουργήσετε καινούρια πεδία για όλους τους υπόλοιπους.
(παύση)
Βρίσκεστε σε έναν διαρκώς εκτεινόμενο χώρο, μέσα στον οποίο υλοποιείτε την
πραγματικότητά σας, βάσει των σχεδίων του Εαυτού. Γιατί, όπως είπαμε ξανά, το
μοναδικό σημείο ζωής είναι ο Εαυτός. Αυτό το άπιαστο τίποτα. Αυτό το άπιαστο
τίποτα δημιουργεί τα πάντα.
(παύση)
Δεν είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε τις απόψεις του Πνεύματος, είμαστε εδώ
για να σας βοηθήσουμε να φέρετε στην επιφάνεια τις δικές σας απόψεις. Και μπορεί
να αποφασίσετε ότι αυτό δεν είναι τσάνελιγκ ακριβώς. Τι θα πει «να φέρουμε στην
επιφάνεια τις δικές σας απόψεις»; Αλλά εσείς είστε το Πνεύμα που κυβερνά, εσείς
είστε ο Θεός στη γη και οι δικές σας απόψεις είναι που θα πρέπει να εμφανιστούν
και να εκφραστούν. Δεν το κατανοείτε, αλλά κάθε φορά που εκφράζετε κάτι, είναι
το Πνεύμα που το εκφράζει μέσα από σας, είτε το θεωρείτε σωστό είτε λάθος. Είναι
μία εκδήλωση του ίδιου του Πνεύματος. Μπορεί να μην είστε ικανοποιημένοι από
αυτό που κάνετε ή από αυτό που λέτε, να πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε
διαφορετικά και να προσπαθείτε κάθε στιγμή να επανασυντονιστείτε και να
αποδώσετε καλύτερα, να αποδώσετε περισσότερο απ’ ότι πριν. Αυτό είναι το
παιχνίδι που παίζετε: της έλλειψης ικανοποίησης. Όταν δεν είστε ικανοποιημένοι
από τίποτα, προσπαθείτε να φέρετε κάτι ακόμα στην επιφάνεια, και κάτι ακόμα, και
κάτι ακόμα. Στην ουσία, το παραμύθι της απομάκρυνσής σας από το κέντρο, έχει να
κάνει με την έλλειψη ικανοποίησης. Αφήστε να γίνουν οι συνδέσεις που χρειάζεται.
Αυτή τη στιγμή σας έχουμε αφήσει σε ένα νοητικό κενό. Σε έναν χώρο χωρίς
ιδιαίτερα σημεία αναφοράς, χωρίς βάσεις, χωρίς λογική ακολουθία των σκέψεων και
των λόγων. Αφήστε να γίνουν οι καινούριες συνδέσεις.
(παύση)
Εστιάζεστε στα εργαλεία της ψυχής σας και νομίζετε ότι υπάρχουν μόνο αυτά. Ο
στεναγμός, η θλίψη, ο πόνος, η χαρά, το δάκρυ, ο έρωτας, η ικανοποίηση, το
μίσος, η εντελέχεια…. Και όμως, όλα αυτά αποτελούν συλλογικές εκφράσεις της
θείας βούλησης. Της μίας βούλησης, που εκφράζεται μέσα από τον καθένα και την
καθεμιά σας. Συνδέεστε με το άπειρο και μετουσιώνετε το άπειρο σε συγκεκριμένο,
σε χειροπιαστό, σε μία απτή πραγματικότητα. πόσο μεγάλο εύρος πρέπει να έχει
στην κίνησή της μία ενέργεια, για να το καταφέρει αυτό αλήθεια;
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Έχετε μπει τώρα σε έναν πολύ ξεχωριστό ενεργειακό χώρο. Είναι ο χώρος του
Βουδικού πεδίου. Το συνδέετε βαθιά κι αυτό με την Χριστική ενέργεια και
πραγματικά υπάρχει μια βαθιά αντιστοιχία. Αυτό το πεδίο στο οποίο δεν μπορείτε να
ακολουθήσετε έναν λογικό ειρμό στη σκέψη σας αλλά η καρδιά σας είναι τόσο
διευρυμένη, που μπορεί να αντιληφθεί συνδέσεις ανάμεσα στα πάντα, είναι το
Βουδικό πεδίο. Κι εσείς δεν γνωρίζετε τι θα πει αυτό. Δεν γνωρίζετε από πού
προέρχεται αυτός ο όρος. Μπορείτε όμως να απολαύσετε το γεγονός ότι το βιώνετε.
Αγαπημένοι μας άγγελοι, αν δεν ήρθατε γι’ αυτό στη γη, γιατί νομίζετε ότι ήρθατε;
Βρίσκεστε εκεί που πολλοί σοφοί της γης πεθύμησαν να βρεθούν. Εκεί που πολλοί
στο παρελθόν ονειρευόντουσαν να φτάσουν. Και δεν θα σας πιστέψουν αν το πείτε,
ξέρετε. Έτσι είναι, δεν θα σας πιστέψουν. Όταν όμως στέκεστε σ’ αυτήν την
ενέργεια, δεν νιώθετε καμία ανάγκη να γίνετε πιστευτοί. Η καρδιά σας έχει
διευρυνθεί τόσο πολύ που τα πάντα είναι πραγματικά. Δεν είναι πραγματικά στον
νου, είναι πραγματικά στο πεδίο της καρδιάς κι ακόμα παραπέρα. Σ’ αυτό το πεδίο
που υπερβαίνει την καρδιά και τον νου και αγκαλιάζει μια ακόμα ευρύτερη
πραγματικότητα. μπορείτε να νιώσετε τις συνδέσεις μέσα στην καρδιά. Επιτρέψτε
στον εαυτό σας να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να νιώσετε πόσο όμορφα είναι.
Να μπορείτε να βιώνετε την ένωση των πάντων, την ενότητα και τη σύνδεση των
πάντων, χωρίς καμιά λογική ακολουθία.
Δεν το περιμένατε αυτό σήμερα, είναι αλήθεια. Ούτε εμείς, καλά – καλά. Προέκυψε
έτσι, από την ενέργεια που δημιουργήθηκε προς στιγμήν. Λέγαμε στην Άννα
νωρίτερα ότι, πριν από κάθε γεγονός γίνεται ένα συμβούλιο. Πριν από οτιδήποτε
συμβεί, γίνεται ένα συμβούλιο ανάμεσα σε πολλές δονήσεις. Ένα συμβούλιο στο
οποίο συμμετέχουν πολλές συχνότητες. Αυτό εσείς το μεταφράζετε σαν το
συμβούλιο των Ελοχίμ, το συμβούλιο των Σανάντα, το συμβούλιο των τάδε ή των
δείνα. Το μεταφράζετε σαν το συμβούλιο της Σαμπάλα, των δασκάλων και ούτω
καθεξής. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι συνεδριάζουν, αν θέλετε, πολλές
συχνότητες. Και μέσα από τη συνήχηση που προκαλείται, προκύπτει μία απόφαση
που αρχίζει να υλοποιείται σε μία απτή πραγματικότητα. Ακούγεται πολύ «τεχνικό»;
Δεν ακούγεται τίποτα. Απλά είναι.
Μείνετε στην καρδιά, μείνετε βαθιά στην καρδιά. Βιώστε το άνοιγμα, τη διεύρυνση.
Δεν υπάρχει καμία κρίση εδώ που είστε. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Είσαστε
μόνο συχνότητες που ενώνονται και παντρεύονται με άλλες, προκειμένου να
δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Συχνότητες. Συχνότητες που ταξιδεύουν από πολύ
μακριά, από άλλους γαλαξίες, από πολύ μακρινά αστέρια, και συμπίπτουν μέσα σ’
αυτό το ηλιακό σύστημα στη γη. Και με την ενέργεια του Ηλιακού ανέμου,
ζωοποιούνται. Η καρδιά σας άνοιξε πάρα πολύ σήμερα. Ελπίζουμε να το δεχτείτε
αυτό.
Συγκινούμαι να κατεβαίνω από τον ουρανό και να βλέπω τα παιδιά μου να
μεγαλώνουν σιγά – σιγά. Να μεγαλώνουν και να ωριμάζουν στη σκέψη και να
θυμούνται το σπίτι. Είναι μεγάλη η συγκίνηση που δεχόμαστε από αυτό το γεγονός.
Βλέπετε, στο Βουδικό πεδίο σας περιμένουν άλλοι συνειρμοί, άλλου είδους
συσχετισμοί, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς του νου. Σας πήρε πολύ
δουλειά μέχρι τώρα και θα πάρει ακόμα για να αφήσετε τον νου στην άκρη.
Νομίζατε πολλές φορές ότι κοντεύετε να τρελαθείτε. Νομίζατε ότι κάτι δεν
λειτουργεί καλά στο κεφάλι σας. Μέχρι που, μπαίνοντας σ’ αυτήν την καινούρια
διάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι η νοημοσύνη που υπάρχει εδώ είναι πολύ ευρύτερη
από οτιδήποτε άλλο. Πολύ ευρύτερη από αυτή που θα μπορούσατε να συναντήσετε
οπουδήποτε αλλού. Μια νοημοσύνη που ξεπερνά πολλών ειδών «νοημοσύνες»
όπως τις έχετε χαρακτηρίσει στο γήινο πεδίο. Μια νοημοσύνη πολύ κοντά στην
καρδιά, στην πνευματική διάσταση της καρδιάς. Και θέλουμε να βρεθείτε συνειδητά
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σ’ αυτήν τη δόνηση, να επιτρέψετε στον εαυτό σας να σταθεί εδώ και να κοιτάξετε
προς τη γήινη ζωή σας. Να κοιτάξετε τον γήινο εαυτό σας από δω ψηλά και να
αφήσετε αυτόν τον εαυτό να κατανοήσει πόσο ένα είναι τα πάντα. Δεν είναι εύκολο
το πάντρεμα αυτών των διαστάσεων. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε που βρίσκεστε.
Δεν μπορείτε ακόμα. Αφήστε την καρδιά σας να δει.
Κοιτάξτε προς το κέντρο του κύκλου, όπου υπάρχει μία ζώνη φωτός, μία παλλόμενη
ζώνη φωτός. Αφήστε τη να έρθει και να τρυπώσει στην καρδιά σας και να κινηθεί,
σχηματίζοντας έναν φωτεινό δακτύλιο. Ο Ένας στην καρδιά. Θέλει πολύ παρρησία
αυτό το γεγονός. Χρειάζεται να διαθέτει κανείς μεγάλη παρρησία για να μπορέσει να
σταθεί μπροστά σ’ αυτήν την ενέργεια. Χρειάζεται καθαρή καρδιά και βαθιά
επίγνωση…. Βαθιά επίγνωση της ψευδαίσθησης της ύπαρξης. Κρατώντας αυτόν τον
φωτεινό δακτύλιο στην καρδιά, περάστε μέσα απ’ αυτόν. Κινηθείτε μέσα απ’ αυτόν,
γύρω απ’ αυτόν. Αυτό είστε. Ο κύκλος, ο φωτεινός δακτύλιος, είναι εγώ κι εσείς
μαζί.
(παύση)

Σ’ αυτό το σημείο, σ’ αυτήν την κίνηση της ενέργειας είμαστε απόλυτα ένα. Είμαστε
Εγώ. Από δω και πέρα λοιπόν, τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν γι σας. Όχι
ότι δεν άλλαξαν μέχρι σήμερα πάρα πολύ, τώρα όμως μπαίνετε σ’ ένα άλλο
μονοπάτι. Στο μονοπάτι της διάστασης του μη-όντος. Πολύ Ζεν ακούγεται αυτό.
Νιώθετε ίσως, ότι δεν είστε έτοιμες ακόμα για τέτοια βήματα, βήματα που δεν
καταλαβαίνετε καν. Αγαπητές μου, δεν θα ήσασταν εδώ, αν δεν ήσασταν απόλυτα
έτοιμες γι’ αυτό. δεν θα ήσασταν εδώ αυτή τη στιγμή, αν δεν το είχατε ετοιμάσει με
πολύ χαρά για σας. Αφήστε την ψυχή σας να κατανοήσει.
Αφήστε την ψυχή να γευτεί τις συγχρονικότητες που πηγάζουν
Είναι η ψυχή σας που αγαλλιάζει αυτή την ώρα. Αυτό που ο
τολμά να αντικρίσει ακόμα στα μάτια, η ψυχή σας το βλέπει και
να θεωρηθεί ολοκληρωμένος ένας άνθρωπος, αν δεν βιώσει την
πεδίου μέσα από τις γήινες ενσαρκώσεις του.

από αυτό το πεδίο.
γήινος εαυτός δεν
σκιρτά. Δεν μπορεί
εμπειρία αυτού του

Ανοίχτηκε μία πύλη για σας σήμερα. Και πολλοί θα περίμεναν, μπαίνοντας στο
Βουδικό πεδίο, να συναντήσουν τον Βούδα, τι άλλο; Άντε βρε αδελφέ, τον Χριστό
τουλάχιστον. Όμως εδώ, πολύ απλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είστε. Και είναι πάρα
πολύ όμορφο αυτό, είναι λυτρωτικό. Ψάχνετε για ένα σωτήρα και λυτρωτή; Χμ.
Εδώ είναι η λύτρωση, στη συνειδητοποίηση ότι δεν είστε παρά αυτή η ενέργεια που
ρέει σ’ έναν κύκλο προσωρινά, μέχρι να αποφασίσει να λύσει τον κύκλο και να
κινηθεί σε άλλες συχνότητες.
(παύση)
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Και ήδη αυτή τη στιγμή, παίζοντας με τον κύκλο, στην μέση του κύκλου σας ή
γύρω από τον κύκλο σας, έχετε σχηματίσει μία οντότητα. Αυτός ο φωτεινός
δακτύλιος, τώρα περιλαμβάνει πολλές ακόμα συχνότητες, δημιουργώντας έτσι μία
νέα οντότητα. Μία οντότητα που αποτελείται από το συλλογικό σας. Έτσι κινείται η
ενέργεια. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να το δει.
(παύση)
Αυτό θέλαμε να περιγράψουμε σήμερα, με πολύ χαρά. Να σας περιγράψουμε
συνειρμούς πέρα από κάθε τι γνωστό στον νου σας. Η διεύρυνση της καρδιάς είναι
εξαιρετική. Βρίσκεστε στο μεταίχμιο της ζωής και του θανάτου, με πλήρη
συνειδητότητα. Αν εσείς αποφασίσετε να φύγετε ή όχι, είναι δικό σας θέμα –και δεν
το βλέπουμε να γίνεται σύντομα. Όμως, χρειάζεται να έχετε την επίγνωση, ότι αυτό
είναι το μεταίχμιο. Η αίσθηση αυτής της διεύρυνσης είναι που επικρατεί στο
μεταίχμιο ζωής και θανάτου, όπως το περιγράφετε στο γήινο πεδίο. Τίποτε λιγότερο
απ’ αυτό.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχια όμως. Έτσι, θέλουμε να αγγίξετε η μία την καρδιά της
άλλης νοερά, με ένα αιθερικό σας χέρι και να αφήσετε αυτό το αιθερικό χέρι να
φύγει από εσάς και να φωλιάσει στην καρδιά των υπολοίπων. Ήταν μια συνάντηση
που θα λέγαμε ότι προϋποθέτει κότσια για να γίνει. Και αν ξέρατε από πριν πόσο
βαθιά θα μπαίνατε, δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δεν θα γινόταν ποτέ. Γιατί ο νους
θα κουνούσε πολύ χαρούμενος την ουρά του και θα έκανε πολύ φασαρία γι’ αυτό.
(παύση)
Θα σας πούμε το εξής, θα σας αποκαλύψουμε το εξής: χμ, στην επόμενη γήινη
ενσάρκωσή σας, θα μοιράζεστε η μία κομμάτια των υπολοίπων, η μία ενέργειες της
άλλης. Ήταν τόσο βαθιά η δουλειά που κάνατε σήμερα. Τόσο βαθιά κινήθηκαν οι
ενέργειες ώστε, στην επόμενη ενσάρκωσή σας, θα φέρετε μέσα σας τις ενέργειες
και των υπολοίπων.
Και δεν είναι τυχαίο ότι κάνουμε αυτήν την αναφορά. Σας ρίχνουμε στα βαθιά, το
ξέρουμε. Αν θυμόσαστε αυτά που ειπώθηκαν στο πρώτο μάθημα, είναι ξεκάθαρος ο
τρόπος που λειτουργούν τα πράγματα στο γήινο πεδίο. Είναι ξεκάθαρος ο τρόπος
που κινούνται οι ενέργειες σε καθαρά υλικό επίπεδο, πώς μοιράζονται τα πάντα
παντού. Τώρα είδατε την ίδια διαδικασία από το Βουδικό πεδίο. Είδατε πόσο εύκολο
είναι να μοιραστείτε τις ενέργειές σας με τους υπολοίπους. Και όταν μετά από πολλά
– πολλά χρόνια θα βρίσκονται κάποιοι και κάποιες στη γη, κι αποφασίσουν ότι
μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα από την άλλη πλευρά, θα έχουν περίεργες
εικόνες και θα ακούν κάτι περίεργα ονόματα. Και μπορεί κάποιος να τους πει, «Πού
το βρήκες αυτό τώρα, από πού σου ήρθε;» και θα πουν «Μα δεν έχω ιδέα». Αν και
μετά από πολλά - πολλά χρόνια τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα γύρω απ’ αυτά
τα θέματα. Εσείς όμως τώρα, ξέρετε πώς γίνεται και μοιράζεστε τις ενέργειες ο ένας
του άλλου. Ξέρετε πώς γίνεται και μοιράζεστε τις ενέργειες των δασκάλων, των
αγγέλων και όλων όσων υπάρχουν.
Όταν βρίσκεστε σ’ αυτό το πεδίο, μπορείτε να αποφασίσετε για τις ενέργειες με τις
οποίες θα κινηθείτε στη γη. Γράφετε για σας ένα καινούριο σενάριο. Βέβαια, όταν
μιλούσαμε για σενάρια, εσείς φανταζόσασταν τον εαυτό σας σε μία πολύ ωραία
βιβλιοθήκη να γράφει σ’ έναν πάπυρο το σενάριο της ζωής σας. Καταλαβαίνετε ότι
τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και ήταν ένας τρόπος να το σχηματοποιήσουμε
όλο αυτό για σας και να το κατανοήσετε. Να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι
ενέργειες πλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν καινούριες πραγματικότητες.
Όταν σας το περιγράφουμε έτσι, δεν έχει την ίδια πλάκα. Θα γελούσατε πολύ όμως
με τον εαυτό σας αν μπορούσατε να δείτε τι έχετε σχεδιάσει για το προσεχές
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μέλλον. Εδώ είναι η πλάκα. Δεν έχει σημασία πόσο αστείο φαίνεται στον νου σας
όλο αυτό, σημασία έχει να μπορέστε να ζήσετε τη μεγάλη πλάκα στη γη. Να
γελάσετε και να απολαύσετε κάθε στιγμή σ’ αυτόν τον μεγάλο παιχνιδότοπο. Τα
γήινα ζητήματα λύνονται εδώ.
Και τώρα θα σας αφήσουμε να κάνετε ερωτήσεις, παρότι κινηθήκαμε πολύ έξω από
τον νου, ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να ρωτήσετε. Μέχρι την
άλλη φορά, μείνετε στον κύκλο. Αυτός είναι ο κύκλος του Ενός. Μπορείτε να τον
δείτε καλύτερα τώρα, να δείτε τις ενέργειές του, να δείτε τι πραγματικά σημαίνει….
Τι σήμαινε εξ’ αρχής.
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και ο Ηλίας σας ευλογούν.
Να είστε ευλογημένες.
(παύση)
Θέλουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο η καθεμία στον εαυτό της. Πριν ξεκινήσετε να
ρωτάτε οτιδήποτε και να συζητάτε, πάρτε λίγο χρόνο να μείνετε στον εαυτό σας.
Είναι πολύ γλυκιά η ενέργεια απόψε και δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε αμέσως με
ερωτήσεις.
(παύση)
Μέχρι το τέλος αυτού του κύκλου θα έχετε συνδεθεί με ακόμα βαθύτερα πεδία του
Βουδικού. Θα συνδεθείτε με το Μοναδικό πεδίο, το πεδίο της Μονάδας. Θα γίνει.
Και έτσι είναι.

Κ.:
Ο Ηλίας μου λέει «Μίλα». Ήτανε πάρα πολύ βαθύ. Ήτανε σαν να μπήκα σε ένα
πεδίο εξαιρετικά βαθύ, πίσω από το φως, πίσω από τις μορφές, όπου απλά
αισθανόμουν ότι είμαι. Απλά ήμουν, τίποτε περισσότερο. Και παράλληλα,
αισθανόμουν μια τεράστια διεύρυνση, σαν όλα να ήταν εκεί από πάντα. Και
σκεφτόμουν ότι «Θέλω να μείνω εδώ, δεν θέλω να φύγω». Ήταν φοβερό. Ήταν
σαν να άνοιξε μια πύλη τεράστια.
Λ.:
Εγώ θα ήθελα να πω γι’ αυτό το νοητικό κενό που ανέφεραν. Αυτό ήταν κάτι
υπέροχο. Αυτό είναι που αναζητάμε έτσι, στιγμές τέτοιες για να νιώσουμε τη
γαλήνη, τη γλυκιά αίσθηση, αυτή τη γλύκα στην καρδιά βαθιά που μετά άρχισε να
ανοίγει, να φτάνει σε όλο το θώρακα και σ’ όλο το στήθος. Αυτό ήταν υπέροχο, μια
αίσθηση ένωσης. Κι άλλα πολλά, αλλά πώς να τα πεις.
Αν.
Αυτό αισθάνθηκα κι εγώ. Μια ένωση, μία ηρεμία. Πολλές φορές ένιωθα ότι δεν
ήμουν εδώ, άλλες φορές ήθελα να κλάψω. Αλλά ήταν μια… νομίζω ότι είναι η
τέταρτη φορά που είμαι εδώ [Σημείωση: αναφέρεται στη συνάντηση], αλλά αυτή
ήταν η καλύτερη. Έτσι αισθάνθηκα εδώ, δηλαδή…. πιο βαθιά…
Μ.:
Εγώ πάλι είχα τελείως διαφορετική εμπειρία. Εγώ πάλι ήθελα να φύγω απ’ αυτό.
Δηλαδή, ένα μέρος μου ήθελε να μείνει. Ήταν κάτι διαφορετικό για μένα. Έκαιγαν
τα χέρια μου, έκαιγε το κεφάλι μου, αλλά την ίδια στιγμή μου ερχόταν ναυτία,
ζαλιζόμουν, δεν ήμουν καλά. Κουνιόμουν όλη την ώρα. Ταυτόχρονα ήταν μια
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παράξενη αίσθηση, σαν να μην ήμουν εδώ αλλά ταυτόχρονα το σώμα μου
αντιδρούσε πάρα πολύ, πονούσα ολόκληρη. Και… εντάξει, ήθελα να ρωτήσω μήπως
έκανα κάτι…
Όσον αφορά την καρδιά μου, πιο πολύ πόναγα και είχα…. Όχι συναισθηματικά…
σαν να είχα δαγκάνες. Δεν ήταν κάτι που…. Από την άλλη, ένιωθα αυτήν την
ενότητα που θα ήθελα να την ξαναζήσω, οπότε… Δηλαδή, προς στιγμή σκέφτηκα
ότι δεν ήμουν έτοιμη, αλλά όταν είπε ότι είμαστε εδώ έτοιμοι, είπα εντάξει, μάλλον
θα ‘μουν.
Α.:
Εγώ αισθάνομαι ότι τα τελευταία λεπτά έχει έρθει άλλη μία ενέργεια που θέλει κάτι
να μας πει.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μ’ ακούσετε για λίγο. Σήμερα λοιπόν
αισθανθήκατε, νιώσατε όλες ότι είστε ένα. Το νιώσατε σε πολύ βαθύ επίπεδο, με
όλες τις συνέπειες αυτού. Και λέγοντας συνέπειες, εννοώ όλη αυτή τη χαρά, τη
γαλήνη ή την άσχημη κατάσταση στην οποία βρεθήκατε κάποιες, την ταραχή που
ένιωσε και η Μ. και η Α. κάποιες στιγμές. Θέλω ακόμα να σας πω ότι άνοιξε για σας,
όπως είπαμε πριν από λίγο μέσα από τον Άννα, μία πύλη σήμερα, μία φωτεινή πύλη
για σας. Είναι μία από τις 7 πύλες που θα ανοίξουν για σας σ’ αυτόν τον κύκλο
μαθημάτων που κάνετε. Μια από τις 7 υπέροχες πύλες που θα ανοίξουν για όλες
εσάς.
Κατ’ αρχήν να σας συστηθώ, αν και ξεκίνησα να μιλάω έτσι, είμαι η ενέργεια του
Σάι Μπάμπα και θέλω να σας πω ότι σήμερα που γειώσατε αυτήν τη φοβερή, την
καταπληκτική ενέργεια, πρέπει να θυμάστε… να θυμάστε τη σημασία της λέξης
κρίνω. Είναι ένα πρώτο βήμα, θα ήθελα να σας πω, ένα πρώτο βήμα, για να
συνεχίσετε να είστε έτσι, και να νιώθετε αυτήν την υπέροχη αίσθηση του να είμαστε
όλοι ένα. Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Θα ‘θελα λοιπόν να πω ότι, πάψτε να κρίνετε ο
ένας τον άλλον γιατί, όταν το κάνετε αυτό, δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να
κρίνετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Να κρίνετε, να κατακρίνετε…. Είναι μια μικρή
συμβουλή γεμάτη αγάπη που θέλω να σας δώσω, για να σας βοηθήσω να
προχωρήσετε σ’ αυτό το υπέροχο μονοπάτι που έχετε μπει. Κοιτάξτε λοιπόν μέσα
στον εαυτό σας και θυμηθείτε τούτα τα λόγια. Δεν χρειάζεται να κρίνετε κανέναν
γιατί τότε, το μόνο που κάνετε, είναι να κρίνετε και να κατηγορείτε τον εαυτό σας,
το είναι σας, το όλον σας. Οπότε, καταστρέφετε οι ίδιοι αυτή τη θαυμάσια ενέργεια
που βιώνετε και κάνετε ένα βήμα πίσω, που μπορεί να σας φέρει πόνο ή οτιδήποτε
άλλο στο γήινο πεδίο. αυτά καλές μου θα θελα μόνο να σας πω και τίποτε άλλο. Και
να θυμάστε πάντα ότι είστε Ένα. Να ‘στε όλες καλά.
Άννα:
Ευχαριστούμε
Ας ρωτήσουμε για τη Μ., τι συνέβη. Λέει:
Να θυμηθεί το μπουμπούκι. Να της πεις για τον κρίνο, που αρχίζει από μπουμπούκι
να ανοίγει τα πέταλά του. Σας φαίνεται μια επίπονη διαδικασία, αλλά είναι πιο
επίπονο το μπουμπούκι να παραμείνει κλειστό παρά να ανοίξει. Αν το μπουμπούκι
διστάζει να ανοίξει και προσπαθεί να παραμείνει κλειστό, πονάει, γιατί η τάση του
είναι να ανοίξει και να γίνει ένα όμορφο λουλούδι, ένας κρίνος. Έτσι, όλα αυτά δεν
ήταν τίποτε άλλο παρά μερικά γρέζια φόβου που υπήρχαν καταχωνιασμένα. Και
όταν δεν μπόρεσες να πατήσεις πουθενά νοητικά, βρήκαν την ευκαιρία να
ξετρυπώσουν και να εκδηλωθούν μ’ αυτήν τη μορφή της ανησυχίας. Να περιμένεις
ότι η διεύρυνσή σου θα είναι πολύ πιο μεγάλη από δω και πέρα.
Μιλάτε πολύ συχνά για το «κάψιμο» του κάρμα. Αυτό που καίτε είναι οι φόβοι
σας…. η θλίψη, ο πόνος…. Κάρμα δεν υπήρξε για σας, ούτε θα υπάρξει. Σας το λέμε
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τώρα, που βρίσκεστε σ’ αυτό το σημείο. Τώρα, που μπήκατε σ’ αυτήν την ενέργεια.
Για εκείνον τον εαυτό στο γήινο πεδίο, το κάρμα είναι μια φυσική διαδικασία
εξισορρόπησης των ενεργειών που κινεί. Τώρα όμως, δεν βρίσκεστε εκεί, το
καταλαβαίνετε αυτό στην καρδιά σας. Μπορείτε να καταλάβετε την αλλαγή της
δόνησης. Εδώ που βρίσκεστε δεν υπάρχει κάρμα. Όσο βρίσκεστε εδώ, πολύ απλά
δεν υφίσταται κάρμα. Κάθε προσδιορισμός, απέχει παρασάγγας από αυτό το πεδίο,
από την αντίληψη αυτού του πεδίου. Όταν μπορείτε να νιώσετε ότι είστε ένα με τα
πάντα, είστε ένα με τα πάντα. Δεν έχετε τίποτα να δώσετε και να πάρετε, γιατί είστε
ένα με τα πάντα.
Από δω και πέρα θα προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα. Θα έρχονται το ένα βήμα
μετά το άλλο, όλο και πιο βαθιά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Πού θα
σας βγάλει; Στο σημείο. Σ’ αυτήν την κουκίδα, στη μέση του κύκλου. Ξεκινάτε απ’
το μηδέν, ξεκινάτε από τον κύκλο, τον φωτεινό δακτύλιο, και φτάνετε στην
κουκίδα. Όταν φτάσετε εκεί, θα συνειδητοποιήσετε ότι ήσασταν πάντα και τα δύο.
Ποτέ δεν υπήρξατε μόνο ο κύκλος ή μόνο η κουκίδα. Όταν φτάσετε εκεί θα
συνειδητοποιήσετε ότι για σας δεν υπάρχει προσδιορισμός κύκλου – κουκίδας, εσείς
απλά είστε.
Μπαίνετε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο. Δεν είναι μόνο μία περίοδος
νέων ξεκινημάτων αλλά και πολλών αποκαλύψεων, εσωτερικών αποκαλύψεων για
πολλούς από σας. Πρόκειται για…. Δεν θα τις λέγαμε ‘πληροφορίες’, γιατί δεν έχουν
να κάνουν με τον νου όπως τον γνωρίζατε παλιά. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε τη
διαφορά. Μπορείτε να καταλάβετε τι εννοούσαμε όταν σας λέγαμε «είστε πολύ στον
νου, είστε πολύ στον νου». Τώρα μπορείτε να το καταλάβετε. Έτσι, αυτό που
έρχεται στην ουσία, είναι μια μεγαλύτερη επίγνωση. Η αποκάλυψη για την οποία
μιλήσαμε, οι αποκαλύψεις, αφορούν επιγνώσεις. Νέες επιγνώσεις, πολύ βαθιές
εσωτερικές επιγνώσεις.
Στην πραγματικότητα, δομείτε τα πεδία μέσα από τα οποία θα περάσουν πολλοί
άλλοι μετά από σας. Παίζετε αυτόν τον ρόλο του μπροστάρη και πάλι. Δομείτε πεδία
στα οποία θα μπούνε πολλοί ακόμα. Βέβαια, η λέξη ‘δόμηση’ δεν ταιριάζει πολύ στο
πεδίο που βρίσκεστε, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Είναι σαν να ανοίγετε
μονοπάτια. Σαν να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι σε μία μακρινή χώρα, έτσι ώστε να
μπορείτε να επιστρέψετε πάλι στον αρχικό τόπο και να πείτε «Ξέρετε, εκεί είναι έτσι
και έτσι, θα δείτε αυτά και αυτά τα πράγματα. Μη φοβόσαστε, θα πάτε από δω… από
εκεί… και θα δείτε πόσο όμορφα θα περάσετε». Αυτόν τον ρόλο παίζετε.
Τώρα που δεν υπάρχουν πια ανεξερεύνητες ζούγκλες στη γη, εσείς προχωράτε στα
ανεξερεύνητα εσωτερικά πεδία, και μεταφέρετε τις πληροφορίες που παίρνετε, την
επίγνωση που παίρνετε, στους άλλους. Όπως είπαμε βέβαια, δεν είναι πληροφορίες
που μπορείτε να μεταδώσετε με λόγια και σκέψεις, είναι πληροφορίες… είναι
επίγνωση στην οποία μπορείτε να οδηγήσετε τους άλλους μέσα από την πύλη του
εαυτού σας. Εσείς είστε η πύλη μέσα από την οποία θα επιτρέψετε στους άλλους να
περάσουν για να βρουν αυτήν την επίγνωση. Έτσι, θέλουμε να κρατήσετε τον
φωτεινό δακτύλιο σαν την πύλη που είστε εσείς οι ίδιες. Να συνεχίσετε να βλέπετε
τον εαυτό σας σαν μία πόρτα που ανοίγει, σαν μία πύλη, μέσα από την οποία
ενέργειες μπορούν να έρθουν από τα εσωτερικά πεδία στο γήινο αλλά και άλλοι,
από το γήινο πεδίο να μπορέσουν μέσα από σας να δουν τον Πνευματικό τους Ήλιο.
Μία πόρτα. Τι είναι μία πόρτα, μία πύλη; Αυτό είστε.
Σας συν-χωρούμε και σας ζητούμε να γυρίσετε πίσω. Συν-χωρήστε η μία την άλλη
και γυρίστε στο γήινο πεδίο. Κρατήστε η μία την άλλη στην καρδιά και γειωθείτε.
…………….
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Υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να πείτε για τον εσωτερικό εαυτό ή για
οτιδήποτε; Μου λέει «Συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν υπάρχουν, αλλά θέλουν να
πούνε κάτι για τον εσωτερικό εαυτό τους». Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
Μ.:
Εγώ, όταν έγγραφα μόνη μου πράγματα που ερχόντουσαν, συνέχεια άκουγα….
ακουγόταν αυτή η λέξη του «μπουμπουκιού» και του «μπουμπουκιού». Γι’ αυτό μου
έκανε τρομερή εντύπωση όταν είπες για το μπουμπούκι. Στις πιο δύσκολες στιγμές
μου, μου ερχόταν η απάντηση «μην ανησυχείς, έχεις την τελειότητα του
μπουμπουκιού και όσο τέλειο είναι ένα μπουμπούκι, τόσο τέλεια είσαι εσύ αυτή τη
στιγμή. Μπορεί να μην είναι λουλούδι ένα μπουμπούκι αλλά, θα φανταζόσουν ποτέ
ότι ένα μπουμπούκι είναι άσχημο;» Και όταν είπες αυτό με το μπουμπούκι, μου
έκανε τρομερή εντύπωση.
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ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Είναι μια δύσκολη στιγμή για την Άννα και είναι όλες οι ενέργειες γύρω της και τη

βοηθούν. [Αναφέρεται σε εσωτερικά γεγονότα] Ένα από τα εργαλεία που
χρησιμοποιείτε συχνά είναι η υπέρβαση. Έχετε φανταστεί το ρόλο που παίζει η
υπέρβαση σαν ανάγκη και σας πράξη στη ζωή σας; Κάθε βήμα σας είναι μία
υπέρβαση. Κάθε αναπνοή σας είναι μία υπέρβαση. Με κάθε τι που κάνετε,
υπερβαίνετε την αδράνεια και προχωράτε. Αν αναλογιστείτε πόσες φορές στη ζωή
σας υπερβαίνετε την αδράνεια, θα χάσετε κάθε λογαριασμό. Κάθε φορά που χτυπάει
η καρδιά σας, υπερβαίνει την τάση του συστήματος κυκλοφορίας, σπρώχνοντας κι
άλλο αίμα. Και από την άλλη πλευρά δέχεται τη ροή, που πάλι την προωθεί,
σπρώχνοντας το αίμα στις αρτηρίες, και οι φλέβες πάλι επαναλαμβάνουν μια
παρόμοια δουλειά, αφήνοντας το αίμα να κυκλοφορεί. Κάθε σας αναπνοή είναι μία
υπέρβαση. Κάθε φορά που αποφασίζετε να αφήσετε πίσω ένα φόβο, κάνετε μία
υπέρβαση. Κάθε φορά που αποφασίζετε να μάθετε κάτι καινούριο, κάνετε μία
υπέρβαση. Κάθε φορά που σκέφτεστε ότι πρέπει να αφήσετε πίσω το παλιό και να
δεχτείτε, να ενστερνιστείτε το καινούριο, κάνετε μία υπέρβαση.
Είσαστε εδώ για να ξεπερνάτε τον εαυτό σας και, ξεπερνώντας τον, να γίνεστε όλο
και πιο πολύ ο εαυτός σας. Τι περίεργο κι αυτό! τι περίεργο παιχνίδι που παίζετε στη
γη! Πρέπει να ξεπεράσετε αυτό που είστε, για να βρείτε αυτό που είστε. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι κυνηγάτε την ουρά σας, αλλά θα το προσπεράσουμε.
Ζείτε για την υπέρβαση. Αυτή είναι που καθορίζει τον ρυθμό της εξέλιξής σας. Ο
ρυθμός υπέρβασης, ο ρυθμός στον οποίο υπερβαίνετε διάφορα πράγματα στη ζωή
σας, σκέψεις, ιδέες, διάφορα συμβάντα, φόβους, προκαταλήψεις, πεπαλαιωμένες
αντιλήψεις… κάθε φορά που χρειάζεται να υπερβείτε κάτι, προχωράτε στον δρόμο
της εξέλιξης.
Κάναμε αυτήν την εισαγωγή για να σας βάλουμε λίγο καλύτερα στην ενέργεια της
ημέρας, για να σας κάνουμε να συντονιστείτε λίγο πιο βαθιά με το γέλιο του
Δημιουργού. Το ίδιο το γέλιο είναι μία υπέρβαση. Υπερβαίνετε τη σοβαροφάνειά σας
και επιτρέπετε στον εαυτό σας να ξεκαρδιστεί στα γέλια. Το ίδιο το χιούμορ και το
γέλιο είναι ανατρεπτικά. Ανατρέπουν τις παλιές ενέργειες και σας οδηγούν σε μία
νέα υπέρβαση. Εξ’ ου και η παρότρυνσή μας να κοιτάτε τον εαυτό σας στα μάτια και
να γελάτε, ό,τι κι αν συμβαίνει. Τα εργαλεία της ψυχής, όπως έχουμε πει, είναι
πολλά και ο φόβος είναι άλλο ένα από αυτά. Μιλήσαμε για τα εργαλεία… αναλύσατε
το θέμα των εργαλείων στο παρελθόν και βρήκατε τελικά πολύ κατανοητό τον λόγο
για τον οποίο τα αποκαλούμε εργαλεία.
Ερχόμαστε σήμερα να μιλήσουμε για την Ψυχή. Γι’ αυτήν την άπιαστη
οντότητα/ενέργεια που έχετε όλοι στο στόμα σας συχνά – πυκνά, πολύ λίγο όμως
μπορείτε να συλλάβετε, να κατανοήσετε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Υπάρχουν
πάρα πολλοί τόμοι βιβλίων που ασχολούνται με την ψυχή. Με τις ιδιότητές της, με
τις ακτίνες της, τις ανάγκες της, τις μυήσεις της (γιατί, βλέπετε, και η ψυχή με τη
σειρά της παίρνει κάποιες μυήσεις και λέγεται ότι η ψυχή εδρεύει στα ανώτερα
νοητικά πεδία). Εσείς λέτε ότι η ψυχή σας πονάει όταν βιώνετε μια δυσάρεστη
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κατάσταση. Ότι η ψυχή σας ζητά αυτό ή εκείνο. Την έχετε συνδέσει με τη βαθύτερη
αισθαντικότητά σας.
Η ψυχή είστε εσείς και όχι μόνο. Είστε κομμάτι της ψυχής η οποία μπορεί να έχει
ενσαρκώσεις σε διάφορα σημεία του χώρου και του χρόνου. Είστε τα πόδια της
ψυχής, για να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Πηγαίνετε εκεί που θέλει να πάει η
ψυχή, περπατάτε τα μονοπάτια που θέλει να περπατήσει η ψυχή κι εσείς της δίνετε
την ώθηση να πετάξει ψηλά. Να μπει πολύ βαθιά στο Πνεύμα. Μιλήσαμε πολύ
συχνά για την αναλογία του γήινου εαυτού με τα πόδια του άλτη, ενός άλτη που
τρέχει κι ετοιμάζεται να κάνει το άλμα του. Τα πόδια του τρέχουν πάνω στο σκληρό
έδαφος. Σκοντάφτουν, πονάνε, και κάποια στιγμή σε μια τελική ώθηση, βοηθούν το
σώμα του άλτη να φτάσει πολύ μακριά. Ψηλά και μακριά. Αυτός είναι ο ρόλος του
γήινου εαυτού, της προσωπικότητας αν θέλετε, σε σχέση με την ψυχή. Η ψυχή
αισθάνεται το έδαφος μέσα από τα πόδια της. Βλέπει, ακούει, νιώθει, συλλαμβάνει
την ευρύτερη πραγματικότητα, αλλά μέσα από τα πόδια της νιώθει το έδαφος, όπως
κι εσείς αυτή τη στιγμή μπορείτε να νιώσετε. Πατώντας στο πάτωμα, να νιώσετε την
υφή του πατώματος. Υπάρχουν εκείνες οι νευρικές απολήξεις που μεταφέρουν την
πληροφορία στον εγκέφαλο και στην καρδιά. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργείτε εσείς
για την ψυχή σας. Η συνεργασία σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη, είναι πολύ
βαθιά.
Κατά διαστήματα, επικράτησε στο γήινο πεδίο η άποψη ότι το σώμα είναι βδελυρό
και πρέπει να τιμωρηθεί πολύ βαριά για τις ανεπάρκειές του, προκειμένου να
λυτρωθεί η ψυχή. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, αλλά η ψυχή λυτρώνεται με
τη χρήση αυτού του σώματος, με την ‘ορθή’ χρήση, ας πούμε. Και δεν είναι σκοπός
μας να περάσουμε σε μία ηθικολογία, θέλουμε όμως να ανοίξετε τον εαυτό σας, την
καρδιά σας, τον νου σας, να ανοίξετε για να βιώσετε την πραγματικότητα της ψυχής
και να μπείτε σε μία συζήτηση με την ψυχή σας.
«Ηλία, δεν μας τα λες καλά, θα πούνε κάποιοι. Εμείς, έχουμε έρθει σε επαφή με τον
Θεϊκό μας Εαυτό. Εμείς μόλις προχθές περάσαμε στο Βουδικό πεδίο. Εμείς….. εμείς
κάναμε αυτό, εμείς κάναμε εκείνο». Οι πολικότητες αλλάζουν αγαπητοί μου, το
έχουμε ξαναπεί. Και αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής των πολικοτήτων είναι ότι
βρίσκεστε τώρα εδώ και μιλάτε για την ψυχή. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι ο Θεϊκός
Εαυτός πέταξε, πάει. Τώρα έχετε να συνδιαλλαχτείτε με την ψυχή. Βλέπετε, η
ενέργεια ρέει και κάθε φορά πρέπει να συντονίζεστε και να πιάνετε τη σφαιρική
πραγματικότητα της στιγμής. Και αυτό που επιβάλει η συγχρονικότητα είναι να
εμβαθύνετε στα θέματα της ψυχής. Για κανένα μήνα ίσως και περισσότερο, θα
πρέπει να δουλέψετε με την ψυχή σας. Να της μιλήσετε σαν μάνα σε κόρη.
Ακούγεται περίεργο. «Θεωρητικά, η ψυχή τα ξέρει όλα. Τι να πω εγώ στην ψυχή;»
Εσείς πρέπει να μιλήσετε στην ψυχή σας. Εσείς. Με πολύ στοργή και τρυφερότητα
και αγάπη. Σαν μια μικρή παρθένο να την πάρετε από το χέρι και να της διδάξετε
πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον Κύριό της. Χρειάζεται να μάθει η ψυχή, πώς
πρέπει να συμπεριφέρεται στα ανώτερα πεδία. «Μα, εμείς θα της δείξουμε; Εδώ,
προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την ψυχή μας για να πάρουμε πληροφορίες,
για να διδαχτούμε. Εμείς θα τη διδάξουμε;» Θα της πείτε τα σύκα – σύκα και τη
σκάφη – σκάφη. Μη σας ξαφνιάζει αυτό που σας λέμε. Η ψυχή σας είναι ένα
σύνολο ενεργειών, σαν ένας κόμβος πληροφορίας μέσα στο σύνολο της δομής σας.
Εσείς είστε τα πάντα, και η ψυχή σας, ο Θεϊκός Εαυτός, ο ανώτερος εαυτός, ο
γήινος εαυτός…. η προσωπικότητα…. Χίλιες δυο υποδιαιρέσεις μπορείτε να
ανακαλύψετε. Είστε τα πάντα. Κι αυτή τη στιγμή η συνειδητότητα, ένα μεγάλο
μέρος της συνειδητότητας η οποία είστε και της επίγνωσης, είναι εστιασμένο στο
γήινο πεδίο και μπορείτε να μιλήσετε και να καθοδηγήσετε την ψυχή σας γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο. Είστε η επίγνωση και η επίγνωση είναι εδώ. Η εστίαση είναι εδώ.
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Μοιάζετε με ένα σήμα που κυκλοφορεί μέσα από πολλές τηλεφωνικές γραμμές.
Υπάρχει ένα σήμα που κινείται διαρκώς και μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες απ’
όποιο σημείο και αν βρίσκεται. Ένα σήμα συνειδητότητας είστε, και μια που είστε
εστιασμένοι στο γήινο πεδίο, από εδώ μπορείτε με τη βούλησή σας να δώσετε μία
ώθηση αγάπης στην ψυχή σας και να την κατευθύνετε προς το Πνεύμα. Σας έχουμε
πει πολλές φορές ότι, όσο ψάχνετε θα βρίσκετε. Όσο ψάχνετε να καταλάβετε με τον
νου θα βρίσκεστε πιο μπερδεμένοι. Και σας έχουμε ζητήσει ακόμα να επιδιώκετε το
να αντιλαμβάνεστε την ενέργεια πίσω απ’ όσα λέγονται. Μην προσωποποιείτε τις
ενέργειες, συλλάβετε αυτό που υπάρχει πίσω από αυτές.
Και τώρα σας φέρνουμε κάτι άλλο. Την ενέργεια της Μαρίας, με την έννοια της
Ψυχής του Κόσμου, της Συμπαντικής Ψυχής. Μια πολύ γλυκιά και αγαπημένη
ενέργεια, πολύπαθη θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό είναι ο τρόπος θέασης της
διττότητας. Η Συμπαντική Ψυχή είναι μαζί σας. Ήτανε πάντα, θα πείτε. Δεν μπορείτε
να ζήσετε ξεχωριστά από τη Συλλογική Ψυχή. Όμως αυτήν την ώρα βρίσκεστε
βαθιά συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες μαζί της και μπορείτε να καταλάβετε ότι στο
πεδίο της ψυχής λειτουργείτε περισσότερο σαν συλλογικές οντότητες παρά σαν κάτι
μεμονωμένο. Ήδη από το πεδίο της ψυχής και πάνω αρχίζει η έννοια του
συλλογικού να παίρνει μια διαφορετική διάσταση, μια ξεχωριστή βαρύτητα. Δομείτε
διαρκώς συλλογικά όργανα, όπως τα μυρμήγκια. Χιλιάδες, μιλιούνια εργάζονται μαζί
για να χτίσουν μια φωλιά που θα τους παρέχει τα πάντα. Θα τους παρέχει
ασφάλεια, τροφή, χώρο… Με τον ίδιο τρόπο εργάζεστε ασταμάτητα, ασυναίσθητα
κυρίως, για τη Συλλογική Ψυχή και σ’ αυτήν εναποθέτετε τα πάντα.
Μιλήσαμε και πάλι πριν λίγο καιρό για τη Μεγάλη Μητέρα, μέρος της οποίας είναι
και η Συλλογική Ψυχή. Απευθυνόμενοι στην ψυχή σας λοιπόν, θα σας ζητήσουμε να
κάνετε μία διεύρυνση, και να συνειδητοποιήσετε ότι απευθύνεστε στη Συλλογική
Ψυχή. Όταν μιλάτε με την ψυχή σας, να θυμάστε ότι απευθύνεστε ταυτόχρονα στη
Συλλογική Ψυχή. Όταν, πριν από αιώνες, δίνονταν διάφορες πληροφορίες για τη
Νέα Εποχή, ειπώθηκε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη διεύρυνση και ο τρόπος που θα
βλέπουν τα πράγματα οι άνθρωποι θα αλλάξει εντελώς. Θα μπούνε σε έναν πολύ
διαφορετικό τρόπο σκέψης, Υδροχοϊκό. Και ο Υδροχόος έχει να κάνει με το
Συλλογικό… θα λέγαμε με τον Συλλογικό Νου, με τη συλλογική πορεία.
Έτσι, βρίσκεστε τώρα σ’ αυτήν την εποχή στην οποία, με δειλά βήματα, πότε εδώ,
πότε εκεί, κινήστε προς μια μεγαλύτερη επίγνωση. Πότε – πότε φαίνεστε να χτίζετε
πύργους στην άμμο με τις αντιλήψεις σας. Και σας βλέπουμε και ξέρουμε ότι είναι
καταδικασμένοι να γκρεμιστούν αυτοί οι πύργοι, γιατί ποτέ δεν στηρίχτηκαν σε κάτι
πραγματικό. Το υλικό από το οποίο δομούνται δεν είναι αρκετά ανθεκτικό. Άλλες
φορές πάλι, πέφτετε στα βαθιά και αρχίζετε να τρυπώνετε εδώ κι εκεί και να
ανασύρετε μυστήριες πληροφορίες, που φαίνονται ασυνάρτητες αρχικά. Ο καθένας
σας, η καθεμιά σας, είστε στο δικό σας δρόμο. Κι εμείς ναι μεν βλέπουμε που
βαδίζετε, αλλά σκοπός μας είναι κάθε φορά να σας ενδυναμώσουμε στον δρόμο
σας. Σ’ αυτά τα πλαίσια της ενδυνάμωσης λοιπόν, αποφασίζουμε να σας μιλήσουμε
για τη Συλλογική Ψυχή και θέμα της σημερινής συζήτησης είναι το συλλογικό, κάθε
τι συλλογικό. Συλλογικός Νους, Συλλογική Ψυχή, Συλλογικό Πνεύμα…. κάθε τι
συλλογικό.
Εσείς οι ίδιοι, σαν άνθρωποι στη γη, διαθέτετε έναν συλλογικό νου σε σχέση με τα
κύτταρά σας. Είστε εσείς που ελέγχετε αυτή τη δομή του φυσικού σώματος και όλοι
οι άγγελοι και τα ντέβας που σας υπηρετούν πιστά, είναι πρόθυμοι να τρέξουν σε
κάθε σας κάλεσμα και να κάνουν ό,τι ακριβώς τους ζητήσετε μέσα σ’ αυτό το
φυσικό σώμα. Οι άγγελοι του κάθε είδους κυττάρων σας, είναι πρόθυμοι να
εργαστούν με κάθε τρόπο για το θέλημα που εκφράζετε. Με έναν παρόμοιο τρόπο,
η ομάδα σας, έχει διαμορφώσει μια συλλογική ενέργεια σήμερα. Είναι μία ενέργεια
που σχετίζεται, διαμορφώνεται από τις ενέργειες του καθενός και της καθεμιάς σας,
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μαζί με τις δικές μας ενέργειες, από τη δική μας πλευρά, μαζί με τις ενέργειες του
χώρου και του χρόνου και της συγχρονικότητας που υφίσταται. Μέσα στην πόλη
που ζείτε, υπάρχει ένα άλλο συλλογικό. Ένας άλλος Συλλογικός Νους, που
διαμορφώνεται από τον καθένα σας ξεχωριστά. Δεν έχει και μεγάλη σημασία από
πού προέρχεστε, από ποιο σημείο της γης προέρχεστε. Είστε εδώ σε μια
οργανωμένη κοινωνία που έχει τον δικό σας συλλογικό νου και είναι αποτέλεσμα
όλων σας. Είτε θεωρήστε ντόπιοι είτε αλλοδαποί, όσοι ζείτε εδώ διαμορφώνετε
αυτήν την πραγματικότητα και μπορούμε σαφώς να πούμε ότι είναι μια
πραγματικότητα που δεν σας αρέσει πολλές φορές, αλλά είναι η πραγματικότητα
που διαμορφώνετε εσείς. Σαν έθνος λοιπόν, σε ένα άλλο επίπεδο, θα μπορούσαμε
να πούμε, διαμορφώνετε ένα ξεχωριστό συλλογικό. Και σαν κράτος, μέσα στην
οργανωμένη δομή της πολιτείας, ένα άλλο. Σαν μια Ενωμένη Ευρώπη ένα άλλο και
σαν πολίτες του κόσμου, της γης, ένα ακόμα πιο ευρύ συλλογικό.
Δεν έχουν τέλος αυτές οι διαβαθμίσεις. Αναρωτιέστε ίσως γιατί σας τις
περιγράφουμε, μα σας τις περιγράφουμε έστω σε αδρές γραμμές, για να τις
φέρουμε καθαρότερα στη μνήμη σας και να εστιάσετε την προσοχή σας λίγο
περισσότερο σ’ αυτές. Ήρθε ο καιρός που θα δουλέψετε σαν συλλογικό. είναι πολύ
βαθιά αυτή η αλλαγή για την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η αλλαγή της Υδροχοϊκής
Εποχής. Αυτή είναι η αλλαγή της Εποχής του Υδροχόου. Δουλεύετε σαν σύνολο.
Σαν σύνολο που ναι μεν σέβεται τις ανάγκες του κάθε ατόμου, αλλά καταλαβαίνετε
ότι πάει πολύ βαθιά όλο αυτό. Όταν ακούγατε παλιότερα για την εποχή του
Υδροχόου όπου η ανθρωπότητα θα μπει σε έναν νέο τρόπο σκέψης, δεν
φανταζόσασταν κάτι τέτοιο ακριβώς. Μπορούσατε να φανταστείτε μια ανθρωπότητα
χωρίς πολέμους, που να ζουν οι άνθρωποι ειρηνικά ο ένας με τον άλλον, χωρίς
προβλήματα και ασθένειες αλλά, ακόμα και τότε, μέσα σας διατηρούσατε την ιδέα
της ατομικότητάς σας πολύ έντονη. Θεωρούσατε ότι θα είστε σε έναν κόσμο που θα
είναι όλος δικός σας και θα κάνετε ότι θέλετε. Δεν ήταν οι ενέργειες αρκετά
ξεκάθαρες και έντονες τότε, για να συλλάβετε αυτό το γεγονός που μπορείτε πολύ
εύκολα να δείτε τώρα, ότι η αλλαγή εντοπίζεται στο γεγονός ότι μπαίνετε και
δουλεύετε με τον Συλλογικό Νου.
Σαν Συλλογικός Νους λοιπόν, σας καλωσορίζουμε. Σας ανοίγουμε τις πύλες
διάπλατα να περάσετε στη Νέα Ιερουσαλήμ, τη συλλογική ενέργεια της
ανθρωπότητας της Νέας Εποχής, και μέσα σ’ αυτήν να βρείτε τον Ναό της καρδιάς
σας. Έναν Ναό που έχετε χτίσει όλοι μαζί. Ξεχάστε τις προφητείες, ξεχάστε όλα όσα
μάθατε και φέρτε μπροστά σας αυτήν την πραγματικότητα της τετράγωνης πόλης
της νέας χιλιετηρίδας. Ένας λαμπερός συλλογικός νους που περιμένει να τον
επεξεργαστείτε. Περιμένει να περάσετε, να περπατήσετε στα σοκάκια του, περιμένει
να τολμήσετε να ανοίξετε την πόρτα του Ιερού, του Άβατου, και να περάσετε μέσα.
Οι άγριοι με τους άγριους και οι ήμεροι με τους ήμερους. Για όλους υπάρχει χώρος
σ’ αυτό το συλλογικό.
Σας μιλούσαμε για ουράνιες πόλεις. Σας μιλούσαμε για κρυστάλλινες πόλεις στο
αιθερικό. Τι πιστεύατε ότι είναι; Μία τεράστια, υπέροχη, συλλογική ενέργεια που,
καλώς ή κακώς, δεν απέχει πολύ από τη γήινη πραγματικότητά σας. Είστε πιο
ελεύθεροι να κινηθείτε μέσα σ’ αυτή. Μπορείτε να χειριστείτε τις ενέργειές σας πολύ
πιο καθαρά μέσα σ’ αυτήν. Μπορείτε επίσης να νιώσετε την ευθύνη του να είστε
πολίτες αυτής της συλλογικής πολιτείας. Όταν ο Πλάτωνας μιλούσε για την
Πολιτεία, κάτι τέτοιο είχε στον νου του. Όχι με τη μορφή ακριβώς που σας δίνουμε
τώρα, αλλά μία τέτοια πραγματικότητα είχε συλλάβει. Δεν μπορείτε ίσως να
καταλάβετε καλά γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο Συλλογικός Νους. Όμως σ’
αυτό το επίπεδο είναι που κατεβαίνουν οι ενέργειες από τα εσωτερικά πεδία και
αρχίζουν να αποκρυσταλλώνονται, ώστε να επιφέρουν καρπούς στην υλική
πραγματικότητα. Γιατί, ό,τι υπάρχει εδώ, έχει ήδη υπάρξει στον Συλλογικό Νου και
απλά εντυπώνεται κάποια στιγμή στη μορφή, στην παχυλή υλική μορφή. Μη
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νομίσετε ότι αναφερόμαστε στα πεδία των Αγγέλων. Και ο Συλλογικός Νους ανήκει
στο υλικό πεδίο. Είναι ένα επίπεδο του υλικού σας κόσμου πιο αιθέριο, αόρατο,
ασύλληπτο για πολλούς ακόμα.
Όμως εσείς έχετε ξεπεράσει αυτό το στάδιο και χρειάζεται να κάνετε πολλά βήματα
πια προς την κατεύθυνση αυτή, του να δουλεύετε με το συλλογικό. Δεν θέλουμε να
πάρετε στραβά αυτά που σας λέμε, εννοώντας ότι δεν εννοούμε ακριβώς να
ορμήσετε στον Συλλογικό Νου και να αρχίσετε να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε,
που θεωρείτε κατάλληλες να κάνετε. Δεν εννοούμε να αρχίσετε να σκορπάτε
μπαλόνια θετικής ενέργειας παντού, μιλάμε να γίνετε συνειδητά ένα με το
συλλογικό, να συνειδητοποιήσετε την ενότητα που ήδη υπάρχει και, μέσα από την
καρδιά, να κατανοήσετε τις ανάγκες του. Δεν είναι μια ακριβώς τυφλή διαδικασία,
ούτε νοητική. Δεν θα τη λέγαμε ακριβώς νοητική εργασία αυτή. Εργασία καρδιάς. Η
καρδιά γνωρίζει. Αυτό παραμένει μια μεγάλη αλήθεια. Αφήστε την καρδιά να σας
δείξει τον δρόμο.
Αυτό είναι το ερώτημα που τριγύριζε στον νου σου Α. «Πώς μπορώ να μπω μέσα
από τα τσάκρα μου και να βιώσω την ενέργεια της Γης;» Ένα άλλο συλλογικό είναι
η Γη και είσαι κομμάτι του. Δικαιωματικά, επιδράς σ’ αυτό. αποτελείται από σένα και
πολλούς – πολλούς άλλους ακόμα. Συνεπώς, μπαίνοντας στα τσάκρα σου μπορείς
να το κάνεις, να δουλεύεις με τα τσάκρα σου, να συνδέεσαι με τα τσάκρα σου,
έχοντας την επίγνωση ότι είναι μέρη ενός αντίστοιχου συλλογικού τσάκρα της
Γαίας. Και να ζητήσεις από την καθοδήγησή σου να σου δείξει τον καλύτερο τρόπο.
Να σου δείξει την ενέργεια που χρειάζεται να τοποθετήσεις εκείνη τη στιγμή. Την
ενέργεια με την οποία χρειάζεται να συνδεθείς. Δεν σημαίνει ότι δεν το έκανες αυτό
μέχρι τώρα. Το έκανες και το κάνεις, όμως το κάνεις ασυνείδητα, χωρίς να έχεις
επίγνωση αυτού του γεγονότος. Και είναι καλό σιγά – σιγά να αρχίσεις να
καταλαβαίνεις αυτό που κάνεις. Να αρχίσετε να καταλαβαίνετε την επικοινωνία που
έχετε με τα πάντα. Ανοίγουνε τα πράγματα, πέφτουνε τα τείχη, καταρρέουν,
γκρεμίζονται τα τείχη που νομίζατε ότι σας εμποδίζουν να πάτε βαθύτερα στην
ενέργεια. Απλά, από ένα σημείο και πέρα δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην
ενέργεια, αν δεν αφήσετε πίσω την ατομικότητα που βιώνετε μέσα από την
προσωπικότητα και να επιστρέψετε πάλι στη μεγάλη Ενότητα. Γι’ αυτήν την
επιστροφή μιλάμε ουσιαστικά. Επιστρέφετε στη μεγάλη Ενότητα και ξαναρχίζετε από
την αρχή. Αυτά που πριν κάνατε ασυναίσθητα, τώρα τα κάνετε συνειδητά. Έχετε
επίγνωση του τρόπου που κινείται η ενέργεια. Μπορείτε να την ορίσετε.
Μοιάζετε με τα κύτταρα…. Όσο βρίσκεστε πάνω στη γη, μοιάζετε με τα κύτταρα του
δικού σας εγκεφάλου. Κάνουν μια διεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Λειτουργούν με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε και, σιγά – σιγά,
αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι κάνετε και, μέσα από αυτά, το συνειδητοποιείτε κι
εσείς. Γίνεται ένα ‘κλικ’ στην ενέργεια και έρχεται μια φώτιση και συνειδητοποιείτε
ότι κάνετε πράγματα που δεν είχατε αντιληφθεί. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργείτε κι
εσείς για τη Γαία και με όλα τα συλλογικά, σε όλα τα επίπεδα. Είσαστε μία μονάδα
στη Γη, πολύ βασική, η πιο βασική ίσως, και χρειάζεται να το συνειδητοποιήσετε
αυτό. Η ευθύνη που φέρετε είναι τεράστια ως προς τα κατώτερα βασίλεια. Δεν σας
το λέμε όμως αυτό για να νιώσετε ξαφνικά στους ώμους σας το βάρος της ευθύνης.
Σας το λέμε μόνο για να συνειδητοποιήσετε πόσο ψηλά βρίσκεστε στην κλίμακα. Για
να καταλάβετε ότι βρίσκεστε σε ένα ρόλο κλειδί.
Εσείς περιμένετε να συμβεί κάτι και να σας αναγνωρίσουν, τον καθένα και την
καθεμιά από σας, σαν εξέχουσες προσωπικότητες. Περιμένετε να σας αναγνωρίσει
κάποιος το πόσο σημαντικοί είστε. Βέβαια, έχουμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό γι’
αυτό και το πόσο σημαντικοί πραγματικά είστε. Και το πόσο λίγη σημασία έχει τι
πιστεύουν οι άλλοι για σας. Αν όμως θέλετε να βρείτε ένα πεδίο όπου μπορείτε να
δείτε το πόσο σημαντικοί είστε, είναι ακριβώς μέσα σ’ αυτήν την ενότητα του
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συλλογικού. Συνειδητοποιώντας το πόσες ενέργειες περνάν από τα χέρια σας και
πώς μπορείτε να βοηθήσετε, καθώς λέτε. «Να βοηθήσουμε τι;» θα πείτε. Να
βοηθήσετε τον εαυτό σας να ξεδιπλώσει όλο του το δυναμικό και να χειριστεί όλες
τις διαθέσιμες ενέργειες, όλο το δυναμικό σας, όλο αυτό που φέρνετε μέσα σας. Αν
νομίζατε ότι δεν θα σας θυμίζαμε και πάλι αυτό το γεγονός, ήσασταν γελασμένοι.
Δεν ζητείται να έρθετε να βοηθήσετε κάποιους αναξιοπαθούντες, ζητείται όμως να
περάσετε μέσα από αυτήν τη διαδικασία για να συνειδητοποιήσετε αυτά που
φέρνετε μέσα σας. Να συνειδητοποιήσετε ποιοι είστε και να τα εκδηλώσετε.
Βλέπετε, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Τα πάντα.
Θα περάσουμε το μικρόφωνο απ’ όλους για να πείτε την προσωπική σας αίσθηση
για το συλλογικό. Χρειάζεται να το κάνουμε αυτό.
Α.:
Αισθανόμουν σαν να ήμουν, σ’ αυτή τη συνεδρία, τώρα μιλάω, πώς το αισθάνθηκα
σήμερα. Αισθανόμουν σε έναν άλλο χώρο. Κάπου πολύ ψηλά, με μια ενωτική
αίσθηση. Απρόσωπη θα έλεγα, αλλά πολύ έντονη, πολύ γλυκιά. Εκεί που ήθελα να
είμαι.
Ει.:
Ίσως ένιωσα αυτή τη συλλογικότητα, ψάχνοντας και διαβάζοντας όλες τις
σημειώσεις αυτής της εβδομάδας την ένιωσα εχθές και προσπαθώ να τη βιώνω
αυτήν την έννοια του συλλογικού νου, των συλλογικών ενεργειών, της συλλογικής
διαχείρισης. Όμως, μου μένει η απορία. Γιατί επιλέχθηκε η Γαία για να έχει αυτήν
την εμπειρία, και όχι κάποιος άλλος πλανήτης ή ένα άλλο σημείο. Τι το ξεχωριστό
υπάρχει, ή τι είναι εκείνο που τη διαφοροποιεί απ’ όλα τα άλλα ουράνια σώματα και
είναι η θηλυκή ενέργεια ίσως που έρχεται εδώ και που δεν πηγαίνει κάπου αλλού. Ο
Συλλογικός Νους, για ποιον λόγο επέλεξε τη Γαία. Αυτό θέλω να μου εξηγηθεί και
έτσι κάπως το βιώνω.
Χ.:
Εγώ είχα καταλάβει το συλλογικό εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και κανα-δυο χρόνια,
αλλά τελικά ξεχνάω ότι μπορώ να το επηρεάσω το συλλογικό. Και θα ήθελα να
ρωτήσω πώς μπορώ να το επηρεάσω εγώ το συλλογικό…. προς το καλύτερο.
Ευ.:
Κι εγώ το συλλογικό το έχω αντιληφθεί ας πούμε τα τελευταία χρόνια πιο πολύ και
η συλλογικότητα για μένα κι αυτό το μήνυμα που ήταν σήμερα ήταν… όσο και να
θέλουμε να σκεφτόμαστε τους άλλους σαν μέρος του όλου, παρόλα αυτά κρατάμε
αυτήν την ατομικότητα και το κρατάμε «εμείς και οι άλλοι». Αυτό σήμερα δεν θέλει
να πει το «εμείς και οι άλλοι», θέλει να πει απλά το «εμείς». Το «εμείς» τι είναι; Δεν
θέλει να πει ότι χάνεται το κομμάτι μας αυτό αλλά συμπληρώνοντας μαζί με τα
άλλα, δημιουργείται ένας καινούριος κραδασμός και μέσα από αυτά θα
κατανοήσουμε διαφορετικά την ατομικότητά μας.
Αυτό έπιασα, μου ήρθε δηλαδή πιο πολύ και μου έκανε πάρα πολύ και η Μαρία που
ήρθε σαν συλλογική ψυχή. Ήρθε με κύματα στον καθένα μας και ενωθήκαμε μέσα
από αυτό, όμως τι σημαίνει…. το «πολύπαθη» που είπες… μέσα από αυτά που έχει
περάσει, υπάρχει αυτή η αγάπη και η αγάπη είναι ένωση. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε
λόγια, πολλά λόγια λέμε. Κι αυτά που λέμε τα ξαναλέμε… και πάλι τα ίδια λέμε.
Είναι μέχρις ότου να….. αυτά τα λόγια που μπορούμε να πούμε, είναι μέχρις ότου να
τα κατανοήσουμε, να μπούνε μέσα μας. Αυτή είναι η έννοια της Μαρίας σαν
συλλογική ψυχή. Είναι να κατανοηθεί και αυτά τα απλά λόγια που λέμε στην
καθημερινότητα να ξυπνήσουν και να μπουν μέσα…. Να τα βιώσουμε. Έτσι θα τα
δούμε κάπως διαφορετικά, έτσι όπως είναι ένα μέρος της ουσίας. Αυτό.
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Άρ.:
Για πολλά χρόνια αισθανόμουν πολύ μόνη γιατί σκεφτόμουν διαφορετικά και
φερόμουν διαφορετικά. Αυτά τα χρόνια που ζω μόνη, βιώνω τη συλλογικότητα και
δεν αισθάνομαι πλέον μόνη, γιατί καταλαβαίνω ότι η δικιά μου σκέψη είναι κομμάτι
του όλου. Οπότε, αναλαμβάνω την ευθύνη του συλλογικού νου και προσπαθώ να
κατευθύνω τη σκέψη μου νιώθοντας ότι είμαι κομμάτι του συλλογικού νου.
………………..
Πολύ ενδιαφέροντα, λέει, αυτά που είπατε. Κρατήστε τις σκέψεις σας για το τέλος.
Τώρα θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο.
Η Μαρία και ο Ιησούς είναι ένα και το αυτό. «Μια δήλωση που σπάει κόκκαλα», θα
πείτε. Μια δήλωση με πολλές προεκτάσεις. Από μία άποψη, είμαστε όλοι ένα και το
αυτό, έτσι δεν είναι; Ο λόγος που το λέμε αυτό, ότι η Μαρία και ο Ιησούς είναι ένα
και το αυτό, είναι για να συγκεκριμενοποιήσουμε μέσα σας τη σχέση της μητέρας με
το παιδί της. Μία παρθένος που γεννάει ένα παιδί χωρίς πατέρα; Άρα είναι η ίδια
μητέρα και πατέρας. Φέρει μέσα της και τα δύο σπέρματα, και τις δύο όψεις του
Ενός. Κρατήστε το αυτό και θα σας δοθούν περισσότερα στη συνέχεια. Η Άννα δεν
καταλαβαίνει γιατί κάνουμε ορισμένες διακοπές και πισωγυρίσματα όταν συζητούμε
για μερικά πράγματα, αλλά δουλεύοντας με τις ενέργειές σας δεν είναι σκοπός μας
να σας φέρουμε απλά κάποιες πληροφορίες, να τις πάρετε και να φύγετε.
Χρειάζονται να γίνονται όλα σε συντονισμό με τη δική σας ενέργεια. Συνεπώς
ρίχνουμε μερικούς σπόρους και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση που θα
υπάρχει, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κατόπιν.
Είναι μία πολύ εξατομικευμένη δουλειά αυτή που γίνεται, παρότι σας μιλήσαμε και
μιλάμε ακόμα για το συλλογικό. όσο εσείς ανοίγετε την καρδιά σας και δέχεστε τις
ενέργειες που έρχονται, τόσο πιο βαθιά μπορεί να περάσει η ενέργεια. Το Συλλογικό
κι εσείς λοιπόν, είσαστε ένα. Τώρα μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία ανάμεσα σ’
αυτό που μόλις είπαμε, ότι η Μαρία και ο Ιησούς είναι ένα και το αυτό; Είσαστε
παιδιά του συλλογικού. Ενός απίστευτου συλλογικού, μιας απίστευτης ενέργειας,
ενός απίστευτου δυναμικού. Είσαστε παιδιά του. Είναι για σας πατέρας και μητέρα
ταυτόχρονα, γιατί απ’ αυτό παίρνετε όλες τις ενέργειες. Διαθέτει όλες τις όψεις, και
τη θηλυκή και την αρσενική. Το παιδί του συλλογικού, ο Ιησούς, φτάνει στη
σταύρωση, τον θάνατο, την ανάσταση και την ανάληψη, όπου γίνεται ένα με τον
πατέρα του στους ουρανούς. Διασκεδάζουμε βλέποντάς σας να προσπαθείτε να
σκεφτείτε και να λύσετε τους γρίφους. Μη φοβάσαι Άννα, θα σου δώσουμε τη
συνέχεια…
Η παρθένος είναι το συλλογικό και ο Ιησούς, τα παιδιά, οι ατομικότητες που
προκύπτουν από αυτό το συλλογικό, τη συλλογική ψυχή. Και όταν ο κύκλος
τελειώσει, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των ενσαρκώσεων, ο Υιός γίνεται ένα με τον
Πατέρα, επιστρέφει στην πηγή του δηλαδή. Κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και
διευθύνει, ορίζει, κανονίζει, κυβερνά, το βασίλειο του Πατέρα. Φαίνεται παράδοξο
το πώς μπορεί ένα παιδί να γεννιέται από τη μητέρα του και να επιστρέφει στον
πατέρα του. Είναι το μυστήριο της φύσης και όλων όσων υπάρχουν. Ένα
μυστήριο…. Λέτε, «δεν μπορεί, θα το λύσω κάποτε, θα το κατανοήσω» και ζείτε τη
ζωή σας βήμα – βήμα, προσπαθώντας να συλλάβετε αυτού του είδους τα μυστήρια.
Πολλές φορές καταλήγετε σε μία άποψη. Θεωρείτε ότι έχετε βρει την απάντηση, για
να συνειδητοποιήσετε πολύ γρήγορα ότι υπάρχουν και άλλα πίσω από αυτό.
Φαίνεται σαν μία κινούμενη εικόνα. Μια εικόνα που μεταβάλλεται διαρκώς. Η
συλλογική ψυχή λοιπόν, είναι η Μαρία που γεννά τα παιδιά της στον κόσμο. Όπου
υπάρχουν άνθρωποι, είναι παιδιά της Μαρίας. Γι’ αυτό λέγεται και Μητέρα όλων,
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Μητέρα των πάντων. Κατά συνέπεια, μπορείτε να πείτε ότι πολλοί μικροί Χριστοί
υπάρχουν παντού. Έτσι είναι, ο καθένας είναι εν δυνάμει Χριστός. Ο καθένας σας
και η καθεμιά σας. Παίρνετε το σταυρό σας στην πλάτη κι ανεβαίνετε το μονοπάτι.
Ανοίγετε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, και όταν καρφωθείτε στο κέντρο,
βρίσκετε τον στόχο σας.
Η Βενεζουέλα, βρίσκεται πολύ μακριά από την Ελλάδα. Βρίσκεται στην ήπειρο της
Αμερικής…
Ει.:
…που έχει το άγαλμα της Ελευθερίας.
(συνέχεια)
Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Έτσι λοιπόν εσείς κι αυτοί οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα
είσαστε ένα και το αυτό. Είσαστε παιδιά της ίδιας μητέρας. Είσαστε αδέλφια και όχι
μόνο μ’ αυτούς αλλά με όλους τους άλλους επίσης. Η Βενεζουέλα είναι μία φτωχή
χώρα. Έχει πόρους, παράγει πετρέλαιο αλλά είναι μία φτωχή χώρα. Υπάρχουν
πόλεις και χωριά με πολύ πλούτο και πολλή φτώχια ταυτόχρονα. Και μοιάζει οι
άνθρωποι να πιστεύουν σε έναν άλλον θεό, ή σαν να είναι δύο διαφορετικοί θεοί
που κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Ένας άλλος για τους πλούσιους και άλλος για τους
φτωχούς. Τι συλλογικό μπορεί να έχει αυτή η χώρα; Υπάρχει λόγος που σας
δείχνουμε προς τα κει. Δεν το κάνουμε για να σας αποσυντονίσουμε. Έχετε πολύ
βαθιούς δεσμούς μ’ αυτόν τον τόπο. Η Ελλάδα και η Βενεζουέλα έχουν πολύ
βαθιούς δεσμούς, ιστορικούς μπορείτε να πείτε. Θα έρθει καιρός που θα δείτε ότι οι
αρχαιολογική σκαπάνη θα φέρει στην επιφάνεια πράγματα που θα τραβήξουν το
ενδιαφέρον σας γιατί θα δείξουν…
Ει.:
Θα βρουν χαμένες πόλεις εκεί; Όπως στο Περού;
(συνέχεια)
….θα δείξουν ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στον πολιτισμό σας. Δεν υπάρχει
κάποιος συγκεκριμένος λόγος που σας το λέμε αυτό, το κάνουμε γιατί μας αρέσει να
ανασκαλεύουμε το δυναμικό σας και να βγάζουμε πράγματα και… είναι κάτι που
σχετίζεται με το συλλογικό. Μπορείτε να μπείτε στον συλλογικό νου και να φέρετε
στην επιφάνεια ό,τι ζητάτε. Μέσα από τον συλλογικό Νου, τη Συλλογική Ψυχή,
μπορείτε να έχετε πρόσβαση οπουδήποτε θελήσετε. Το θέμα είναι ότι, δεν μπορείτε
να έχετε την πρόσβαση αυτή όταν μπαίνετε για να ικανοποιήσετε νοητικές σας
απορίες και να βρείτε απάντηση σε νοητικά σας ερωτήματα. Μπορείτε να μπείτε και
να φέρετε στην επιφάνεια πράγματα όταν συνδεθείτε με την καρδιά. Γιατί και το
συλλογικό, σαν μια άλλη παρθένος Μαρία χρειάζεται σεβασμό, και χρειάζεται να
σταθείτε με πολύ αγάπη και τρυφερότητα μπροστά του, όχι για να αντλήσετε υλικά
προς εκμετάλλευση, αλλά για να τιμήσετε όλα όσα υπάρχουν εκεί. Τότε θα σας
δώσει όλους τους θησαυρούς που κρύβει.
Θα σας προτείνουμε κάτι. Θα σας ζητήσουμε κάτι τώρα, να σταθείτε στην καρδιά και
να δηλώσετε την πρόθεσή σας να φέρετε στην επιφάνεια όσο βαθύτερα κομμάτια
του συλλογικού είναι δυνατόν. Όσα είναι κατάλληλο να έρθουν να τα ανασύρετε,
σαν τους δύτες που ψάχνουν με μεγάλη λαχτάρα να βρουν ένα θησαυρό στον βυθό
της θάλασσας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να πάει βαθιά σ’ αυτήν την ενέργεια.
Καθώς κάνετε αυτή τη βουτιά στο συλλογικό, πείτε στη Μητέρα της Ζωής ότι την
αγαπάτε πολύ. Ζητήστε την άδειά της να φέρετε επάνω όσα χρειάζεται να έρθουν.
Πάρτε λίγο χρόνο γι’ αυτό και στη συνέχεια μοιραστείτε μαζί μας ό,τι ήταν αυτό που
νιώσατε. Διακρίνουμε λίγο φόβο στην καρδιά ορισμένων. Δεν χρειάζεστε τον φόβο.
Αφήστε να αναδυθούν συναισθήματα, σκέψεις, συνειρμοί.
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Ας θέσουμε το θέμα επί τάπητος, λοιπόν. Απλώστε μπροστά στους υπόλοιπους αυτά
που ανασύρατε, ό,τι κι αν ήταν αυτά.
Α.:
Είδα ότι έκανα κάποιες βουτιές σε κάποια άλλη εποχή στη θάλασσα και βγήκα με τα
χέρια μου γεμάτα…. μαργαριτάρια, μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν ήταν του νου
δημιούργημα αυτό ή όχι. Θα βασιστώ στο συναίσθημα που ένιωσα, κι αυτός είναι
οδηγός νομίζω. Μια απέραντη χαρά, την οποία μοιραζόμουνα με άλλους ανθρώπους
βέβαια, δεν ήμουν μόνη μου. Και αφού μας είπαν για τον φόβο, γιατί όντως είχα
ένα φόβο….
Άννα:
Ναι, από σένα ερχόταν.
Α.
…Ένιωσα μία φωτεινή σπείρα να ανεβαίνει ξαφνικά προς τα πάνω.
Ει.:
Ένιωσα κάτι πολύ έντονο, τόσο που με συγκλόνισε. Ένιωσα ότι ήμουν μαζί με τη
Μαρία στη σταύρωση και μου κράταγε το χέρι. Κι έζησα όλον τον πόνο… δεν ξέρω.
Έζησα όλον τον πόνο αλλά μου κράταγε το χέρι. Αυτό βίωσα.
Χ.:
Εγώ δεν ένιωσα τίποτα.
Άννα:
Υπήρχε κάτι που σκέφτηκες;
Χ.:
Σκέφτηκα μόνο κάποια στιγμή τη φύση. Μόνο αυτό.
Άννα:
Πες μας αυτό που σκέφτηκες. Είναι σημαντικό αυτό.
Χ.:
Ότι σε κάποια φάση ήμουνα μέρος της φύσης. Αυτό αισθάνθηκα.
Ευ.:
Ένιωσα παιδικότητα και αγάπη. Την αθωότητα του παιδιού που θέλει να παίξει, την
αγαθότητα του παιδιού που προσπαθεί να παίξει, κι αυτήν την αγάπη την άδολη.
Την αγνή, ας την πούμε έτσι. Αλλά είδα και μια εικόνα, ότι ήταν ένας δακτύλιος
γύρω μας φωτεινός. Σκέφτηκα ότι ήταν ο Ηλίας τέλος πάντων. Η Μαρία ήταν μέσα
σαν…. όχι σαν εικόνα, σαν ουράνιο τόξο έτσι, κι εμείς ενωνόμαστε με το μέσον,
πηγαίναμε, μετά μπλέκαμε με τον κύκλο και πηγαίναμε πάλι έτσι (προς το κέντρο),
και με το ουράνιο τόξο γινόμασταν ένα συνονθύλευμα. Πηγαίναμε προς τα πάνω και
προς τα κάτω. Ήταν η ένωσή μας με όλο αυτό. αλλά και το συναίσθημα αυτό που
είπα στην αρχή.
Άρ.:
Ήταν κάποιες εικόνες που φαίνονται άσχετες. Είδα ένα καράβι μέσα στους πάγους,
δίπλα σε έναν γκρεμό από πάγο. Στη συνέχεια είδα ένα αυτοκίνητο. Τώρα βλέπω ότι
ήταν και τα δυο οχήματα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτό.
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Α.:
Να συμπληρώσω κι εγώ. Αυτό το συναίσθημα που είπε η Ευ. πριν, το ίδιο ένιωθα κι
εγώ, αυτής της παιδικότητας. Μία αίσθηση που, δεν ξέρω, τόσο απλή και τόσο
ωραία.
Άννα:
Την ώρα που προσπαθούσατε κάτι να δείτε, προσπάθησα κι εγώ να δω κάτι. Δεν
μου έδειξε τίποτα αλλά μου είπε: «Το συλλογικό είμαι εγώ, εσύ, αυτοί, ο καθένας
είναι το συλλογικό». Και αυτό το είπε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με μια
πολύ συγκεκριμένη έννοια, αλλά θα αφήσω να το ερμηνεύσουν οι ίδιοι με τα δικά
τους λόγια…. Αν θέλουν.
…………..
Το συλλογικό είστε εσείς, το συλλογικό είναι η Ά., η Ευ. ο Χ., η Ει., η Α., η Άννα, ο
τάδε, ο δείνα. «Μα πώς γίνεται αυτό; Εμείς είμαστε τμήματα του συλλογικού». Αυτό
έχει να κάνει με τα οχήματα, με τους φορείς που είδες. Αποτελείτε εξατομικεύσεις
αυτού του συλλογικού. Μέσα σας, ο καθένας και η καθεμιά φέρνετε όλο το
συλλογικό. Δεν μπορείτε να το δείτε εύκολα αυτό, όμως φέρνετε όλο το συλλογικό,
ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά. Όλο το Πνεύμα, γιατί αυτό το συλλογικό είναι
ότι αποκαλείτε Πνεύμα συνήθως. Όλο το Πνεύμα βρίσκεται μέσα σας. Έχετε τη δική
σας αποκλειστική πρόσβαση σ’ αυτό. είστε κομμάτι του και ταυτόχρονα βρίσκεται
όλο μέσα σας. Και το λέμε αυτό για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός
ότι το Πνεύμα, στην απειροσύνη του, είναι ολόκληρο παντού.
Έχετε την τάση να μιλάτε για ομαδική δουλειά. Έχετε την τάση να προσπαθείτε να
μαζευτείτε σε ομάδες για να κάνετε ένα εσωτερικό έργο ή εξωτερικό. Τώρα
αναφερόμαστε κυρίως στην εσωτερική εργασία. Δεν το κάνετε ακριβώς χωρίς λόγο
αυτό, δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστες οι ομάδες σας και η ομαδική δουλειά που
κάνετε, όμως είναι καλό να έχετε την επίγνωση ότι το Πνεύμα είναι ολόκληρο μέσα
σας. Αν θέλετε να κάνετε μία δουλειά, μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας, όπου και
να σταθείτε. Το Πνεύμα βρίσκεται όλο μέσα σας. Μπορείτε να επικαλεστείτε όποια
ενέργεια θέλετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Η διαφορά βρίσκεται στην πλάκα. Δεν
έχει πολύ πλάκα να κάνετε τα πράγματα μόνοι σας. Απολαμβάνετε την παρέα των
άλλων. Απολαμβάνετε να παίζετε το παιχνίδι της δύναμης και της αδυναμίας. Να
παριστάνετε ότι χρειάζεστε βοήθεια, ότι χρειάζεστε κάποιους να σας θυμίσουν ή να
θυμίσετε εσείς σε κάποιους άλλους…. Αλλά είστε πλήρως αυτοδύναμοι. Η μόνη
διαφορά ανάμεσα σε σας και στους μεγάλους Άβαταρ, είναι ότι αυτοί το γνώριζαν,
το συνειδητοποίησαν και αποδέχτηκαν τη δύναμή τους. Και την ευθύνη και τη
δύναμη.
Έτσι λοιπόν, σας βάλαμε να κάνετε μια μεγάλη βουτιά στο συλλογικό αλλά
ουσιαστικά ήταν μια βουτιά στο υποσυνείδητό σας. Μέσα στο Πνεύμα, μπορείτε να
πείτε. Μπήκατε πολύ βαθιά σ’ αυτήν την ενέργεια. Μοιάζει….. το Συλλογικό σε
σχέση με τους ανθρώπους που το αποτελούν, μοιάζει με έναν αχινό. Έχει πολλές
ακτίνες σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά είναι δικά του κομμάτια. Ό,τι
συμβαίνει σε κάθε του αγκάθι, σε κάθε άκρο, το νιώθει. Επικοινωνείτε μέσα από
αυτό. Είναι η εικόνα επίσης της σφαίρας όπου όλα τα σημεία ενώνονται μεταξύ τους
μέσω του κέντρου. Αυτό είναι το συλλογικό. φέρετε όλες τις ιδιότητες, όλο το
δυναμικό και μπορείτε να το ανασύρετε όλο.
Πώς λοιπόν θα ήθελες Α. να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πώς να συνδεθώ με τα
τσάκρα της Γης;» Είναι τα δικά σου τσάκρα. Όταν όμως μπαίνεις εκεί με την
επίγνωση ότι επικοινωνείς με όλη τη γη, φέρνεις αυτήν την πραγματικότητα στην
επιφάνεια και δουλεύεις μ’ αυτήν. Δουλεύεις μέσα σ’ αυτήν τη διάσταση. Είναι
λοιπόν το θέμα της τοποθέτησης της ενέργειάς σου μέσα σε μία άλλη δόνηση κι
αυτό το επιτυγχάνεις με τη βούληση.
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Και πώς να απαντήσουμε Χ. στο πώς μπορείς να επηρεάσεις εσύ το συλλογικό;
Αφού είσαι εσύ το συλλογικό, ό,τι κάνεις στον εαυτό σου το κάνεις στο συλλογικό.
Δεν μπορείς να επηρεάσεις το συλλογικό ακριβώς πηγαίνοντας και μιλώντας στον
καθένα, τότε το κάνεις με έμμεσο τρόπο. Ο πιο άμεσος τρόπος να το κάνεις είναι να
περπατήσεις τα βήματα αυτά, να κάνεις τα βήματα για τον εαυτό σου. Να
εμβαθύνεις για τον εαυτό σου. Να ψάξεις μέσα σου. Όταν το κάνεις αυτό, με τη
επίγνωση ότι δουλεύεις με το συλλογικό και για το συλλογικό, να είσαι σίγουρος ότι
η ενέργεια που ανασύρεις και δουλεύεις μαζί της και επεξεργάζεσαι, μοιράζεται σε
όλους και αποτελεί κτήμα όλων. Και νομίζουμε ότι αυτό απαντά πολύ καλά την
ερώτησή σου.
«Και γιατί εδώ; Δεν μπορούσαμε να είμαστε σε ένα άλλο συλλογικό στον Άρη ή
στην Αφροδίτη;» Αυτή η ερώτηση θέλει πολύ σκέψη για να απαντηθεί. Χρειάζεται
να τη δούμε από πολλές πλευρές. Μπορείς να τη δεις από την τρισδιάστατη άποψη,
από τη λογική του τρισδιάστατου πεδίου που λέει «Εγώ είμαι εδώ και κάνω αυτή τη
δουλειά εδώ, ενώ υπάρχει και το εκεί. Υπάρχουν πολλά σημεία πέρα από δω». Θα
σε μπερδέψουμε και θα πεις πάλι ότι φιλοσοφούμε και θεωρητικολογούμε αλλά,
όπου και να σταθείς….. Αν δεν ήσουν εδώ και ήσουν στον Δία, την Αφροδίτη, τον
Άρη, θα ένιωθες ότι ήσουν εκεί… θα ήσουν στο «εδώ» που αντιστοιχεί σ’ αυτούς
τους πλανήτες και θα αναρωτιόσουν «γιατί εδώ και όχι αλλού;» Ο χώρος και ο
χρόνος είναι τόσο σχετικά και παίζουν πολλά παιχνίδια. Όμως σας έχουμε πει ότι
δεν είσαστε μόνο εδώ. Είσαστε εδώ αλλά είσαστε και παντού. Κομμάτια της
συνειδητότητάς σου της ενέργειάς σου σκορπίζονται στο Σύμπαν, διαχέονται στο
σύμπαν. Είσαι εδώ και είσαι και σε χίλιους δυο άλλους πλανήτες και άστρα και
γαλαξίες.
Όταν μπεις στο συλλογικό και δεις τα πράγματα από κει καταλαβαίνεις ότι η
ενέργειά σου βρίσκεται παντού. Αυτή τη στιγμή η επίγνωσή σου βρίσκεται
εστιασμένη στο γήινο πεδίο. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν συμμετέχεις στα πάντα.
Αν τώρα ρωτάς «Γιατί στο γήινο πεδίο, βρε παιδιά;», γιατί θέλεις να είσαι εδώ. Σαν
συλλογικό εδώ επέλεξες να είσαι. Σαν συλλογικό, επέλεξες να βιώσεις αυτήν την
πραγματικότητα και να την καθρεφτίσεις γύρω σου. Την πραγματικότητα ότι
«Βρίσκομαι σ’ έναν μικρό πλανήτη, σε μια μικρή κουκίδα, σε έναν κόκκο άμμου στο
σύμπαν, γιατί αυτή είναι η αναλογία, και παριστάνω τον δημιουργό στη γη που έχει
ξεχάσει ποιος είναι». Αν δεις τα πράγματα από αυτήν την οπτική θα ξεκαρδιστείς
στα γέλια, γιατί θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι ένας κόκκος άμμου κι εσύ
αναρωτιέσαι «Γιατί σ’ αυτόν και όχι στον άλλον;». Έχει πολύ μικρή διαφορά για το
Πνεύμα. Είναι μία από τις εμπειρίες που επέλεξες να δημιουργήσεις για τον εαυτό
σου σαν συλλογικό πια.
Σου μιλάμε σ’ αυτό το επίπεδο. Δεν είναι η Γη σε αντιπαραβολή με άλλους
πλανήτες, είναι το σχέδιό σου, που είναι έτσι πλασμένο. Τα πράγματα υπάρχουν
γύρω σου γιατί εσύ επιλέγεις να υπάρχουν. Εσύ τα δημιουργείς. Μπαίνεις σε ένα
όνειρο. Βιώνεις ένα όνειρο και είναι τώρα σαν να ρωτάς «γιατί το όνειρό μου
εκτυλίσσεται στη Γη και όχι στον Άρη;» Αλλά είναι δική σου επιλογή. Το όνειρο
είναι όνειρο. Ο Άρης και η Γη πολύ μικρή σημασία έχουν για το όνειρο. Δεν
υφίστανται. Είναι πλασμένα από ονειρική ουσία. Τόσο πραγματικός είναι ο κόσμος
που βρίσκεσαι και τόσο πραγματικό και το ερώτημα. Βλέπεις, νιώθεις, γιατί αυτό
επιλέγεις να κάνεις. Μπορείς να αγγίξεις, υπάρχουν αντικείμενα για να αγγίξεις,
επειδή επιλέγεις την αίσθηση της αφής. Αυτά που υπάρχουν, υπάρχουν σαν
αποτέλεσμα των αισθήσεων που ήδη έχεις. Κουνάς το κεφάλι αλλά δεν
πολυκαταλαβαίνεις αυτά που λέμε. Δεν έχει σημασία όμως. Δεν θέλουμε να τα
καταλάβει ο νους. Σου ρίχνουμε ψήγματα, σπόρους, που σιγά – σιγά θα
βλαστήσουν. Νομίζετε ότι καταλαβαίνετε αλλά δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθείτε και
αυτό είναι που μετράει, η προσπάθεια. Βλέπετε, η καρδιά σας μπορεί να φτάσει
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τόσο βαθιά στο Πνεύμα, τόσο πολύ βαθιά. Στην καρδιά σας είμαστε μαζί όλη την
ώρα και αυτό είναι που μετράει. Αυτό που μπορεί να αντιληφθεί ο νους, ούτως ή
άλλως απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα, την σφαιρική πραγματικότητα
της ύπαρξης. Είναι γεγονός όμως ότι, όπως είπαμε την άλλη φορά, το μοναδικό
σημείο ζωής είναι ο Εαυτός. Αυτά που βιώνεις τα βιώνεις επειδή ο Εαυτός σου
επιλέγει να τα βιώσει. Αν θέλεις, ο Συλλογικός Εαυτός. Είναι απλά θέμα κλίμακας…
σε ποια κλίμακα το αντιμετωπίζεις.
Έτσι, δεν έχει καμία σημασία λοιπόν αν είναι η Γη ή κάτι άλλο. Είναι καθρεφτίσματα
του Εαυτού σου. Είναι δικές σου ενέργειες. Κι αυτό που έχεις να εκφράσεις δεν
είναι ένας άνυδρος πλανήτης, εκπληκτικά πλούσιος, εκπληκτικά όμορφος, μητρικός,
με πολύ αγάπη. Αυτό εκφράζεις, αυτά ονειρεύεσαι αυτό είσαι και είμαστε όλοι όσοι
συμμετέχουμε σ’ αυτό το όνειρο. Έχεις χάσει τελείως το μπαλάκι. Και είναι
καλύτερα έτσι. Άφησέ το να φύγει από τον νου σου τελείως και θα το κατανοήσεις
πολύ βαθιά, θα δεις. Θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα το έχεις κατανοήσει.
Και κάτι ακόμα. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας θέλει να προσθέσει κάτι.
Μιλάτε συνέχεια για μένα. «Ο Κρύων είπε αυτό, ο Κρύων είπε εκείνο». Χαίρεστε
πάρα πολύ όταν νιώθετε την ενέργειά μου κοντά σας. Αν κάποιος σας πει «Μου
έδωσε ένα μήνυμα ο Κρύων», τρέχετε να το ακούσετε. Ο Κρύων είσαι εσύ, εγώ, ο
ένας, ο άλλος. Απλά σας είναι τόσο δύσκολο, μα τόσο δύσκολο να
συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε εσείς. Ότι είμαστε δικές σας ενέργειες… και δικές σας
ενέργειες. Ότι μοιράζεστε μια κοινή ενέργεια μαζί μας. Δεν μπορείτε να πιστέψετε
ότι μοιράζεστε μια κοινή ενέργεια μαζί μας και νιώθετε ότι πρέπει να πάτε σε
κάποιον άλλον για να σας τη μεταφέρει αυτήν την ενέργεια. Μοιάζετε με έναν
βασιλιά που έπαθε αμνησία. Ξέχασε ότι είναι βασιλιάς και νομίζει ότι είναι ένας
υπήκοος. Συχνά τον πιάνουνε κότσο και τον βάζουνε να δουλέψει σκληρά στους
αγρούς και να κάνει και πολύ βρώμικες δουλειές. Κι αυτός νιώθει περίεργα. Λέει
«Μα εγώ, νιώθω περίεργα, νιώθω ότι δεν μου ταιριάζουν όλα αυτά, δεν είναι εδώ το
σπίτι μου». Δεν μπορεί να θυμηθεί όμως. Τότε σας δίνουμε μία γερή στο κεφάλι…
για να ταρακουνηθείτε και να συνειδητοποιήσετε ότι εσείς είστε ο βασιλιάς -δεν
ήσασταν ποτέ κάτι άλλο-, και να θυμηθείτε. Να θυμηθείτε τα δικαιώματά σας.
Ανήκετε στον κάτω κόσμο ή τον πάνω, τι λέτε;
Χ.:
Στον κάτω.
Ει.:
Δεν υπάρχει κάτω και πάνω κόσμος, ένα είναι. Οι ενέργειες είναι ίδιες παντού, δεν
υπάρχει κάτω και πάνω…. Εγώ έτσι φαντάζομαι. Αφού είμαστε στο συλλογικό
είμαστε παντού.
(συνέχεια)
Τα άστρα στον γαλαξία είναι πολλά. Ανάβουν, σβήνουν, λάμπουν, χάνουν την
λάμψη τους, εμφανίζονται, εξαφανίζονται…. Η Άννα θα μας κυνηγήσει στο τέλος…
(Άννα: ξέρουν ότι δεν είναι έτσι αλλά επέμεναν να το πω αυτό).
Θέλουμε να συνειδητοποιήσετε κάτι. Όσες φορές αντιλαμβάνεστε μια αλήθεια του
εαυτού σας, το άστρο σας λάμπει. Γίνεται μία έκλαμψη. Κατόπιν πέφτει η ενέργεια,
περνάτε από διαδικασίες και άλλες δευτερεύουσες συνειδητοποιήσεις, μέχρι που
γυρίζετε πάλι βαθιά μέσα σας και κάνετε άλλη μια μεγάλη συνειδητοποίηση. Όταν
πρόκειται για τον ήλιο, μιλάτε για τον ενδεκαετή του κύκλο και τους ηλιακούς
ανέμους, τις ηλιακές εκρήξεις. Είναι εκρήξεις επίγνωσης, συνειδητοποίησης.
Ο κύκλος του Ενός…. Θέλουμε να πούμε πρώτα ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι.
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Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να πούμε αυτά τα τρία πράγματα σήμερα. Για
μας είναι πολύ σημαντικό ότι μπόρεσαν να ειπωθούν. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν
καταλαβαίνετε το βάθος που μπαίνετε ενεργειακά. Δεν το συνειδητοποιείτε πολλές
φορές. Ο Κύκλος του Ενός θα πάψει να υφίσταται στα τέλη του μήνα και θα
αντικατασταθεί από τον κύκλο της 5ης Διάστασης…. Από τον κύκλο των 3
διαστάσεων, της 4ης και της 5ης. Ακούγεται πολύ σύνθετο. Και ο λόγος είναι ότι
μπαίνετε σε μία άλλη συχνότητα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη… μέσα στον Αύγουστο
και μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη θα κινηθείτε προς μία διαφορετική συχνότητα
αντίληψης, πεποιθήσεων…. πείτε το όπως θέλετε. Έτσι, η αλλαγή που θα κάνουμε
σχετίζεται μ’ αυτήν την αλλαγή συχνότητας του πλανήτη. Θα είναι μία ωραία
αλλαγή. θα χαρείτε μ’ αυτήν την αλλαγή και θα ακολουθήσουν πολλές άλλες. Είναι
μία περίοδος βαθιάς συνειδητοποίησης.
Όταν σας λένε ότι αλλάζετε συχνότητα, κάνετε χαρές γιατί βιώνετε τα πράγματα
μέσα από τα μάτια κάποιων που σας λένε ότι εξελίσσεστε, περνάτε στην 5η
διάσταση, περπατάτε με τους αγγέλους…. Ξέρετε, διάφορες τέτοιες όμορφες
φράσεις. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά όμως, πιο καθημερινά, και θέλουμε να
τα κρατήσουμε έτσι. Είστε εδώ (δεν σημαίνει ότι δεν είχατε επαφή με την 5η
διάσταση. Είχατε πολλές φορές), και τώρα θα γίνετε πιο συνειδητοί στο να μπαίνετε
και να βγαίνετε απ’ αυτήν και να προχωράτε μέσα σ’ αυτή. Έτσι λοιπόν, αυτός ο
κύκλος μαθημάτων/συνειδητοποίησης/υπενθύμισης θα μεταλλαχθεί σε έναν άλλον
κύκλο –θα δούμε πώς θα τον ονομάσουμε. Σκεφτόμαστε να τον ονομάσουμε
«Κύκλο των τριών διαστάσεων και της πέμπτης ταυτόχρονα» αλλά ακούγεται πολύ
μακροσκελής. Θα βρούμε κάτι άλλο, πιο συνοπτικό. Τι θα κάνουμε σ’ αυτόν τον
κύκλο; Θα μιλήσετε για την πέμπτη διάσταση όπως είναι πραγματικά, θα μιλήσετε
για την έκτη και την έβδομη διάσταση και θα προχωρήσετε σε μερικά συνειρμικά
γεγονότα, σε γεγονότα που θα προκύψουν από τις συγχρονικότητες της κάθε
στιγμής, όπως έγινε και μέχρι τώρα με τις διευρύνσεις που είχατε, μια δουλειά που
έκανε ο Ηλίας και ο Κρύων. Θα προχωρήσετε σε τέτοιου είδους ανοίγματα.
Οι πύλες του Παραδείσου πόσες είναι; Πέντε, έξι, εφτά, οκτώ; Άπειρες είναι. Όσο
εσείς θέλετε να ανοίγετε πύλες, τόσο θα βρίσκετε πύλες για να ανοιχτούν. Όσο θα
θέλετε να βλέπετε μπροστά σας πύλες κλειστές, που θα σας οδηγήσουν κάπου
ψηλότερα, θα τις συναντάτε. Εμείς θέλουμε απλά να σας δείξουμε πώς είναι τα
πράγματα. Και από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε τι άλλο θέλετε να
δημιουργήσετε πάνω σ’ αυτά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά που σας δείχνουμε είναι
βάσεις στις οποίες θα πατήσετε για να δημιουργήσετε. Δεν θα είχαμε κανένα λόγο
να έρθουμε και να σας μεταφέρουμε κάποιες, λίγες ουσιαστικά, καινούριες
πληροφορίες -περισσότερο σας ξεδιαλύνουμε πράγματα που έχετε ήδη ακούσει. Δεν
θα είχαμε όμως κανένα λόγο να το κάνουμε, αν αυτό όλο δεν βοηθούσε τη
δημιουργική σας διαδικασία. Γιατί, όπως και να ειπωθούν τα πράγματα, με όσα
λόγια και να ειπωθούν, η αλήθεια είναι μία, ότι είστε οι δημιουργοί στη γη. Αυτό δεν
θα αλλάξει.
Τέλος Αυγούστου λοιπόν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος του Ενός. Θα υπάρξει ένα
κενό δύο εβδομάδων μέχρι τις 23 με 25 Σεπτεμβρίου, που θα αρχίσει ο καινούριος
κύκλος. Δεν σας είχαμε πει ότι ονομάσαμε αυτόν τον κύκλο «Κύκλο του Ενός»,
αλλά δεν έχει σημασία.
Ει.:
Το είχανε πει την πρώτη φορά, ναι, ήταν ο κύκλος του Ενός. Έτσι το είχαν πει απ’
την αρχή.
(συνέχεια)
Όχι σε όλους…
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Ει.:
Μόνο σε μας που ήμασταν στην πρώτη ομάδα;
(συνέχεια)
Είναι κάτι που το λέμε συχνά. Είναι ένα σημείο έναρξης. Είναι κάτι που το λέμε
συχνά όταν δουλεύουμε μέσα από την Άννα και γιατί θέλουμε να σας κάνουμε να
κατανοήσετε ότι, όσους κύκλους και να δημιουργήσετε, είναι κύκλοι του Ενός. Δεν
μπορούν να υπάρχουν πολλοί κύκλοι. Ένα είναι το κέντρο και οι κύκλοι είναι
ομόκεντροι. Θα σας αφήσουμε να κάνετε ερωτήσεις, αν έχετε. Το σημερινό μήνυμα
ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να συζητήσετε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε
που ήσασταν μαζί μας.
Όλοι:
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευ.
Ήταν πολύ γλυκό σήμερα.
Ει.:
Ήταν η Χριστική ενέργεια σήμερα, έτσι πιστεύω.
Ευ.:
Και της Μαρίας.
Ει.:
Πάντα έτσι νιώθω μ’ αυτές τις ενέργειες.
Άννα:
Εγώ τη δική μου ερώτηση να την πω; «Πες τη, μου λέει, θα την απαντήσουμε».
Έχω κι εγώ ερωτήσεις. Και η ερώτησή μου ήταν, γιατί μπερδεύτηκα εκεί…. Είπε «Η
Μαρία και ο Ιησούς είναι ένα και το αυτό» οπότε… το θέμα ήταν ότι είναι Μητέρα /
Πατέρας μαζί. Η Μητέρα γεννάει το Παιδί, περνάει τον κύκλο της ζωής και φτάνει
να γίνει ένα με τον Πατέρα. Γιατί γίνεται ένα με τον Πατέρα; Αφού ξεκινάει από τη
Μητέρα που είναι και Πατέρας. Είπαν ότι θα απαντήσουν, είπε ο Ηλίας ότι θα
απαντήσουν.
Μου λέει, «προσδιόρισες με σαφήνεια αυτό που θέλεις, τώρα άφησέ μας να κάνουμε
τη δουλειά μας». [γέλια]
Χμ, ναι, μου λέει «Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδεύεσαι, τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα, ο Πατέρας και η Μητέρα είναι ένα». Λέω «οκ». «Δεν καταλαβαίνω γιατί
μπερδεύεσαι, είναι ξεκάθαρα, μου λέει». Ο Υιός έρχεται στον κόσμο και μετά γυρίζει
και γίνεται πάλι ένα». Λέω «ναι, αλλά γιατί με τον Πατέρα, θα έπρεπε να πούμε ότι
γίνεται ένα με τον Πατέρα και τη Μητέρα». Λέει «Ναι, γίνεται ένα με τα υπόλοιπα
αλλά τονίζεται με έμφαση η ενέργεια του Πατέρα γιατί αυτή είναι η δημιουργική
ενέργεια και είναι η ενέργεια που σπέρνει και θερίζει».
Ευ.:
Η κίνηση δεν είναι η θηλυκή ενέργεια και η παύση η αρσενική;
Άννα:
Όχι, δεν το λέει με αυτήν την έννοια. Για να δημιουργήσει η θηλυκή ενέργεια
χρειάζεται η γονιμοποίηση, η σπορά. Στην ουσία όμως είναι ένα το αρσενικό και το
θηλυκό…. αφού ο Κρύων, λέει, δημιουργεί το πέπλο και χωρίζει το Ένα σε μητέρα
και πατέρα.
Ά.:
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Κάποια στιγμή αναφέρθηκε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τους κατώτερους κόσμους. Τι
εννοούν ακριβώς;
Απάντηση:
Με δουλεύουν… με δουλεύουν συχνά. Μου λένε «η αλήθεια είναι μία και ο
μπακλαβάς γωνία». Μου το έχουν πει τρεις – τέσσερις φορές μέχρι τώρα και δεν το
μεταφέρω. [γέλια]
Συγνώμη για τη διακοπή, δεν ξέρω αν έχει σχέση μ’ αυτό που λέει τώρα, αλλά
κάποια στιγμή ήρθε μία κοπέλα για αγγελικό ρέικι/μασάζ και μου είπαν να της βάλω
έναν μπακλαβά γωνία στο ηλιακό πλέγμα. Και η ίδια το αναγνώρισε, είπε «για να
γλυκάνω φαίνεται, πρέπει να γλυκάνω λίγο».
Ει.:
Είναι η γλύκα που είπαν τα κορίτσια ότι αισθάνθηκαν σήμερα εδώ.
Άννα:
Έχουμε και μία ερώτηση αναπάντητη….
Λέω, τελικά γιατί είμαστε υπεύθυνοι για τους κατώτερους κόσμους;
Μου λέει «Η ερώτηση είναι δική σου ή της Ά.;». Λέω «Είναι της Ά.»
«Τότε, απαντάει, άσε την Άρ. να απαντήσει». Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς,
σίγουρα όμως ότι παίρνεις το μικρόφωνο, συντονίζεσαι και δίνεις την απάντηση.
Ά.:
Εγώ ρώτησα τι εννοούν με τους κατώτερους κόσμους και όχι γιατί είμαστε
υπεύθυνοι. Το γιατί είμαστε υπεύθυνοι είναι ξεκάθαρο.
Άννα:
Γιατί λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι;
Ά.:
Γιατί είμαστε ένα. Άρα είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό το ένα. Δεν νομίζω ότι έχουμε
τίποτα άλλο να πούμε γι’ αυτό το θέμα. Η δικιά μου η ερώτηση είναι τι εννοούν με
τους κατώτερους κόσμους. Είναι οι κατώτερες μορφές ζωής στη φύση; Αυτό; Μου
είναι ούτως ή άλλως ξεκάθαρο το ότι είμαι υπεύθυνη για όλα.
Άννα:
Ωραία, συνδέσου λοιπόν και δες τι θα σου έρθει.
Ά.:
Ποτέ δεν μου έρχεται κάτι, γιατί να μου έρθει σήμερα;
Άννα:
Τώρα, μην το κλείνεις, πριν το ανοίξεις καν. Πες απλά αυτό που ανεβαίνει, χωρίς να
το σκεφτείς.
Ά.:
Ότι είμαστε υπεύθυνοι για πολλά και ότι αυτό ήρθαμε να κάνουμε, να εργαστούμε
για όλους τους κόσμους, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε κι εκείνοι
όχι. Είναι στο χέρι μας να τους αγκαλιάσουμε και να τους βοηθήσουμε με αγάπη.
Όπως μας βοηθούν κι εκείνοι επίσης με αγάπη.
(συνέχεια)
Και έτσι είναι. Όταν μιλάμε για κατώτερους κόσμους, δεν μιλάμε για τίποτε άλλο
παρά για τις πλευρές του εαυτού σας που δεν έχουν πρόσβαση στο Εγώ Είμαι. Που
δεν έχουν, ας το θέσουμε διαφορετικά… αν υπάρχει μία κλίμακα επίγνωσης,
βρίσκονται σε χαμηλότερα σκαλοπάτια σ’ αυτήν την κλίμακα της επίγνωσης και δεν
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έχουν προχωρήσει σ’ αυτήν την εξατομίκευση που έχει προχωρήσει η
ανθρωπότητα. Λειτουργούν ακόμα στο συλλογικό, ενώ το ίδιον της ανθρωπότητας
είναι ότι έχει εξατομικευτεί και γυρίζει πάλι στο συλλογικό, αλλά με έναν πλούτο
που έχει κερδίσει από την εξατομίκευσή της στο γήινο πεδίο. αυτή είναι η
διαφοροποίηση. Και όταν εξατομικεύεστε, δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε
αλλά είναι πολύ διαφορετική η λειτουργία του συλλογικού μέσα από σας απ’ ότι
είναι στις οντότητες αυτές που έρχονται και λειτουργούν διαρκώς με το συλλογικό,
χωρίς να βιώσουν αυτήν τη χωριστικότητα που, ναι μεν είναι κάτι που θέλετε να
ξεπεράσετε, αλλά γι’ αυτές τις οντότητες είναι κάτι μοναδικό, που πολύ θα ήθελαν
να έχουν και θα έδιναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Είναι κάτι
εκπληκτικό αυτό που βιώνετε γι’ αυτές τις οντότητες και σιγά – σιγά θα περάσουν κι
αυτές απ’ αυτά τα στάδια. Βέβαια, αυτό θα γίνει σε πολύ μετέπειτα εποχές, στο
βαθύ μέλλον. Μιλάμε για εξέλιξη χιλιάδων χρόνων. Αλλά τώρα είναι κάτι που
βλέπουν και, όχι ακριβώς ζηλεύουν, όμως λαχταρούν. Όπως και πριν από σας
προηγήθηκαν άλλες εξελικτικές αλυσίδες ώστε να ανοίξουν τον δρόμο σ’ αυτό που
είστε τώρα.
Έτσι λοιπόν, ό,τι κάνετε ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες υπάρξεις που θα
σκαρφαλώσουν
στην
ανθρώπινη
αλυσίδα
και
ετοιμάζετε
σκαλοπάτια
συνειδητότητας. Η ευθύνη που έχετε βασικά, είναι αυτή που έχετε απέναντι στο
Όλον, όπως ένιωσες, έγκειται όμως στο να δομήσετε με προσοχή το δικό σας
συλλογικό, να εκφράσετε το δυναμικό που φέρνετε μέσα σας, έτσι ώστε να
δομήσετε τα σκαλοπάτια που θα τους βοηθήσουν να ανέβουν κι αυτοί με τη σειρά
τους. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να κάνετε εσείς απέναντι σ’ αυτούς, γιατί είναι
κομμάτι σας / είστε κομμάτι τους. Αλλά μέσα από τη δική σας δουλειά ανοίγονται οι
δικοί τους δρόμοι.
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ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Ενώστε τα χέρια και πόδια, φέρτε κοντά τα πέλματα και τα χέρια μπροστά στην
καρδιά σε στάση προσευχής.

Δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε τι θα κάνετε, είμαστε όμως εδώ για να σας
αφήσουμε να συλλογιστείτε λίγο βαθύτερα την κατάσταση της ύπαρξής σας. «Δεν
ήρθαμε γι’ αυτό», θα πείτε. Ξέρετε πολύ καλά γιατί ήρθατε. Ήρθατε να μοιραστείτε
μερικές στιγμές με το Πνεύμα, συντροφιά με άλλους γήινους αγγέλους. Να
μοιραστείτε το Πνεύμα που είστε με τους υπόλοιπους και να μοιραστούμε κι εμείς
μαζί σας λίγες ώρες χαράς και επικοινωνίας. Αυτό είναι αρκετό για πολλούς. Είναι
πολλοί οι γήινοι άγγελοι που δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Δεν
τους ενδιαφέρει να ακούσουν φοβερές και τρομερές πληροφορίες για την εξέλιξη
της γης, δεν τους ενδιαφέρει να τους μιλήσουν για τις διαστάσεις, ούτε να μπούνε
σε μια κατάσταση αυστηρής πειθαρχίας για να επιτύχουν τη θέωση. Ζητούν μόνο να
μπορέσουν να βρεθούν στην ενέργεια και την αγάπη του Πνεύματος και να
φωλιάσουν μέσα σ’ αυτή τη γλυκιά ενέργεια της εστίας. Να καθίσουν λίγο ήρεμα,
να αδειάσουν τον εαυτό τους και να ενωθούν με όλα όσα υπάρχουν.
Στη συντροφιά μας προστίθενται ο Κουτχούμι, ο Μορύα, ο Ηλιακός σας Άγγελος, ο
Σαιν Ζερμαίν και πολλοί ακόμη, που ίσως μιλήσουμε γι’ αυτούς στη συνέχεια.
Κάθεστε και κυβερνάτε τα πάντα απ’ την καρδιά. Εσείς νομίζετε ότι το κάνουμε
εμείς για σας. Νομίζετε ότι εμείς σας λέμε πού να κοιτάξετε και κάθε φορά
ερχόμαστε και σας σπρώχνουμε. Σας δίνουμε ένα ελαφρύ σπρώξιμο στον ώμο, για
να σας δείξουμε ότι εσείς είστε που κυβερνάτε πραγματικά. Μόνο που δεν είστε
ακόμα αρκετά συνειδητοί σ’ αυτό. Έρχεστε και κάθεστε ο ένας δίπλα στον άλλο, η
μία δίπλα στην άλλη, αφήνετε πίσω όλα τα προβλήματα, τις σκέψεις –όσο είναι
δυνατόν για σας- και προσπαθείτε να νιώσετε την παρουσία μας. Αυτό σας γεμίζει.
Πλουτίζει τα αποθέματα στοργής, αγάπης, φωτός στην καρδιά σας. Γεμίζουν οι
εσωτερικές σας μπαταρίες. Και μετά, βγαίνετε έξω και τα σκορπάτε όλα.
Την επόμενη στιγμή, βγαίνετε έξω από την πόρτα, χαιρετάτε τους υπόλοιπους
γήινους αγγέλους της συντροφιάς σας και περπατάτε μέσα στον κόσμο. Σε
δευτερόλεπτα, έχετε αφήσει πίσω το Πνεύμα να περιμένει στην Εστία και η προσοχή
σας έχει εστιαστεί και πάλι στο τρισδιάστατο πεδίο. Λέτε ότι δεν το αντέχετε. Λέτε
ότι δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς την αγκαλιά του Πνεύματος. Ούτε μία από σας
όμως, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που μιλά, ούτε μία, δεν μπορεί να κρατήσει
σταθερή την προσήλωσή της στο Πνεύμα περισσότερο από πέντε λεπτά, άντε, δέκα.
Βρίσκεστε σε έναν δύσκολο αγώνα για να παντρέψετε τις πραγματικότητες στις
οποίες ζείτε και μέσα από αυτόν τον αγώνα δημιουργείται ένας κυκεώνας σκέψεων,
συνειρμών, συναισθημάτων. Σηκώνεται πολύ σκόνη στο διάβα σας. Δημιουργείται
ένας πανικός και τότε δεν μπορείτε να σκεφτείτε. Δεν μπορείτε να κατευθυνθείτε με
σίγουρο βήμα πουθενά και νιώθετε χαμένες.
Εκείνες είναι οι ώρες που θέλετε τόσο πολύ και πάλι να βρεθείτε και πάλι στην
αγκαλιά του Πνεύματος και θεωρείτε συναντήσεις σαν κι αυτή πολύ σημαντικές, γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί σας δίνουν την ευκαιρία να βγείτε από τον κόσμο της
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σκέψης σας, απ’ τις καθημερινές σας σκεπτομορφές, απ’ τα καθημερινά σας
προβλήματα και να μείνετε για λίγο εκεί που αγαλλιάζει η καρδιά, στην Εστία. Εμείς
λέμε και πάλι ότι όλα είναι ένα. Είστε όλες οι δονήσεις, συνεπώς δεν έχει μεγάλο
νόημα να προσπαθείτε να βγαίνετε από τη μία δόνηση και να μπαίνετε στην άλλη.
«Έχω επίγνωση της πολυδιαστασιακότητάς μου» σημαίνει ότι «Είμαι ταυτόχρονα σε
όλες τις διαστάσεις. Μπορώ να κινούμαι ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία, χωρίς το ένα
να σκοτίζει την αντίληψη του άλλου». Και είσαστε στη διαδικασία αυτή, στην οποία
μαθαίνετε να κινείστε ανάμεσα στις διαστάσεις και να βιώνετε όλο και περισσότερο
την πολυδιαστασιακότητά σας. Κάθε φορά όμως που εσείς νιώθετε την ανάγκη να
βγείτε από κάτι και να μπείτε σε κάτι άλλο, βλέπετε τα πράγματα μεμονωμένα. Είναι
πολύ δύσκολο αυτό που σας ζητάμε κι εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να διανοηθείτε
πόσο δύσκολο είναι. Εμείς το ξέρουμε, σας ζητάμε έναν άθλο. Σας αρέσει όμως να
σας ζητούν να υπερβαίνετε τον εαυτό σας. Σας αρέσει να βάζετε στόχους και να
τους πετυχαίνετε. Έτσι, ο άθλος σας από δω και πέρα ας είναι αυτός, το να
μπορέσετε να είστε ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία. Να βιώνετε την πραγματικότητα
όλων των πεδίων ταυτόχρονα και, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, να μένετε εστιασμένες
στο κέντρο.
Η Ράτζα Γιόγκα ήταν ένας σπουδαίος τρόπος για την επίτευξη της εστίασης, της
σταθερής εστίασης, έτσι ώστε να σιγήσουν οι θόρυβοι της προσωπικότητας. Στην
εποχή που ζείτε τώρα δεν απαιτείται να ακολουθήσετε έναν σκληρό δρόμο. Δεν
απαιτείται να μπείτε σε μια σκληρή πειθαρχία προκειμένου να καταφέρετε
πράγματα. Φυσικά εσείς είστε πάντα που επιλέγετε να μπείτε ή να μην μπείτε σε μία
τέτοια πειθαρχία, αλλά δεν απαιτείται. Είναι άλλοι οι καιροί, άλλη η ενέργεια που
υπάρχει. Ωστόσο, εμείς θα σας λέγαμε, κάθε φορά που πέφτει στην αντίληψή σας
το γεγονός ότι είστε εστιασμένοι στο εξωτερικό γήινο πεδίο, να δημιουργείτε για τον
εαυτό σας ένα κανάλι, ένα αυλάκι συνοχής, μία σύνδεση μέσα από την οποία θα
μπορείτε να συνδέεστε άμεσα με το κέντρο σας και να θυμόσαστε όλα όσα είστε.
«Και πώς θα το κάνουμε αυτό Κρύων, Ηλία;» θα πείτε. Θα σας βοηθήσουμε εμείς σ’
αυτό. Είστε ένα καράβι. Ένα καράβι που πλέει σε άγνωστα ύδατα.. σε άγνωστα
νερά, σε περιοχές που δεν είναι χαρτογραφημένες. Είστε οι εξερευνητές της νέας
εποχής. Οι θαρραλέοι εξερευνητές του Πνεύματος. Πειραματίζεστε με τον εαυτό
σας, με τις ενέργειες. Σας αρέσει να πειραματίζεστε, να μπαίνετε σε διάφορα πεδία,
να δουλεύετε και να ανακαλύπτετε κάθε φορά κομμάτι – κομμάτι τον εαυτό σας. Τι
είναι αυτό που οδηγεί τα πλοία τη νύχτα; Οι παραδοσιακοί ναυτικοί πλοηγούνταν με
τη βοήθεια των άστρων… της Μεγάλης Άρκτου, του Ωρίωνα, του Σταυρού του
Νότου, του Πολικού Αστέρα…. Ο Πολικός Αστέρας είναι το άστρο που σας οδηγεί.
Αφήστε τον εαυτό σας, αφήστε τη συνειδητότητά σας να πάρει τη θέση του
καπετάνιου σ’ αυτό το πλοίο που είστε. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να οραματιστεί
ένα ωραίο σκαρί, ένα ωραίο πλοίο. Ένα πλοίο που το κυβερνάτε εσείς. Είστε ο
καπετάνιος. Έχει πάρα πολλά πράγματα αυτό το πλοίο πάνω του. Έχει κόσμο,
εμπορεύματα. Δεν είναι ένα άδειο κουφάρι, είναι πάρα πολλοί οι επιβάτες του. Όσο
και αν σας φαίνεται παράξενο, μεταφέρετε πάρα πολλούς μαζί σας, πάρα πολλούς.
Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που εμπιστεύονται στο σταθερό σας χέρι την πορεία
τους προς τον προορισμό τους. Μπορείτε να κοιτάξετε στον ουρανό και να δείτε το
φωτεινό αστέρι, το άστρο του Βορρά. Υπάρχουν πάρα πολλά αστέρια στο στερέωμα,
όμως αυτό είναι πιο λαμπερό απ’ όλα τα άλλα. Λάμπει, σαν ένα μοναδικό σημείο. Το
κοιτάτε και συνειδητοποιείτε ότι έχει εντυπωθεί στην καρδιά σας αυτή η εικόνα. Δεν
είναι μια εικόνα που βλέπουν τα μάτια σας στο στερέωμα του ουρανού, αλλά είναι
μια εικόνα που βλέπει η καρδιά σας στο βάθος της ύπαρξής σας. Ξέρετε ότι δε θα
ξεχάσετε ποτέ αυτό το αστέρι, ποτέ. Βάλτε τα χέρια στο τιμόνι και οδηγείστε. Το
πλοίο σχίζει τη θάλασσα. Σχίζει τα ήρεμα νερά. Το αστέρι λάμπει ψηλά στον ουρανό
και είναι όλοι ασφαλείς επάνω στο καράβι.

162

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

Κάποια στιγμή, ο ουρανός αρχίζει να γεμίζει σύννεφα. Τα αστέρια χάνονται. Το ένα
μετά το άλλο εξαφανίζονται. Πολύ βαριά σύννεφα σκεπάζουν τον ουρανό,
τρομακτικά. Οι επιβάτες ανησυχούν «Πού πηγαίνουμε τώρα; Γιατί δεν χρησιμοποιεί
τη μοντέρνα ναυσιπλοΐα ο καπετάνιος; Το πλοίο δεν είναι καλά εξοπλισμένο!»
Πανικός, επικρατεί πανικός στο κατάστρωμα. Ακόμα και οι ναύτες, κάποιοι από τους
ναύτες στα αμπάρια του πλοίου, σχολιάζουν τις αποφάσεις του καπετάνιου. Δεν
είναι όλοι που εμπιστεύονται… Τι θα κάνετε; Τι θα κάνετε; Πώς θα οδηγήσετε αυτό
το καράβι σε ασφαλή νερά; Πώς θα οδηγήσετε το καράβι στο λιμάνι; Η θάλασσα
αρχίζει να ταράζεται. Κύματα σηκώνονται που σχεδόν σκεπάζουν το καράβι. Το
κατάστρωμα γεμίζει με νερά. Οι επιβάτες χώνονται στις καμπίνες τους. πολύ άγρια η
θάλασσα, πολύ άγρια η νύχτα. Βροντές, αστραπές, κεραυνοί… Τι θα κάνει ο
καπετάνιος;
Τι άλλο; Αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια, το βλέπει η καρδιά. Παύει να κοιτά τον
ουρανό που είναι γεμάτος σύννεφα και αντάρα και βλέπει το άστρο στην καρδιά.
Αφήνει το άστρο απ’ την καρδιά να τον οδηγήσει. Προβάλει το άστρο της καρδιάς
του στον ουρανό και με τέχνη χειρίζεται το πηδάλιο. Κανείς δεν ξέρει που πάνε,
κανείς. Τα ‘χουν όλοι χαμένα. Είναι τρομοκρατημένοι αλλά από την άλλη, αρχίζουν
να νιώθουν μία σπίθα εμπιστοσύνης στην καρδιά, γιατί βλέπουν τον καπετάνιο να
νιώθει ασφαλής. Δεν φοβάται; Μερικές φορές όσο κανένας άλλος στον κόσμο, αλλά
γνωρίζει το αστέρι που έχει χαραχτεί στην καρδιά του. Τα κύματα λυσσομανούν, οι
αστραπές σχίζουν τον ουρανό, κρότοι ακούγονται μέσα από τα σύννεφα. Και κάποια
στιγμή που η καταιγίδα κοπάζει, «στεριά, στεριά» φωνάζει ένας ναύτης. Είχαν
φτάσει στον προορισμό τους. Και όλοι ξεσπούν σε ζητωκραυγές και πανηγύρια και
χαρές και κάνουν μια μεγάλη γιορτή γιατί έφτασαν στον προορισμό τους ασφαλείς.
Και ο καπετάνιος, για άλλη μια φορά νιώθει στην καρδιά του μεγάλη ικανοποίηση
που προτίμησε να σεβαστεί και να τιμήσει τα λόγια των παλιών ναυτικών για το
άστρο του Βορρά. Που αποφάσισε να κλείσει τα λόγια τους στην καρδιά του και να
πορευτεί σύμφωνα μ’ αυτό.
Ο Βορράς, η πυξίδα, ο Νότος, ενεργειακές γραμμές, Τελλουριακά ρεύματα, γραμμές
Lei, συντονισμός του μαγνητικού πεδίου, συντονισμός δικός σας. Είναι τόσα πολλά
αυτά που μπορείτε να προσθέσετε γύρω απ’ αυτές τις έννοιες και να δημιουργήσετε
ένα ξεχωριστό οικοδόμημα, είναι αμέτρητα. Μοιάζετε με τα πουλιά, τα αποδημητικά
πουλιά που μπορούν και πετούν τόσο μακριά και καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις
ταξιδεύοντας από το ένα μέρος της γης στο άλλο, μόνο με το ένστικτό τους.
Ακολουθώντας το δικό τους αστέρι. Κι εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να χαθείτε; Εσείς
πιστεύετε ότι μπορεί να χάσετε τον δρόμο και κάποτε να μη φτάσετε στο λιμάνι σας;
Ξημερώνει μια νέα μέρα. Έρχεται σύντομα. Έρχεται μια νέα μέρα που θα δείτε τα
σύννεφα να διαλύονται και θα δείτε ότι φτάσατε πολύ ασφαλείς στο λιμάνι σας.
Θέλουμε να σας οδηγήσουμε σ’ έναν πολύ βαθύ συνειρμό μέσα απ’ όλα αυτά. Σ’
έναν συνειρμό που συνδέει όλα όσα είπαμε με τις γραμμές Lei, τα Τελλουριακά
ρεύματα, όλες τις ενεργειακές γραμμές και τις δίνες που σχηματίζονται στον
πλανήτη. Δεν ήταν τυχαίο ότι χρησιμοποιήσαμε τον Πολικό Αστέρα. Δεν ήταν
τυχαίο το ότι χρησιμοποιήσαμε τη θάλασσα, το καράβι, τα πουλιά. Βρίσκεστε σε μία
εποχή όπου σύντομα θα αλλάξουν πολλά. Βλέπετε ήδη τις αλλαγές να συμβαίνουν
γύρω σας. Περισσότερο νιώθετε τις δικές σας αλλαγές σε σχέση με το περιβάλλον.
Όμως σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν ακόμα πιο βαθιά και κάποια θεμέλια θα
κλυδωνιστούν με τέτοιο τρόπο, που δεν θα επιδέχονται διόρθωση.
Αυτό που αποκαλείτε τελλουριακά ρεύματα, είναι οι γραμμές συνειδητότητας του
πλανήτη. Είναι οι γραμμές πάνω στις οποίες ρέει –αν μπορεί κάποιος να το θέσει μ’
αυτόν τον τρόπο- η συνειδητότητα του πλανήτη. Μοιράζονται ομοιόμορφα. Όχι με
μεγάλη ακρίβεια στα δικά σας μάτια, αλλά μοιράζονται με έναν πολύ κατάλληλο
τρόπο στο γήινο πεδίο. Εμπλέκονται πάρα πολλές ενέργειες. Εμπλέκονται οι
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ενέργειες που έρχονται έξω από τη γη, από το ηλιακό σύστημα και τους γαλαξίες,
εμπλέκονται οι γήινες ενέργειες, εμπλέκονται οι εξελικτικές γραμμές που
ακολουθείτε. Είναι πάρα πολλές. Μπορεί κάποια στιγμή να συντίθενται σε μία, που
αποτελεί την κύρια γραμμή, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, ο καθένας από σας έχει τη
δική του εξελικτική γραμμή και μπορεί να ειπωθεί ότι δεν μοιάζει με κανενός άλλου.
Όλα αυτά λοιπόν δίνουν ένα κράμα συχνοτήτων που κινείται μέσα σ’ αυτά τα
ρεύματα, τα επηρεάζει και αλληλεπιδρά μαζί τους. Όταν εσείς ανοίγετε το
πορτοφόλι σας να βγάλετε χρήματα, το κάνετε εν μέρει συνειδητά και εν μέρει
επειδή τα ρεύματα του πεδίου στο οποίο βρίσκεστε, σας επιβάλουν μια τέτοια
δράση. Σας επιβάλουν να δώσετε μία μορφή ενέργειας.
Είστε πολύ πιο βαθιά συνδεδεμένοι με τη γήινη συνειδητότητα και τα ρεύματα τα
γήινα απ’ ότι μπορείτε να φανταστείτε. Σας αρέσει να σκέφτεστε, να ονειρεύεστε,
ότι συνδέεστε με τα μακρινά αστέρια. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πει. Αλλά δεν
μπορείτε να διανοηθείτε πόσο βαθιά είστε συνδεδεμένοι με τη συνειδητότητα της
Γαίας. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε ότι αυτό που κάνετε ή σκέφτεστε κάθε στιγμή,
προέρχεται από τα συλλογικά ρεύματα συνειδητότητας. Θα τρομάζατε αν γνωρίζατε
πώς συμβαίνει αυτό και τον βαθμό στον οποίο συμβαίνει. Δεν θέλουμε να σας
τρομάξουμε όμως, δεν είμαστε εδώ για να σας τρομάξουμε. Είμαστε εδώ για να σας
δώσουμε να καταλάβετε ότι το συλλογικό παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σας. Ένα
ρόλο που πρέπει να αποδεχτείτε και να ενδυναμώσετε.
Έρχεστε στη γη και παίρνετε μία ατομική μορφή, εξατομικεύεστε και αρχίζετε να
εργάζεστε στο γήινο πεδίο. Βιώνετε πάρα πολλά πράγματα. Πολλών ειδών
συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες. Νομίζετε ότι τις βιώνετε εσείς. Νομίζετε ότι είστε
ξεχωριστοί απ’ όλους τους άλλους, μα δεν είστε. Υπάγεστε στο ευρύτερο συλλογικό
της ανθρωπότητας. Υπάγεστε στη Συλλογική Ψυχή και τα πράγματα είναι πολύ πιο
βαθιά απ’ ότι τολμάτε να σκεφτείτε. Μάθατε να σκέφτεστε ότι η διαφορά του
ανθρώπου από το ζώο είναι η λογική και το γεγονός ότι έχει αναπτύξει την
ατομικότητά του. Και μέχρι εδώ είναι όλα καλά. Πιστεύετε όμως ότι πρέπει να
αναπτύξετε περαιτέρω αυτήν την ατομικότητα, την εξατομίκευσή σας, για να
φτάσετε στη θέωση. Κι εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Εδώ τα πράγματα
γίνονται λίγο περίπλοκα γιατί, ναι, έχετε φτάσει στην εξατομίκευση, αλλά το
επόμενο βήμα, αν θέλετε να προχωρήσετε βαθύτερα στα εσωτερικά πεδία, είναι να
κατανοήσετε και πάλι πώς λειτουργεί το συλλογικό. Να βιώσετε την ενότητα των
πάντων και να συνειδητοποιήσετε πόσο ένα είστε μ’ αυτό το συλλογικό που
εκφράζετε εξατομικευμένα. Να συνειδητοποιήσετε ότι είστε ένα μ’ αυτό, ότι
φεύγοντας θα ενσωματωθείτε απόλυτα με αυτό.
Αυτή είναι η διαφορά, αν θέλετε, των γήινων αγγέλων από αυτές τις οντότητες που
ποτέ δεν ενσαρκώθηκαν. Η διαφορά είναι ότι οι οντότητες που ποτέ δεν
ενσαρκώθηκαν, δεν πήραν ποτέ μια εξατομικευμένη μορφή. Δεν ένιωσαν, δεν
βίωσαν την εξατομίκευση, την ατομικότητα, όπως τη ζείτε εσείς στο γήινο πεδίο. Και
αυτός είναι ο λόγος ακόμα που ο άνθρωπος λέγεται θεός επί της γης και θεωρείται
ακόμα ανώτερος από τους αγγέλους που δεν έχουν κατέβει ποτέ. Γιατί έχει την
εμπειρία της ατομικότητας. Αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσετε όμως είναι
ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε πολύ μ’ αυτήν την εμπειρία της ατομικότητας.
Αυτή η εμπειρία ανήκει στο γήινο τρισδιάστατο πεδίο. Ανήκει εδώ. Αν θέλετε να
μπείτε στα βαθύτερα πεδία πέρα από τον νου, θα πρέπει να γίνετε ξανά ένα μαζί
μας συνειδητά. Θα πρέπει να αφήσετε τον ατομικό εαυτό, να αφήσετε την
προσωπικότητα, αν θέλετε, να αφήσετε την ατομική δράση και βούληση και
συνειδητά να ενταχθείτε στο μεγάλο συλλογικό που λέτε Πνεύμα, Συλλογική
Ψυχή… το λέτε όπως θέλετε. Πίσω από τη Συλλογική Ψυχή υπάρχουν κι άλλα
πολλά. Χρειάζεται όμως να συνειδητοποιήσετε και συνειδητά να δηλώσετε την
πρόθεσή σας να εργαστείτε και πάλι μέσα από το συλλογικό, έχοντας ήδη την
εμπειρία της ατομικότητας πάνω στη γη. Το συλλογικό είναι ο παράγοντας που
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καθορίζει τα πάντα. Η συλλογική βούληση καθορίζει τα πάντα και δεν μένει παρά να
καταλάβετε βαθιά ότι, όταν είστε στη συλλογική βούληση, είστε πολύ πιο ελεύθεροι
απ’ ότι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει. Στη
συλλογική βούληση επιτυγχάνεται η ελευθερία χωρίς αντίσταση, χωρίς τριβή. Είναι
πολύ σημαντικό αυτό. Αν υπάρχει πραγματική ελευθερία, είναι αυτή.
Σας τραβάμε όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο βαθιά στις διαστάσεις. Θέλουμε να
γευτείτε την αίσθηση της ελευθερίας μέσα στο Πνεύμα. Όπως επίσης, θέλουμε να
κατανοήσετε το ότι είσαστε όλο το Πνεύμα. Κανένας δεν έρχεται εδώ αφήνοντας
πίσω ένα κομμάτι του εαυτού του, του συλλογικού του εαυτού. Κανένας και καμιά.
Νομίζετε ότι αφήνετε πίσω την προίκα σας και έρχεστε εδώ μόνοι και έρημοι με ένα
πολύ μικρό δυναμικό για να περάσετε μέσα από ένα κολαστήριο, για να
ανταποδώσετε, να πληρώσετε όλα όσα χρωστάτε, βάσει του κάρμα που φέρετε;
Κάθε άλλο. Είσαστε ένα… είσαστε μια φλόγα της φωτιάς. Είσαστε μια φλόγα της
φωτιάς. Μέσα σας υπάρχει όλο το Πνεύμα. Όλο το συλλογικό βρίσκεται μέσα σας.
Έχετε πρόσβαση σ’ αυτό κάθε στιγμή, όποτε το θελήσετε. Είναι όλο δικό σας. Είναι
ένα μυστήριο για τον ανθρώπινο νου, το πώς μπορεί το Πνεύμα να είναι
ταυτόχρονα σε κάθε άνθρωπο. Το Πνεύμα είναι ταυτόχρονα σε κάθε ίχνος ύπαρξης,
σε κάθε ίχνος του αέρα, αν θέλετε να ξέρετε.
Συναθροίζεστε και ψάχνετε για δύναμη μέσα από ομάδες. Η δύναμη είναι μέσα σας.
Σχηματίζετε ομάδες γιατί σας αρέσει το παιχνίδι. Σας αρέσει να μοιράζεστε αυτά τα
πράγματα με τους υπόλοιπους γήινους αγγέλους. Σας αρέσει να νιώθετε ότι είναι
και άλλοι σαν κι εσάς, με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε κοινές εμπειρίες, να
μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας, τις ανησυχίες σας, τις σκέψεις σας. Αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι η δύναμή σας είναι απαραίτητα στην ομάδα. Το Πνεύμα
βρίσκεται όλο μέσα σας κάθε στιγμή. Το θέμα είναι πότε θα συνειδητοποιήσετε εσείς
αυτό που συμβαίνει, και πότε θα αναλάβετε την ευθύνη αυτής της δύναμης που
έχετε. Δεν τολμάτε να σκεφτείτε ότι είσαστε εσείς ο Θεός. Δεν τολμάτε γιατί δεν
μπορείτε να το ‘σηκώσετε’ αυτό. Ο τρισδιάστατος νους, ο νους του γήινου πεδίου
δεν μπορεί να το κατανοήσει. Αν όμως σταθείτε από τη δική μας πλευρά, θα δείτε
ότι είσαστε όλο το συλλογικό. Έχετε όλη την ενέργεια του Πνεύματος μέσα σας και,
όταν το αποδεχτείτε αυτό, θα μπορέσετε να αναλάβετε τα ηνία του εαυτού σας και
του Πνεύματος και να σταθείτε σαν πραγματικοί θεοί στη γη. Γιατί, αυτό δεν
σημαίνει ότι θα λειτουργείτε βάσει της ατομικότητάς σας. Σημαίνει ότι θα έχετε
κατανοήσει απόλυτα την ενότητα του Πνεύματος. Θα έχετε κατανοήσει πολύ βαθιά
ότι, αυτός που κρατάει τα ηνία εκείνη την ώρα, δεν είναι η γήινη προσωπικότητα
αλλά είναι το ίδιο το Πνεύμα… και το κάνει αυτό μέσα από τον καθένα από σας.
Μπαίνετε στην Υδροχοϊκή Εποχή και είστε ήδη σ’ αυτήν. Είναι η εποχή της
συλλογικής ανάπτυξης. Είναι αναπόφευκτο να φτάσετε τελικά σ’ αυτά τα
συμπεράσματα. Ξεκινάει ένα σαρωτικό κύμα και μ’ έναν περίεργο τρόπο, εκεί που
δεν το περιμένατε, ξεκινάει από την επιστήμη. Και θα καλύψει τα πάντα αυτό το
κύμα, θα σαρώσει τα πάντα. Θα ανατρέψει πάρα πολλά συστήματα, πάρα πολλές
πεποιθήσεις που μιλούσαν για τον ατομικό άνθρωπο, τον ξεχωριστό άνθρωπο. Τι
άλλο εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι θα περπατήσουν οι άγγελοι στη γη; Η αγγελική
ενέργεια προϋποθέτει τη συλλογική συνειδητότητα του Πνεύματος. Εκεί οδεύετε
και, όσο πιο γρήγορα το κατανοήσετε, τόσο πιο εύκολος θα είναι ο δρόμος σας,
γιατί έτσι θα μπορέσετε να αφήσετε τα κρατήματα του εαυτού, τους φόβους.
Πολλές φορές αντιδράτε σπασμωδικά γιατί φοβάστε. Ο γήινος εαυτός φοβάται. Δεν
ξέρει πού πηγαίνει. Ο Νους δεν το καταλαβαίνει. Αντιδρά, λέει «θέλω να κρατήσω
την ατομικότητά μου, την ατομική μου συνείδηση. Είμαι Εγώ». Είστε τα πάντα,
αγαπητοί μου. Το «Εγώ Είμαι» περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν είχε γίνει αρκετά ορατή
αυτή η απόχρωση στα χρόνια που πέρασαν. Μιλάτε συχνά για το εγώ είμαι, αλλά
δεν μπορείτε να διακρίνετε τις λεπτές αποχρώσεις αυτής της δήλωσης γιατί, λέτε
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ», με κεφαλαία γράμματα, αλλά η εστίασή σας είναι στον γήινο εαυτό.
Λέτε «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ», και ξεχνάτε να συνδέσετε μ’ αυτό το Εγώ Είμαι το συλλογικό, τη
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συλλογική ψυχή, το Πνεύμα. Χρειάζεται λοιπόν να μπείτε βαθιά και να δηλώσετε
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ», εννοώντας «Εγώ Είμαστε».
Ο Πατέρας είναι μέσα σας και περιμένει να αναδειχτεί. Περιμένει να έρθει στην
επιφάνεια. Περιμένει να αναγνωρίσετε από πού έρχεστε και που κατευθύνεστε.
Περιμένει να αναγνωρίσετε, να συνειδητοποιήσετε ότι αυτά που κάνετε είναι δικά
του. Αυτός σας κινητοποιεί. Αυτός σας δίνει την ενέργεια, την ώθηση, την επιθυμία
να προχωρήσετε. Αυτός σας δίνει την επιθυμία για εξέλιξη, για παιχνίδι. Με πολύ
γλυκά μαλακά σπρωξίματα στους ώμους. Με γλυκές αισθήσεις στην καρδιά. Μερικές
φορές, με ένα ντους αγάπης σας δίνει την ενέργεια που χρειάζεστε για να
ξεκινήσετε και να δράσετε, την ώρα που η μεγάλη μητέρα της ζωής σας προσφέρει
το πεδίο της δράσης.
Είναι και ο Κρύων μαζί μας και θα ήθελε να σας πει μια κουβέντα κι αυτός.
Έρχομαι να ενδώσω στο κάλεσμα της Άννας να βοηθήσουμε τον πλανήτη… και έτσι
είναι. Εσείς οδηγείτε την εξέλιξη τώρα. Την οδηγείτε συνειδητά και είμαστε εδώ για
να πάρουμε μέρος στο σενάριο που γράφετε μέρα με την ημέρα. Κάθε μέρα που
ξημερώνει, αποτελεί τη γέννα της προηγούμενης. Όλες οι δονήσεις, όλες οι
συχνότητες που έχετε κινήσει την προηγούμενη μέρα πλέκονται μεταξύ τους, και
δίνουν μία καινούρια γραμμή πορείας το επόμενο πρωινό. Και θα υποστηρίξουμε
πολύ βαθιά και συνειδητά αυτήν την προσπάθεια που κάνετε. Δουλέψτε με το φως.
Αυτές τις μέρες χρειάζεται να δουλέψετε με το φως, με τη φωταύγεια. Αφήστε το
φως σας να πέσει παντού. Θα βοηθήσει να διαλυθούν τα νέφη των σκεπτομορφών
που σκεπάζουν τα πεδία σας. Το λαμπερό φως της καρδιάς αφήστε το να διαχυθεί
παντού, να διαπεράσει τα πάντα, να διαλύσει όλα τα σύννεφα των σκεπτομορφών
και των φόβων.
Το γήινο πεδίο είναι πολύ μικρό, τόσο δα. Καταλαβαίνετε πόσο μικρό είναι, όταν το
δείτε από έναν άλλο γαλαξία. Ουσιαστικά, δεν μπορείτε να το δείτε. Κι εσείς είστε
όλοι πολύ μεγάλες αγαπητές μου, είστε όλοι πολύ μεγαλύτεροι από το γήινο πεδίο.
Για το σύνολο της ύπαρξής σας το γήινο πεδίο έχει την αναλογία… ενός κόκκου
άμμου μπροστά σε έναν ελέφαντα. Το θέμα είναι πού εστιάζεστε εσείς. Θέλουμε να
μελετήσετε τα τελλουριακά ρεύματα του πλανήτη και να εστιάσετε τη
συνειδητότητά σας σε συγκεκριμένα σημεία, όπως θα σας δοθούν…. Σας δίνονται
ήδη. Όσοι πρόκειται να ασχοληθούν μ’ αυτήν τη δουλειά, ήδη έχουν μέσα τους
αυτήν την πληροφορία. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε πολύ για να ασχοληθείτε μ’
αυτά, μπορείτε να το κάνετε απ’ το σαλόνι του σπιτιού σας.
Εφαρμόστε τον εαυτό σας. Αυτή είναι η λύση, αυτός είναι ο τρόπος. Εφαρμόστε την
ενέργειά σας, αυτό που είστε. Ο κύκλος της συνειδητότητας είναι ό,τι πιο δυνατό
υπάρχει. Με τον ίδιο τρόπο που κατευθύνεστε σε ανεξερεύνητες περιοχές και
μεταφέρετε την εμπειρία στο Πνεύμα, βιώνοντας την πραγματικότητα αυτών των
περιοχών, με τον ίδιο τρόπο θα μετακινείστε πάνω σ’ αυτά τα ρεύματα, και θα
μεταφέρετε μια πιο ξεκάθαρη επίγνωση σαν εμπειρία προς το Πνεύμα.
Καταλαβαίνετε τι σας λέμε τώρα; Το ζητούμενο είναι, οι γήινοι άγγελοι να δουν με
έναν διαφορετικό οφθαλμό αυτό που πριν φαινόταν αρρωστημένο. Αυτό είναι που
αλλάζει την ενέργεια. Ο Οφθαλμός καθαρίζει, τροποποιεί, συντονίζει. Έχετε πολλά
να κάνετε, θα δείτε. Είναι πολλοί οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δουλέψετε.
Και θα έρθουν εποχές που θα γράψετε τις εμπειρίες σας για τους επόμενους. Εμείς
καλωσορίζουμε αυτήν την προσπάθεια και χαιρόμαστε, ευγνωμονούμε, θα λέγαμε,
που βρίσκονται γήινοι άγγελοι να ασχοληθούνε μ’ αυτό. Τα τελλουριακά ρεύματα
του πλανήτη είστε εσείς οι ίδιοι. Μοιάζουν με το αίμα που κυλά στις φλέβες σας….
με τη λέμφο. Αυτή είναι η αναλογία. Τόσο εύκολο είναι για σας να το προσεγγίσετε,
τόσο κοντά σας είναι.
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Τον άλλο μήνα λοιπόν…. Αφήστε μας να έρθουμε πάλι τον άλλον μήνα κοντά σας
με πολύ ανανεωμένες ενέργειες γιατί, μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή
που συμβαίνει. Θα έχουν γειωθεί οι ενέργειες που χρειάζεται να γειωθούν και θα
έχετε μπει σε άλλη μια νέα φάση. Το κρύσταλλό σας καθαρίζει. Εν κατακλείδι, αυτό
μπορούμε να πούμε, αυτό είναι το μήνυμα όλης αυτής της αλλαγής που συμβαίνει
τώρα: το κρύσταλλό σας καθαρίζει. Και θα πούμε πιο πολλά γι’ αυτό, όταν έρθει η
ώρα. Σας αφήνουμε να συνειδητοποιήσετε όσα ειπώθηκαν. Να συζητήσετε, να
κάνετε ερωτήσεις, και θα τα πούμε σε μία εβδομάδα. Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε να
κρατήσετε το αστέρι στην καρδιά για να σας οδηγεί βήμα – βήμα. Να είστε σίγουρες
ότι θα φτάσετε ασφαλείς στον προορισμό σας, και έχετε φτάσει ήδη.
Και έτσι είναι.
Αμήν.

Ε.:
Τι είναι τα τελλουριακά ρεύματα;
Απάντηση:
Τα τελλουριακά ρεύματα είναι γραμμές συνειδητότητας. Ενεργειακές γραμμές που
περιβάλλουν, τυλίγουν και πλέκονται πάνω στη γήινη επιφάνεια, όχι ακριβώς στην
επιφάνεια, είναι πιο βαθιά, και αποτελούν γραμμές συνειδητότητας της Γαίας. Η
ενέργειά τους συνδέεται με τις γραμμές Lei. Θα ήτανε σαν να λέμε ότι είναι γραμμές
πληροφορίας. Ότι είναι, μοιάζουν με τις αύλακες του εγκεφάλου, μοιάζουν με τους
νευρώνες που μεταδίδουν την πληροφορία μέσα στον εγκέφαλο. Δεν είναι ακριβώς
αυτή η αναλογία, αλλά χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις για να σας βοηθήσουμε να
συνειδητοποιήσετε όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτά.
Ε.:
Σε τι αυτή η πληροφορία θα βοηθήσει;
Άννα:
Επειδή δεν ήσουν εδώ όταν το ανέφερα, θα σου πω ότι γίνεται μια ομάδα
γεωμαγνητικού συντονισμού. Θα δουλεύουμε δύο φορές τον μήνα για τον
μαγνητικό συντονισμό της γης. Γι’ αυτό αναφέρθηκε.
Οι γραμμές Lei, αυτές οι ενεργειακές γραμμές που λέγεται ότι υπάρχουν –δεν έχουν
εντοπιστεί όλες, αλλά ίσως αρκετές- συντονίζουν τον κυκεώνα των ενεργειών που
λαμβάνουν χώρα στη γη.
Φ.:
Είπαν για τον κρύσταλλο, για την καθαρότητα του κρυστάλλου. Τι σημαίνει αυτό;
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Απάντηση:
Είναι η κρυσταλλική σας δομή. Έχουν αναφερθεί πολλά, έχουμε αναφερθεί πολύ
στην κρυσταλλική δομή. Οι πληροφορίες ποικίλουν. Με μία έννοια, ο κρύσταλλος
αυτός είναι που σας συνδέει με το υπερπέραν, με την ενέργεια που βρίσκεται έξω
από τη μορφή. συνεπώς, όταν λέμε ότι ο κρύσταλλος καθαρίζει, εννοούμε ότι
ανοίγουν καινούρια μονοπάτια, ανοίγουν νέοι δρόμοι, γίνονται άλλες συνδέσεις και
έρχεστε πιο κοντά στην κατανόησή σας και στην πρόσληψη ενέργειας από αυτά τα
πεδία. Μπορείτε να φέρετε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού σας και να το
εκδηλώσετε μ’ αυτόν τον τρόπο.
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Η ΑΛΥΣΙΔΑ

Την ώρα που εσείς νομίζετε ότι χαζολογάτε [Σημείωση: προηγήθηκε ανάλαφρη
κουβέντα], ότι μιλάτε περί ανέμων και υδάτων, εμείς δουλεύουμε μαζί σας και ο
λόγος που το κάνουμε και σας βάζουμε να μιλάτε για διάφορα θέματα, είναι για να
σας συντονίσουμε καλύτερα με τις ενέργειες.

Γιατί ναι, ο Κουτχούμι, ο Μορύα, ο Σαιν Ζερμαίν είναι εδώ. Η Ιεραρχία είναι δίπλα
σας. Σας προστατεύει σε βάθος και την προστατεύετε κι εσείς από τη δική σας μεριά
-παρότι φαίνεται δύσκολο και αστείο, και μπορούμε να σας περιγράψουμε σκηνές
απείρου κάλλους με την Άννα, όταν μέσα σε έναν οίστρο εγρήγορσης και αγάπης
και επιθυμίας να υπηρετήσει το σχέδιο ορκιζόταν ότι θα κάνει τα πάντα για την
Ιεραρχία. Ορκιζόταν ότι θα κάνει τα πάντα για να εργαστεί για το σχέδιο και, με την
πρώτη δυσκολία έβαζε τα κλάματα και ήθελε να την προστατεύσουμε και να
απομακρύνουμε κάθε κακό. Τέτοιες σκηνές απείρου κάλλους αντιμετωπίζουμε με
πάρα πολλούς ακόμη από σας και τότε νιώθετε πάρα πολύ αδύναμοι, νιώθετε
γελοίοι, νιώθετε ανάξιοι να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά δεν είναι
ακριβώς έτσι. Απλά μαθητεύετε. Σε ποιον; Μαθητεύετε στον ίδιο σας τον εαυτό,
μαθητεύετε στη ζωή. Είστε δάσκαλοι του εαυτού σας, είστε μαθητές της ζωής.
Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να διδάξει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε
άλλον. Και η Ιεραρχία που βρίσκεται κοντά σας σαν μία κεντρική δομή της
ανθρωπότητας, κεντρική δομή διαχείρισης των ενεργειών της ανθρωπότητας, και η
ίδια η Ιεραρχία βρίσκεται κοντά σας για να σας υποστηρίξει σ’ αυτό που
προσπαθείτε να κάνετε και δουλεύουμε όπως δουλεύουν οι κρίκοι μιας αλυσίδας.
Θα ήταν ένας πολύ ωραίος τίτλος για το σημερινό μάθημα η «αλυσίδα». Θέλουμε να
φέρετε στον νου σας μια αλυσίδα. Λέμε ότι σε μια αλυσίδα πρέπει να λαμβάνεται
πάντα υπόψη ο ασθενέστερος κρίκος κι αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί μπορεί
να έχετε μία μακριά αλυσίδα από γερούς κρίκους που μπορούν να αντέξουν το
μεγαλύτερο βάρος, αλλά θα σπάσει σε κείνο το σημείο όπου ο κρίκος είναι
αδύναμος. Έτσι, χρειάζεται να ενισχύεται αυτός ο αδύναμος κρίκος κι πολλές φορές
βλέπετε να πέφτουμε πολλοί πάνω σε ένα άτομο και να του λέμε «Είμαστε εδώ για
να σε βοηθήσουμε να σταθείς».
Φαίνεται περίεργο σε πολλούς το να ασχολούνται οι δάσκαλοι με όλους τους
ανθρώπους έναν προς έναν. Έχει ειπωθεί από παλιά ότι η Ιεραρχία δεν
ασχολείται….. ένας δάσκαλος της Ιεραρχίας δεν ασχολείται με κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά, απλά οι άνθρωποι μπαίνουνε στην αύρα του και συλλαμβάνουν
μηνύματα που υπάρχουν, συλλαμβάνουν ενέργειες κι έτσι δεν είναι μία άμεση
επικοινωνία αλλά έμμεση. Η αλήθεια είναι η εξής: όπως είπαμε από το πρώτο
μάθημα κιόλας, είμαστε ο ένας κομμάτι του άλλου. Και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια οι
ενέργειές μας πλέκονται η μία με την άλλη. Δεν είμαστε ακριβώς ένας κρίκος της
αλυσίδας σας αλλά βρισκόμαστε μέσα σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Κάθε φορά που
περνάτε στη δική μας πλευρά συνδέεστε με ολόκληρη την αλυσίδα και βιώνετε τα
τεκταινόμενα σε κάθε κρίκο πάρα πολύ έντονα. Δεν τα βιώνετε με την αντίληψη
που έχετε στο τρισδιάστατο πεδίο αλλά έχετε βαθιά επίγνωση του τι συμβαίνει.
Γίνεστε ένα με ολόκληρη την αλυσίδα. Και η επίγνωσή σας φτάνει μέχρι ένα σημείο,
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ανάλογα με το πεδίο στο οποίο είσαστε εστιασμένοι. Πάντα υπάρχει κάτι
περισσότερο να επιτευχθεί.
Δουλειά μας λοιπόν είναι, καθώς βρισκόμαστε μέσα στον καθένα, μέσα σε κάθε
κρίκο της αλυσίδας, δουλειά μας είναι να υποστηρίζουμε τα πιο αδύναμα σημεία,
είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι ψυχολογίες και κομμάτια της ψυχοσύνθεσής σας.
Έτσι, ακούτε ότι είναι ο Σαιν Ζερμαίν εδώ και δουλεύει με κάποια άτομα
συγκεκριμένα, ο Κουτχούμι, ο Μορύα… Είναι η ενέργειά μας που έρχεται να
υποστηρίξει συγκεκριμένα κομμάτια της ψυχοσύνθεσής σας. Όταν βλέπετε ότι
εμφανίζεται ο Μορύα σε κάποιον, σημαίνει ότι αυτός χρειάζεται να βρει την
εσωτερική του δύναμη. Χρειάζεται να αναπτύξει την πίστη του, την αυτοπεποίθησή
του, να αναπτύξει την καρδιά, να αναπτύξει τη φλόγα της καρδιάς, να μπει στην
πύρινη ενέργεια και να δυναμώσει. Όταν ακούτε ότι βρίσκεται μαζί σας ο Σαιν
Ζερμαίν, δουλεύει με το νοητικό σας πεδίο και τον τρόπο με τον οποίο
μετουσιώνετε τις νοητικές ενέργειες και τις μεταμορφώνετε σε πράξη στον γήινο
κόσμο σας. Και έρχεται, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να μεταμορφωθεί η
νοητική δομή, να μετουσιωθεί, να καθαρισθεί, σε κείνες τις περιπτώσεις ο Σαιν
Ζερμαίν βρίσκεται δίπλα σας γιατί υπάρχει η ανάγκη να τονωθεί εκείνη η πλευρά
του εαυτού σας. Και ο Κουτχούμι από την άλλη, βρίσκεται κοντά σας κάθε φορά
που χρειάζεται να δουλέψετε με την ιδιότητα της Αγάπης – Σοφίας και να ανοίξετε
την καρδιά σας πιο βαθιά και να έρθετε σε επαφή με το βουδικό πεδίο. Όπως και
όλοι οι άλλοι δάσκαλοι των υπόλοιπων ακτίνων. Στην ουσία οι ακτίνες είναι τρεις.
Τα υπόλοιπα είναι αναλύσεις που γίνονται για να διευκολύνουν τον ανθρώπινο νου
για να συλλάβει το εύρος στο οποίο κινούνται οι ενέργειες, να κατανοήσει τον
εαυτό του και, επειδή ακριβώς επεκτείνονται στον νου, σχετίζονται με την Τρίτη
ακτίνα.
Και θα ρωτήσετε εύλογα «Μπαίνουμε σε έναν κύκλο που θα ασχοληθεί με τους
όρους της Θεοσοφίας;». Δεν είναι ακριβώς όροι της Θεοσοφίας, είναι όροι ανάλογοι
των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλα τα δόγματα και τις θρησκείες. Η πρώτη, η
δεύτερη, η τρίτη ακτίνα, η τρεις όψεις του Δημιουργού, της Θεότητας, βρίσκονται
σε όλα τα δόγματα και γι’ αυτόν που μπορεί να σταθεί λίγο ψηλότερα απ’ όλα και να
δει την ευρύτερη εικόνα, είναι εύκολο να εντοπίσει τις αντιστοιχίες. Μία συγκριτική
ανάλυση θα έδινε πάρα πολλά αποτελέσματα σχετικά με τις αναλογίες των όρων,
αλλά δεν θα ήμασταν εμείς που θα σας προτείναμε να το κάνετε γιατί, θα έδινε
πολλή τροφή στον νου σας, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι να δείτε τη
δική σας πραγματικότητα.
Η ουράνια πολιτεία λοιπόν είναι εδώ. Έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλούν για
την Ιεραρχία, για τη Σαμπάλα, για τις εξωπλανητικές ιεραρχίες όπως του Σείριου,
της Μεγάλης Άρκτου και τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα πλαίσια του ‘κινήματος’, σε
εισαγωγικά, της Νέας Εποχής, έχουν προστεθεί πολλές ακόμα πληροφορίες με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο. Κι εμείς είμαστε μαζί σας έτσι κι αλλιώς, είτε ακολουθείτε
τον έναν τρόπο είτε τον άλλον. Το ότι μπορεί ποτέ στη ζωή σας να μην
επικαλεστήκατε τον Κουτχούμι ή οποιονδήποτε από τους δασκάλους, δε σημαίνει
ότι δεν είναι οι ενέργειές τους μαζί σας. Γιατί γινόμαστε ένα με την ανθρωπότητα,
ένα με κάθε κρίκο της αλυσίδας, όπως σας έχουμε πει. Και μπορούμε να δούμε…
από το σημείο που στεκόμαστε, μπορούμε να δούμε πόσο βαθιές είναι οι αλλαγές
που επέρχονται από τις ενέργειες που κινούνται μέσα από τις πληροφορίες που
δίνονται στη νέα εποχή από τους διάφορους τσάνελερ. Δεν είναι πάντα οι ιδανικές
καταστάσεις, δεν είναι πάντα αυτό που θα επιθυμούσαμε να είναι, όμως είναι πολύ
σημαντικό. Και δεν είμαστε εμείς που θα απορρίψουμε αυτά που λέγονται. Όμως
είμαστε εδώ για να ξεδιαλύνουμε πράγματα ώστε να επέλθει μία ισορροπία και ένα
ξεκαθάρισμα, ανάμεσα σ’ αυτά που ακούτε και δονούν πράγματα στο αστρικό σας
πεδίο, στα κατώτερα πεδία και σ’ αυτά που αντιστοιχούν στην εσωτερική σας
πραγματικότητα… και την εξωτερική, φυσικά.
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Δεν φέρνει ένας κούκος την άνοιξη. Είναι ο Μορύα που θέλει να σας πει ότι, όπως
δεν φέρνει ένας κούκος την άνοιξη, έτσι δεν είναι μόνο οι κούκοι που φέρνουν την
άνοιξη. Μπορεί να είναι ένα σημείο, ένα σημάδι, αλλά δεν είναι αυτό που αφορά
αυτή καθεαυτή τη διαδικασία της άνοιξης. Με τον ίδιο τρόπο, η παρουσία αυτού του
κινήματος των τσάνελερ –του ρεύματος, του κύματος των τσάνελερ- είναι ένα
σημάδι της νέας εποχής, δεν αφορά όμως αυτή καθεαυτή την ενεργειακή
διαδικασία. Είναι ένα σημάδι όπως είναι πολλά άλλα. Όπως ένα άλλο σημάδι είναι η
αυξανόμενη ενόραση που μπορεί να απολαμβάνουν πολλοί άνθρωποι. Όλο και
περισσότεροι ανοίγουν προς τα εσωτερικά πεδία και οι ενέργειες είναι πολύ εύκολες
γι’ αυτόν τον σκοπό. Είναι πολύ εύκολο. Το πέπλο έχει γίνει αρκετά διάφανο, ώστε
να μπορείτε να επικοινωνείτε με την άλλη πλευρά πολύ πιο εύκολα.
Είναι ένα τεράστιο ενεργειακό κύμα αυτό που σαρώνει τα πάντα. Σαρώνει τα πάντα
στο πέρασμά του, περνάει μέσα απ’ όλους, μέσα απ’ όλες σας, απ’ όλη την
ανθρωπότητα. Είναι αυτοί που έχουν ανοίξει αρκετά για να δεχτούν το ενεργειακό
κύμα, να το αφήσουν να περάσει από μέσα τους, να τους καθαρίσει και να
προχωρήσει και δέχονται πολύ εύκολα τις αλλαγές που έρχονται. Είναι και άλλοι
που είναι πολύ ριζωμένοι και άκαμπτοι, γιατί φοβούνται την αλλαγή. Γιατί εμμένουν
σε παλιές δοξασίες. Εμμένουν σε διδασκαλίες που δόθηκαν αιώνες πριν, όχι από
κακό σκοπό, όχι από κακή πρόθεση, αλλά από πολλή αγάπη για τον Θεό, από πολλή
αγάπη για την Ιεραρχία, για τους αγίους, για τους αγγέλους, επιμένουν να θρέφουν
σκεπτομορφές που δημιουργήθηκαν αιώνες πριν. Επιμένουν να χρησιμοποιούν
συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένες ερμηνείες των πραγμάτων και το κάνουν
με τη δικαιολογία ότι είναι δοσμένες από τους Δασκάλους.
Την εποχή που δόθηκαν αυτές οι οδηγίες από τους δασκάλους, οι τσάνελερ εκείνης
της εποχής, τα διάμεσα εκείνης της εποχής, δεν απολάμβαναν καμία εκτίμηση από
το κοινό και πέρασαν από τα σαράντα κύματα, όπως θα λέγατε, μέχρι να δοθεί
κάποια εμπιστοσύνη στα λόγια τους. Μετά, βρέθηκαν κάποιοι που ακολούθησαν
πολύ πιστά τα λεγόμενά τους. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην ανθρώπινη
κοινωνία.
Οι άνθρωποι χρειάζονται θαύματα για να δουν και να πιστέψουν. Δεν αρκούνται σ’
αυτό που δονεί τις χορδές της καρδιάς τους. Δεν αρκούνται σ’ αυτό που τους λέει η
καρδιά τους ότι είναι αληθινό, χρειάζονται θαύματα και η Ιεραρχία δεν παρουσιάζει
θαύματα. Δεν ενδιαφέρει να παρουσιάσει θαύματα. Θα ήταν ίσως το πιο εύκολο
πράγμα στον κόσμο να συμβεί, αλλά δεν είναι αυτό που μας αφορά. Αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι να αποκτήσει ο καθένας έναν βαθύτατο σεβασμό στον Δημιουργό
που βρίσκεται μέσα του και να ανασύρει, να εφελκύσει τις ύψιστες δυνατότητές του
και να τις παρουσιάσει στο γήινο πεδίο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός ήταν και αυτός
είναι.
Και τώρα βρίσκεστε να έχετε διασπαστεί οι ίδιοι οι εργάτες του φωτός -γιατί εργάτες
του φωτός είστε κι εσείς και αυτοί που εργάζονται μέσα από τα θεοσοφικά κινήματα
και πάρα πολλούς εσωτερικούς δρόμους. Βρίσκεστε να είστε διασπασμένοι και για
άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται το σκηνικό, επαναλαμβάνεται η ιστορία του να
διχάζεστε πάνω στα λόγια των δασκάλων. Δεν είσαστε ούτε οι πρώτοι, ούτε οι
τελευταίοι. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία η δική σας περίπτωση, γιατί
ακόμα και τώρα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη ένας τέτοιος αγώνας διεξάγεται, μια
τέτοια μάχη δίνεται, ανάμεσα σε ανθρώπους που για την αγάπη του Θεού
διεκδικούν την αλήθεια για τον εαυτό τους. Διεκδικούν το αλάθητο. Για άλλη μια
φορά λοιπόν, βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται και βλέπουμε να
αντιτίθενται οι εργάτες του φωτός…. να αντιπαρατίθενται ο ένας απέναντι στον
άλλον και να λένε «Μα εμείς αυτές τις οδηγίες έχουμε, εμείς αυτό ακούμε». Και ο
ένας αναιρεί τον άλλον. Οι μεν αποκαλούν τους newagers πλανεμένους και οι
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newagers αποκαλούν τους άλλους….. με πολλούς και διάφορους τρόπους. Το κύριο
χαρακτηριστικό που τους αποδίδεται είναι ότι είναι προσκολλημένοι στην παλιά
ενέργεια.
Και τι θα έπρεπε να κάνει η Ιεραρχία λοιπόν σ’ αυτήν την περίπτωση; Εμείς είμαστε
που δώσαμε τα μεν, τα παλιά, τις παλιές διδασκαλίες, δεκαετίες και αιώνες ακόμα
πριν, εμείς είμαστε που βρισκόμαστε μαζί σας και σας μιλάμε ακόμα και σήμερα.
Πολλές φορές, αυτά που λέγονται διαφέρουν απ’ αυτά που ειπώθηκαν πολλές
δεκαετίες πριν και είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν κάποιοι ότι η διαφορά
οφείλεται στη διαφορά της ενέργειας. Κι εγώ ποτέ δεν μίλησα…. Ο Δάσκαλος Μορύα
ποτέ δεν μίλησε για την παγίωση. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του πότε κινείστε στο
αστρικό πεδίο, πότε στο νοητικό, πότε επεμβαίνει ο γήινος εαυτός και βάζει
προσκόμματα στην πνευματική σας πορεία. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε.
Δεν είμαστε εδώ για να κόψουμε το λουλούδι που μόλις αρχίζει να ανθίζει,
κρίνοντάς το. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη διαδικασία και να σας ενισχύσουμε
σ’ αυτόν τον δρόμο. Πολλοί θα έκριναν ότι αυτά που κάνετε ή λέτε είναι λαθεμένα.
Δεν συνάδουν μ’ αυτά που ειπώθηκαν και με το νοητικό οικοδόμημα που
δημιουργήθηκε εδώ και δεκάδες κι εκατοντάδες χρόνια. «Από πού ήρθαν αυτοί
ουρανοκατέβατοι; Από πού ήρθαν… αυτοί οι άσχετοι που παίζουν με τα κουβαδάκια
τους και παριστάνουν τους μύστες και τους γνώστες της μιας αλήθειας και
δυναμιτίζουν το οικοδόμημα που στήναμε τόσο καιρό, τόσο προσεκτικά, με τόσους
κόπους και θυσίες, τόσα ξενύχτια, τόση σκληρή δουλειά;»
Καταλαβαίνουμε και τους μεν και τους δε. Αλλά πρέπει να καταλάβετε και όλοι εσείς
ότι υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και αν είναι κάτι που θέλουμε να φωνάξουμε για να
το ακούσουν όλοι όσοι κωφεύουν, είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε: μία αλυσίδα
είναι τόσο ισχυρή όσο είναι ο ασθενέστερος κρίκος της και οφείλουμε κάθε φορά να
ενδυναμώνουμε τον ασθενέστερο κρίκο της. Ποιος θεωρεί ότι είναι ενδυνάμωση η
καταδίκη; Ποιος θεωρεί ότι είναι ενδυνάμωση η κατάκριση; Ποιος λέει ότι το
Πνεύμα θα έπρεπε καλύτερα, με έναν καλύτερο τρόπο να ενδυναμώσει αυτούς που
παραστρατούν από τα κοινώς αποδεκτά στα μεγάλα δόγματα; Ποιος ενδιαφέρεται
εντέλει για όλα αυτά; Σίγουρα όχι το Πνεύμα. Το Πνεύμα είναι εδώ για να δουλέψει
με τον καθένα σας κι εμείς θα μπορούσαμε να δείξουμε πάρα πολλούς και στις δύο
πλευρές, που φαίνονται να έχουν αποτύχει οικτρά στον εσωτερικό τους δρόμο,
αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, γιατί η επιτυχία είναι τόσο
φαινομενική όσο και η αποτυχία. Γιατί οι παράτες και οι υπερβολές και οι
μεγαλοστομίες και από τις δύο πλευρές, περισσεύουν, την ώρα που το μόνο που
χρειάζεται είναι δουλειά.
Περιμένετε το τέλος του κόσμου; Θα έρθει. Όταν το αποδεχτείτε μέσα σας θα έρθει.
Αυτό που μπορούμε να σας πούμε ότι δεν το έχετε αποδεχτεί. Αυτά βλέπουν οι
θεοσοφιστές και πολλοί άλλοι και κατηγορούν το κίνημα των new agers και
θεωρούν ότι βρίσκεστε σε βαθιά πλάνη και θυμαπάτη και παρασύρεστε απ’ τις
σκεπτομορφές σας. Αυτά βλέπουν, γιατί βλέπουν ανθρώπους πολλές φορές, που
διστάζουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητά τους, τη ζωή, την πραγματική
ζωή γύρω τους και αρέσκονται να αφήνονται και να παρασύρονται σε επίπλαστες
ελπίδες και σκεπτομορφές που μπορεί να είναι πολύ ωραίες αλλά είναι πολύ μακριά
από τη γήινη πραγματικότητα. Και αυτός είναι ένας λόγος που θέλουμε να λέμε τα
σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη. Γιατί είναι ο τρόπος μας να διασφαλίσουμε την
ομαλή διαχείριση της ενέργειας τόσο από μέρους μας, όσο και από μέρους όλων
των υπολοίπων. Δεν είστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, παίζετε πολύ
σημαντικό ρόλο όλες οι πλευρές. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που κάνει
δουλειά που δεν αξίζει σ’ αυτόν τον τόπο που λέτε γη. Και μπορεί εσείς να βλέπετε
όσους ανήκουν σε δόγματα, σε θρησκείες, σε δοξασίες, σε τάγματα και να
σκέφτεστε ότι «Είναι τόσο πολύ στην παλιά ενέργεια αυτοί οι άνθρωποι, τόσο πολύ!
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Πρέπει επιτέλους να ανοίξουν την καρδιά τους, είναι τόσο πολύ στον νου. Δεν
αξίζουν όλα αυτά». Πιστεύετε ότι δεν ξέρουμε και δε βλέπουμε τις σκέψεις σας;
Και ο Βούδας γελά….
Γελά γιατί τα πάντα είναι ένα παιχνίδι κι εσείς το έχετε πάρει τόσο σοβαρά, και
μαλώνετε για το ποιος θα παίξει τον ρόλο του καλού και του κακού, ποιος θα παίξει
τον ρόλο του κλέφτη και ποιος του αστυνόμου, γιατί θέλετε να είστε όλοι καλοί,
κανένας δεν θέλει να παίξει τον κακό. Κι έτσι αναγκαστικά, είστε όλοι καλοί που
κατηγορούν τον άλλον για κακό. Καταλαβαίνετε την αστειότητα. Καταλαβαίνετε
γιατί δεν παίρνουμε σοβαρά όλα αυτά που σκέφτεστε. Αυτό που μας ενδιαφέρει
είναι η εσωτερική σας ενέργεια. Ο βαθμός της εσωτερικής σας ενέργειας. Η έντασή
σας. Όχι το στρες που δείχνετε όσον αφορά το γήινο πεδίο, τις εξωτερικές σας
δραστηριότητες, αλλά την εσωτερική σας ένταση, που χρειάζεται να είναι όση και η
ένταση της χορδής ενός τεντωμένου τόξου. Πρέπει να είστε κάθε στιγμή σε τέτοια
ετοιμότητα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα
εξωτερικά. Μπορεί να είστε οι πλέον ήρεμοι άνθρωποι του κόσμου. Να είστε σε
διαρκή διαλογισμό, να χαμογελάτε ήρεμα σε όλους, να περνάτε μέσα από τις πιο
στρεσογόνες καταστάσεις και να μη σας αγγίζουν και, την ίδια στιγμή, να είστε
έτοιμοι να εκτοξεύσετε το βέλος της καρδιάς σας στο μακρινό διάστημα. Οι
στρεσογόνες καταστάσεις έρχονται απλά για να σας βοηθήσουν να εκπαιδευτείτε
στο να εστιάζεστε εσωτερικά.
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας που είναι εδώ επίσης, θα ‘θελε να σας μιλήσει.
Δεν χρειάζεται να λέτε μεγάλα λόγια, φίλοι μου, δεν χρειάζεται να λέτε μεγάλα
λόγια. Δεν χρειάζεται να προσπαθείτε να ενθουσιάσετε τους ανθρώπους και να τους
τραβήξετε σε μια πραγματικότητα που δεν συνδέεται και πολύ με τα σενάρια που
παίζετε στη γη. Γιατί πραγματικά, στο νοητικό πεδίο μπορείτε να βιώσετε πολλά
σενάρια. Ο καθένας και η καθεμιά σας βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα. Και
όσο πιο βαθιά μπαίνετε στα εσωτερικά πεδία, αυτή η πραγματικότητα διευρύνεται
και πολλαπλασιάζεται, όπως το αντικείμενο μέσα στην αίθουσα των κατόπτρων και
μπορεί να βρεθείτε σ’ έναν τεράστιο κόσμο, σ’ ένα τεράστιο σύμπαν όπου
αναπαράγετε τα θέλω σας σε πάρα πολλούς καθρέφτες. Κανένας δεν αρνείται το
παιχνίδι του ενθουσιασμού. Κανένας δεν αρνείται το παιχνίδι της συγχρονικότητας.
Κανένας δεν αρνείται ότι κανένας δεν μπορεί να βλαφτεί αν δεν δώσει την άδειά
του πρώτα. Κανένας δεν αρνείται ότι λίγος ενθουσιασμός δεν έβλαψε κανένα σας
αλλά, ίσα – ίσα, σας δίνει κουράγιο να προχωρήσετε. Η χαρά όμως, έχει πραγματική
βαρύτητα, έχει πραγματική σημασία όταν βιώνεται σε σχέση με την καθημερινότητά
σας. Τότε η χαρά είναι ένα εργαλείο.
Ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύχθηκε η κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες ήταν τόσο
ταχύς και τόσο εκτός ελέγχου πολλές φορές, που σας έκανε να θέλετε να ξεφύγετε
από μία ζοφερή εικόνα. Μπορεί και η ίδια η εικόνα να ήτανε πλαστή. Συνηθίζατε να
ακούτε πάντα τις άσχημες ειδήσεις. Είχατε μάθει να εστιάζεστε στο αρνητικό και δεν
το αντέχατε αυτό, δεν το αντέχατε. Η καρδιά σας δεν το σήκωνε πια. Ήταν πάρα
πολλοί που θα οδηγούνταν στα όρια της αυτοκτονίας αν δεν γινόταν μια δραστική
αλλαγή. Ήταν μια κοινωνία στα όρια της τρέλας, της παράνοιας. Δεν αντέχατε
αυτήν την πίεση. Δεν αντέχατε αυτό το σκοτάδι που βλέπατε γύρω σας, όσο πλαστό
και αν ήταν. Και τότε βρέθηκε ένας τρόπος να τραβήξουμε την προσοχή όλων σας
προς το φως. Τότε βρέθηκαν άνθρωποι που βγήκαν και μίλησαν για την αγάπη, για
τη χαρά. Μίλησαν για την αγάπη του Πνεύματος, για τη παρουσία των αγγέλων στη
γη. Και οδήγησαν πολλούς άλλους στην αγκαλιά των αγγέλων. Οδήγησαν πάρα
πολλούς στο να βγουν από τη διττότητα, από τον δυισμό καλού – κακού και να
κάνουν μια στροφή προς τον εαυτό τους. Και ήταν κάτι που δεν προέκυψε από
κανένα δόγμα, καμιά θρησκεία, καμιά οργανωμένη δομή. Προέκυψε από την
Ανθρωπότητα την ίδια. Αυτά που μοιράζεστε, προκύπτουν σαν καρπός της ίδιας της
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ανθρωπότητας, του κέντρου της ανθρωπότητας, κι αυτή είναι η βαθιά τους αξία και
δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να την αμαυρώνει. Πρέπει να είστε περήφανοι γι’ αυτό
που γίνεται.
Ξέρουμε ότι είναι ένας δρόμος που έχει πολλές λακκούβες… πολλούς λάκκους.
Μπορείτε πολύ εύκολα να τσαλαβουτήσετε στα λασπόνερα του αστρικού πεδίου…
πάρα πολύ εύκολα. Αλλά είναι ένας δρόμος που σας βγάζει ψηλά, σας βγάζει στο
φως του Ήλιου, αρκεί να είστε συνειδητοί και να είστε γειωμένοι. Να πατάτε τα
πόδια σας στη γη και, κάθε τι που κάνετε να το συνδέετε με τη γήινη
πραγματικότητα γιατί, πολύ καλά μιλάτε για τις διαστάσεις, πολύ καλά λέτε ότι
πρέπει να βγείτε από το τρισδιάστατο πεδίο και αυτήν την αντίληψη και να μπείτε
στις πιο βαθιές διαστάσεις αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να αφήσετε τα πάντα
πίσω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε στην άκρη να διαλογίζεστε και να αφήσετε
όλους τους υπόλοιπους να κυβερνούν τον κόσμο.
Μπορεί να κρατάτε ενέργειες, να διαχειρίζεστε ενέργειες, να γειώνετε ενέργειες. Ο
καθένας και η καθεμιά κρατάτε μια συγκεκριμένη ενέργεια εκεί που βρίσκεστε.
Σκορπάτε το φως σας, ναι. Χρειάζεται όμως να συμμετέχετε στα κοινά. Γιατί
πιστεύετε ότι ερχόμαστε και σας λέμε κάθε τόσο, είτε σαν Ουριήλ, σαν Ζακχιήλ, σαν
Μέτατρον, Ηλίας, Σαιν Ζερμαίν, Κρύων. Ερχόμαστε με χίλια δυο ονόματα και σας
λέμε ότι πρέπει να μιλήσετε, πρέπει να συμμετέχετε σε όλα. Σας λέμε να το κάνετε
για τη χαρά του παιχνιδιού κι εσείς δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε το
βαθύτερο νόημα. Ναι, σας το λέμε για να χαρείτε το παιχνίδι. Αλλά είναι ένα
παιχνίδι με πολλές προεκτάσεις. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο χρειάζεται να
συμμετέχετε, εφόσον βρίσκεστε εδώ. Ήρθατε με τη θέλησή σας για να συμμετέχετε
σ’ αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορείτε να μείνετε στην άκρη. Δεν είστε εδώ για να
μείνετε στην άκρη και να παραστήσετε τους ταξιδευτές του διαστήματος που κατά
τύχη πέρασαν από τη γη, είδαν φως και μπήκαν.
Είστε πολίτες του σύμπαντος, με πολύ δύναμη, με αφάνταστη ισχύ πνευματική και
έχετε το δώρο ενός φυσικού σώματος. Ενός σώματος που σας δόθηκε για να
απολαύσετε τη ζωή στο γήινο πεδίο και να χρησιμοποιήσετε τα δώρα σας. Κάντε το
λοιπόν, κάντε το. Εμείς σας αγαπάμε πολύ και είμαστε μαζί σας. Σας το έχουμε
δείξει, σας το δείχνουμε κάθε στιγμή. Όταν αποφασίζετε να κοιτάξετε προς το μέρος
μας, είμαστε πάντα εκεί. Ποτέ δεν εγκαταλείψαμε κανέναν. Η Ιεραρχία βρίσκεται
πάντα δίπλα σας. Ποτέ δεν σας εγκαταλείψαμε και ούτε πρόκειται να το κάνουμε.
Και όταν με τη σειρά σας βρεθείτε εδώ, στη θέση μας, θα συνεχίσετε το ίδιο έργο.
Είναι πολύ μεγάλη η εκδήλωση, δεν τελειώνει τόσο σύντομα. Δεν τελειώνουν τα
πράγματα τόσο εύκολα.
Το 2012 θα έρθει και θα περάσει κι εσείς θα μείνετε παρατηρητές. Θα ξυπνήσετε
την επόμενη μέρα και θα περιμένετε να δείτε τη διαφορά. Και τότε τι; Θα ‘χετε
χάσει κάθε νόημα της ζωής; Τότε, τι; Οι αλλαγές θα έρθουν. Οι αλλαγές έρχονται,
είναι ήδη εδώ, έχετε ήδη βιώσει τις αλλαγές. Η επίγνωσή σας θα αυξηθεί ακόμα
περισσότερο. Η επιστήμη σας θα κάνει άλματα, θα επιμηκυνθεί η ζωή σας. Έχετε να
φτάσετε σε μεγάλα ύψη επίτευξης, αλλά δεν τελειώνουν τα πάντα εδώ. Αν θέλετε
σαν ανθρωπότητα συλλογικά να ορίσετε ένα ορόσημο στη ζωή σας, μπορείτε να το
κάνετε, κι αυτό κάνετε στην ουσία. Βάζετε ένα ορόσημο και τρέχετε να φτάσετε τον
ίδιο σας τον εαυτό. Αγωνίζεστε απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό. Το ορόσημο είστε
εσείς οι ίδιοι. Έχετε πετύχει πάρα πολλά από αυτά που ονειρευόσασταν να γίνουν.
Το ορόσημο του 2000 πέρασε, όπως και του 1999. Το ορόσημο του 2012 θα
περάσει, το 2016 θα περάσει κι αυτό. Η γη θα τροποποιείται, οι ενεργειακές αλλαγές
θα είναι απίστευτες… Και η ζωή συνεχίζεται. Παλιότερα ζούσατε με τον φόβο μιας
παγκόσμιας πυρηνικής καταστροφής. Είχατε φτιάξει ταινίες για την επόμενη μέρα.
Κοιμόσασταν και ξυπνούσατε έχοντας στον νου τον όλεθρο της πυρηνικής
καταστροφής. Σας είπε κάποιος «Ξέρετε, δεν θα γίνει ο Αρμαγεδώνας, αλλά θα
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μετατεθεί η αλλαγή για το 2012». Και τώρα βρίσκεστε να περιμένετε τι; Έχετε
συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που περιμένετε; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα
ορόσημο που βάζετε εσείς στον εαυτό σας για να συγκεντρώσετε τις ενέργειες προς
έναν εσωτερικό στόχο; Θα ήταν ευχής έργο εάν είχατε κινητοποιηθεί ακόμα
περισσότερο εξωτερικά και βάζατε σαν ανθρωπότητα το ίδιο ορόσημο για να
επιτύχετε στόχους. Όμως δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε αρκετά
τις ενέργειές σας ώστε να το επιτύχετε αυτό.
Η δουλειά γίνεται, και γίνεται βαθιά. Επηρεάζετε πολύ βαθιά τα δρώμενα και η
ενέργειά σας είναι πολύτιμη. Χρειάζεται όμως να κατανοείτε, να έχετε πλήρη
συνείδηση του γιατί κάνετε ό,τι κάνετε. Γιατί πιστεύετε αυτά που πιστεύετε. Γιατί
αφήνετε τον εαυτό σας τόσο πρόθυμα να μπει μέσα σε δοξασίες, σε μυθεύματα.
Αυτά τα μυθεύματα δεν έρχονται τυχαία, και σας βοηθούν συχνά να διαχειριστείτε
τις ενέργειές σας. Μέσα από αυτά βιώνετε σενάρια. Όμως φαντάζεστε, πόσο
εξαιρετικό θα ήταν το δυναμικό αυτό αν το εκδηλώνατε στο εξωτερικό γήινο πεδίο;
φαντάζεστε πόσα πράγματα θα κατορθώνατε αν εστιαζόσασταν στο εξωτερικό γήινο
πεδίο όλοι μαζί; Για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι το σχέδιο είναι κάτι έξω από σας κι
εσείς καλείστε να εκτελέσετε μικρά – μικρά κομματάκια του σχεδίου τα οποία,
παραδόξως, έχουν να κάνουν όλα με θεραπεία, με τσάνελιγκ, με εσωτερική
διαχείριση των ενεργειών. Για κάποιον λόγο, βρίσκεστε όλοι πολύ αποκομμένοι από
τη γήινη πραγματικότητα. Βρίσκεστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα ενός
ανθρώπου που έρχεται στη γη να δημιουργήσει με τα χέρια του. Να σκάψει τη γη
και να φυτέψει, να πιάσει την πέτρα και να τη στύψει, να πάρει το σφυρί και το
καλέμι και να σκαλίσει τον βράχο, να κάνει παιδιά και να τα μεγαλώσει, να φτιάξει
μια ομάδα για τη διαχείριση προβλημάτων της κοινωνίας….. για κάποιον λόγο,
νιώθετε πολύ έτοιμοι να απεμπολήσετε όλα σας τα δικαιώματα. Στα πρωτοτόκιά σας
όμως, περιλαμβάνονται και αυτά. Δεν μπορείτε να κρατήσετε τα μισά και τα άλλα
μισά να τα πετάξετε. Δεν μπορείτε να πατάτε με το ένα πόδι και το άλλο να το έχετε
στον αέρα. Χρειάζεται να πατάτε με τα δύο πόδια και να βρίσκετε το σημείο
ισορροπίας.
Νιώθουμε ότι παίζουμε τον ζογκλέρ μαζί σας. Υπάρχουνε στη γη πάρα πολλές
ομάδες που η καθεμιά κάνει μία δουλειά κι εμείς ερχόμαστε να κρατήσουμε όλες τις
μπάλες στον αέρα, να μη πέσει καμία κάτω και μάλιστα μπάλες που έρχονται από
πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Από κάθε δόγμα, από κάθε ομάδα, από κάθε
τάγμα, έρχονται ενέργειες και τις διαχειριζόμαστε. Την ίδια ώρα που εσείς μεταξύ
σας βρίσκεστε σε τριβή και σε αντιπαλότητα και αναπτύσσετε την κρίση στην καρδιά
σας, ο ένας απέναντι στον άλλον, εμείς πρέπει να χειριζόμαστε τις ενέργειες και να
τις ισορροπούμε. Θα ήταν ευχής έργο να καταλάβετε το ένας την άποψη του άλλου,
να καταλάβετε την αναγκαιότητα της νέας εποχής και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό
που σας υποδεικνύει η καρδιά χωρίς κρίση. Με την πεποίθηση ότι το ίδιο Πνεύμα
είναι που μιλά μέσα από τον καθένα και με λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη στο
Πνεύμα. Γιατί η τριβή, αν υποδηλώνει κάτι, αυτό είναι, ότι λείπει η εμπιστοσύνη στο
Πνεύμα. Λείπει η εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του Πνεύματος να εκτελέσει τη
μεγάλη Σύνθεση.
Μα εμείς αυτό κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Παίρνουμε τις ενέργειές σας και τις
συντονίζουμε έτσι ώστε να έχουμε το μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο έργο που ανήκει
αποκλειστικά στην ανθρωπότητα. Το Magnum Opus της Ανθρωπότητας. Μέχρι πότε
όμως θα χρειάζεται η Ανθρωπότητα συντονιστές; Μέχρι πότε θα βρίσκεστε σε τριβή
για το ποιος έχει δίκαιο και άδικο; Μέχρι πότε θα αναπαράγονται αυτά τα πρότυπα
που ξεκίνησαν χιλιάδες χρόνια πριν και διαιωνίζονται ήδη στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής; Βλέπετε τι κάνετε; Τα αναπαράγετε αυτά τα πρότυπα. Με κάθε κρίση που
εκφράζετε οι μεν για τους δε, αναπαράγετε αυτά τα πρότυπα και ύστερα ζητάτε
ειρήνη. Έρχεστε οι μεν και οι δε και ζητάτε ειρήνη για τον κόσμο. Η ειρήνη είστε
εσείς.
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Καταλαβαίνουμε ότι φέραμε έναν τόνο πιο βαρύ σήμερα. Σφίξαμε λίγο τις
ενέργειες, όχι χωρίς λόγο. Δεν θέλουμε να σας βλέπουμε να προχωράτε στη νέα
εποχή σε τριβή. Θα πρέπει να καθίσετε και να μιλήσετε μεταξύ σας. Αν δεν μπορείτε
να το κάνετε εσείς, ποιος περιμένετε να το κάνει; Αν δεν μπορείτε εσείς που ζείτε
τώρα, στη νέα εποχή, να μαζευτείτε όλοι μαζί (οι newagers, οι θεοσοφιστές, οι
στοές, όλοι μαζί…. οι σαμάνοι), να μαζευτείτε όλοι μαζί και να βάλετε καινούριες
βάσεις, ποιος περιμένετε να το κάνει; Αν επιτρέπετε εσείς να σας εκφοβίζουν αυτοί
που προτάσσουν τα νοητικά επιχειρήματα, αν επιτρέπετε να σας εκφοβίζουν και
κάνετε πίσω και κλείνεστε στον εαυτό σας, ποιος περιμένετε να σας υποστηρίξει;
Και αν, από την άλλη μεριά, αυτοί που έχουν ριζώσει στις παλιές διδασκαλίες, στις
διδασκαλίες που δόθηκαν σε μια άλλη εποχή και σε μια διαφορετική, πολύ
διαφορετική ενέργεια, αν οι άλλοι φοβούνται…. Και θα μιλήσουμε στο πρώτο
πρόσωπο και γι’ αυτούς… Αν εσείς που έχετε αγαπήσει τόσο πολύ τη διδασκαλία κι
έχετε ριζώσει σ’ αυτήν και δεν αναγνωρίζετε τη ροή της ενέργειας και δεν μπορείτε
να δείτε τη διαφοροποίηση των ενεργειών και των πεδίων σ’ αυτήν τη νέα εποχή,
και φοβόσαστε…. Φοβόσαστε κάθε τι καινούριο, πώς περιμένετε να προχωρήσει η
νέα εποχή; Με τι πρότυπα; Τελικά ποιος θα είναι αυτός που θα θέσει τα πρότυπα
της νέας εποχής, της ερχόμενης χιλιετίας;
Δύο χιλιάδες χρόνια πριν, ήρθε κάποιος, έπαιξε τον ρόλο του και από τότε κρέμεστε
όλοι από τα λόγια που είπε. Τα ερμηνεύετε, τα παρερμηνεύετε, τα γυρίζετε από δω
κι από κει, και παίζετε μ’ αυτά, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Τώρα, ποιος περιμένετε
να θέσει τα καινούρια πρότυπα; Εσείς είστε που φέρνετε τη Χριστική Ενέργεια.
Ποιος θα το κάνει; Τα πράγματα είναι πιο σοβαρά απ’ ότι φαίνονται λοιπόν. Εσείς
φοβάστε να μιλήσετε, και οι μεν και οι δε, φοβάστε να μιλήσετε γιατί δεν νιώθετε
έτοιμοι να το κάνετε. Φοβάστε να μιλήσετε από υπερβολική αγάπη και σεβασμό στις
διδασκαλίες. Από υπερβολική μετριοφροσύνη, σκέφτεστε ότι δεν έχετε να
προσθέσετε τίποτα.
Θα ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο να είχε πει και ο Ιησούς το ίδιο….. Να είχε πει και ο
Ιησούς το ίδιο, δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Δεν θα βρισκόταν κάποιος άλλος να το
κάνει; Ίσως. Ποτέ δεν θα ήταν το ίδιο. Η ζωή δεν κινείται από μόνη της, η δική σας
εξέλιξη προχωράει μεν αλλά είστε εσείς που βάζετε τα πρότυπα κάθε φορά. Αυτή
είναι η διαφορά σας από τα υπόλοιπα βασίλεια. Εσείς βάζετε τα πρότυπα, και είναι
καιρός να τεθούνε νέα πρότυπα. Και αν θέλετε να λέγεστε εργάτες του φωτός ή
εργάτες του σχεδίου, αν θέλετε να λέτε ότι δουλεύετε για την Ανθρωπότητα, για
την Ιεραρχία, για τη Σαμπάλα, για τους μεγάλους δασκάλους και το Θείο Έργο, το
Θείο Σχέδιο, χρειάζεται να αναλάβετε ακόμα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης σας και
να δουλέψετε ακόμα περισσότερο για τα πρότυπα, όλοι μαζί. Είναι η κρίσιμη εποχή
γι’ αυτό. Τώρα χρειάζεται να τεθούν τα καινούρια πρότυπα. Αλλιώς απλά θα μείνετε
να διαιωνίζετε τα παλιά μοτίβα και να βρίσκεστε σε μία διαρκή τριβή μεταξύ σας και
να μπαίνετε όλο και πιο βαθιά σ’ αυτήν την τρύπα της κατάκρισης και της
αλληλοακύρωσης.
Σας αγαπάμε πολύ και σας το λέμε συχνά, σας το ψιθυρίζουμε συχνά τις νύχτες που
κοιμόσαστε ερχόμαστε και σας ψιθυρίζουμε συχνά ότι είμαστε μαζί σας. Τις νύχτες
που κοιμόσαστε κι έρχεστε στα δικά μας πεδία, σας αγκαλιάζουμε και περνάμε
πολλές ώρες μαζί. Δουλεύουμε μαζί σας κι εσείς μαζί μας. Σας ξεναγούμε στα δικά
μας πεδία. Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Μορύα, ο Κουτχούμι, οι δάσκαλοι της τρίτης, της
πρώτης και της δεύτερης ακτίνας εργάζονται μαζί σας όλη την ώρα. Κι εσείς πολλές
φορές, πολλοί από σας, κάθεστε και σκέφτεστε ότι είστε μόνοι και ποτέ δεν θα
καταφέρετε να τους αγγίξετε. Τους τοποθετείτε πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ
μακριά, και δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στο εσωτερικό σας
έργο. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο υπερβολικός σεβασμός και η υπερβολική
μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη λειτουργούν ανασταλτικά. Η Βασιλεία των
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Ουρανών κερδίζεται με το σπαθί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ζητήστε και θα πάρετε, θα
σας δοθεί. Χτυπήστε και θα σας ανοιχτεί. Δεν ήταν μια υπόσχεση αυτή; Γιατί άλλα
επιλέγετε να δεχτείτε και άλλα όχι;
Σας μιλάμε σήμερα από την πλευρά της Ιεραρχίας, φέρνοντας προβληματισμούς
σχετικά με την ερχόμενη περίοδο, τις επερχόμενες αλλαγές. Θα είναι μεν βαθιές
ενεργειακά αλλά, είστε εδώ για να παίξετε ένα σημαντικό ρόλο όλοι σας και δεν
θέλουμε να σας δούμε να χάνετε το τρένο της αλλαγής. Το κέντρο βάρους δεν
πρέπει να είναι στο τι θα γίνει το 2012, αν καταστραφούν τα συστήματα μόνα τους
το 2012 ή όχι, αλλά θα πρέπει να είναι στο «τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να
ενεργήσουμε κατάλληλα και σύμφωνα με το σχέδιο; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς
για να ενδυναμώσουμε τον άνθρωπο, για να ενδυναμώσουμε τη θεϊκή έκφραση του
ανθρώπου, με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, πολύ πίστη για το Πνεύμα;»
Ένα κι ένα κάνουν δύο. Καλά κάνετε και πιστεύετε όσα πιστεύετε, γιατί σας
βοηθούν με πάρα πολλούς τρόπους να ξεφύγετε από τη σκληρή καθημερινότητά
σας. Σας βοηθούν ακόμα να συνδεθείτε, αν και είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς,
σας βοηθούν να συνδεθείτε με πολύ πιο βαθιές ενέργειες απ’ ότι θα συνέβαινε αν
δεν είχατε αυτές τις παράδοξες, για πολλούς, πεποιθήσεις. Όμως είστε εδώ για να
ενεργήσετε. Και ναι μεν η ενέργεια βοηθάει, η αλλαγή της ενέργειας γίνεται
γρήγορα και αλλάζουν τα πάντα, έρχονται τα πάνω κάτω, αλλά μερικά πράγματα
δεν θα πάψουν ποτέ να αληθεύουν και να επαληθεύονται, όπως το «συν Αθηνά και
χείρα κίνει». Δεν είστε εδώ για να μείνετε στην άκρη, είστε εδώ για να δουλέψετε
με χαρά. Είστε εδώ για να ενεργήσετε. Για να παίξετε και να χαρείτε, να
δημιουργήσετε. Κάντε το λοιπόν. Η ζωή σας περιμένει τώρα να ξεκινήσετε. Σας
περιμένει τώρα να κάνετε τη διαφορά. Ο καθένας, ο καθένας και η καθεμιά
ξεχωριστά. Δεν είμαστε εδώ για να σας σπρώξουμε κάπου που δεν θέλετε. Είμαστε
εδώ για να σας υπενθυμίσουμε το χρέος σας απέναντι στην Ανθρωπότητα; Μμ, να
το πούμε κι έτσι. Ένα χρέος που δεν προκύπτει από κανένα συμβόλαιο. Προκύπτει
από την ίδια την υπόστασή σας. Είστε κομμάτι της ανθρωπότητας. Όπως φροντίζετε
τον εαυτό σας για να φάει και να πιει, να ξεδιψάσει, έτσι εργάζεστε και για την
ανθρωπότητα και το θέμα είναι να αρχίσετε να εργάζεστε πιο συνειδητά.
Η αλυσίδα λοιπόν. Η «αλυσίδα» είναι ο τίτλος του σημερινού μαθήματος και είναι
μία αλυσίδα που έχει πολλούς αδύναμους κρίκους ακόμα. Στο χέρι σας είναι πώς θα
τη χειριστείτε. Στο χέρι σας είναι να δυναμώσετε τους αδύναμους κρίκους. Στο χέρι
σας είναι να αντικαταστήσετε το μέταλλο της αλυσίδας με ένα ευγενέστερο
μέταλλο. Αυτό κάνετε με την προσωπική σας πορεία. Αντικαθιστάτε το μέταλλό σας
με ένα ευγενέστερο μέταλλο. Αυτό είναι που έρχονται να κάνουν οι νέες ενέργειες
αυτήν την εποχή, αυτό το δίμηνο. Να σας βοηθήσουν να γίνετε πιο δυνατοί κρίκοι.
Να συγκεντρωθείτε στον κρίκο που είστε εσείς και να δυναμώσετε και να μην
επιτρέψετε κανέναν και τίποτα να σας σπάσει. Να βρείτε τη δύναμή σας και να
κρατήσετε τη συνοχή της αλυσίδας.
Είναι ένα σημείο κρίσης αυτό για την ανθρωπότητα. Ο Κρύων, μιλάει για μέτρηση
του δυναμικού σας. Εμείς, μιλάμε για σημεία κρίσης. Ένα τέτοιο, μια τέτοια περίοδο
διανύετε κι αυτό που μετράται κάθε φορά, δεν είναι αυτό που σκέφτεστε συνειδητά,
είναι δόνηση της καρδιάς σας. Είναι το επίπεδο δόνησης που έχετε φτάσει. Έτσι,
εσείς μπορεί να ξεγελάτε πολλές φορές τον εαυτό σας λέγοντας ότι «είμαι σ’ αυτόν
τον δρόμο, άρα όλα καλά». Μα δεν είναι οι συνειδητές σκέψεις που μετρώνται, το
υποσυνείδητό σας είναι. Εκεί τα πράγματα γίνονται περίπλοκα. Δεν μας αφορούν οι
σκέψεις του γήινου πεδίου. Αυτά είναι δικά σας θέματα, γήινα. Το υποσυνείδητό
σας όμως είναι ο κρίκος μας. Όσο εσείς προχωράτε και καθαρίζετε τις ενέργειες στο
υποσυνείδητό σας και το κάνετε πιο διαυγές, πιο κρυστάλλινο, τόσο πιο ισχυρός
γίνεται ο κρίκος. Η διαύγεια, η καθαρότητα και η πίστη είναι αυτά που δυναμώνουν
τον κρίκο και τον μεταβάλλουν σε ένα ευγενέστερο υλικό.
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Ο δάσκαλος Μορύα λοιπόν, που ήρθε σήμερα να σας συναντήσει, σας εύχεται ένα
καλό βράδυ. Εύχεται να περάσετε πολύ καλά την ερχόμενη νύχτα σας και όλες τις
υπόλοιπες μέρες σας στη γη. Εύχεται ακόμα να κρατήσετε την εικόνα της αλυσίδας,
της διαύγειας, της καθαρότητας και της εμπιστοσύνης στο Πνεύμα.
Τρία. Ο αριθμός που σας δίνουμε να μελετήσετε, σαν συγχρονικότητα, την
ερχόμενη δεκαετία, είναι το 3. Θα μιλήσουμε γι’ αυτό την επόμενη φορά… σε
κάποιο από τα επόμενα μαθήματα. Σας αφήνουμε να ξεκουραστείτε και να κάνετε
όσες ερωτήσεις θέλετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Α.:
Να πω κάτι; Όταν ερχόμουν εδώ, στον δρόμο, άρχισα ασυναίσθητα και έλεγα «ένα
– δύο – τρία, ένα – δύο – τρία»…. Περπάταγα και τραγούδαγα και κάποια στιγμή
σκέφτομαι, μα τι είναι αυτό που λέω τώρα. Και μου λένε «Από δω και πέρα, τα
βήματά σου θα είναι ομάδες τριών βημάτων». Λέω, τι θες να πεις μ’ αυτό; «θα το
αναλύσουμε αργότερα, μου λέει, το βράδυ θα σου εξηγήσω περισσότερα». Και
μόλις είπε τώρα το τρία η Άννα…. δεν το πιστεύω… κάτι θέλουν να πούνε.
Λ.:
Εγώ καλά είμαι, βέβαια ήταν έτσι… «ντουφ». Την ένιωθα την ενέργεια στο μάτι μου.
Πολλές φορές, όταν είναι έτσι δυνατή, νιώθω κύματα μέσα στα μάτια μου, στο τρίτο
μάτι, σε όλη αυτήν την περιοχή. Έπαιζε πολύ δυνατά σήμερα. Αλλά θα ήθελα να
ρωτήσω σχετικά με όλους αυτούς που είναι, όχι στην παλιά ενέργεια, που είναι στα
παλιά πρότυπα, σε δόγματα, που είναι κολλημένοι σε θρησκεία, σε όλα αυτά, και
δεν δέχονται όλα αυτά τα καινούρια και τα λοιπά. Σίγουρα κι αυτοί δουλεύουν με
τον δικό τους τρόπο, έτσι; Προσφέρουν κι αυτοί. Όμως, είναι εντελώς αρνητικοί σε
κάτι καινούριο. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα νέα πρότυπα που τους προέτρεψε στο
τέλος, δηλαδή ξυπνήστε λίγο, είναι εντελώς καινούρια πρότυπα, είναι τελείως
αρνητικοί και τελείως παγωμένοι και κολλημένοι στα παλιά πρότυπα. Εμείς εκεί πώς
μπορούμε…. Μπορούμε να επέμβουμε, να τους δώσουμε να καταλάβουνε με κάποιο
τρόπο; Γιατί στην ουσία εκείνοι είναι που απορρίπτουν εμάς. Εμείς, με κάποιον
τρόπο, του δεχόμαστε. Δηλαδή, σίγουρα καταλαβαίνουμε το παλιό, το οικείο, όλα
αυτά. Δηλαδή, η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ μας…. Καλά, και μεταξύ μας
υπάρχει, αλλοίμονο τώρα… δεν θέλω να πω αυτό, αλλά από κει είναι σίγουρα πιο
έντονη. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι με κάποιον τρόπο, να τους δώσουμε να το
καταλάβουνε; Σίγουρα το να θέλεις να προσηλυτίσεις κάποιον κάπου ή να του
κάνεις πλύση εγκεφάλου… σίγουρα όχι, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο, μιλάω…… δεν
ξέρω. Πώς θα τους προσεγγίζαμε καλύτερα. Γιατί σίγουρα είναι και πολλοί γνωστοί
μας που είναι… και μας αντιμετωπίζουν έτσι.
Απάντηση:
Είναι ο Κουτχούμι. Μου λέει «Ο Μορύα εγκατέλειψε την προσπάθεια, σας βρήκε
πολύ κρύους γι’ αυτόν. Θέλει περισσότερη ζέση και προθυμία και ζωντάνια» [γέλια]
Κ.:
Τι ωραία! Μόνο κουβάδες νερό που δε μας ρίξανε σήμερα… [γέλια]
(συνέχεια)
Λέει «πλάκα κάνουμε». Λέω «Μορύα;» Λέει «Πες τους ότι είμαι εδώ». [γέλια]
Είναι εδώ, αλλά θέλει να μιλήσει ο Κουτχούμι… «και ο Σαιν Ζερμαίν, το ίδιο κάνει»
λέει… αποφασίζουνε…
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Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκαιο αγαπημένο μου παιδί. Βλέπουμε αυτό που
συμβαίνει, αλλά χρειάζεται κι εσείς να κατανοήσετε μερικά άλλα πράγματα. Και όταν
λέμε εσείς, εννοούμε και τις δύο πλευρές. Πριν από καιρό ήδη, μιλήσαμε για τη
μεγάλη συγχώνευση. Μιλήσαμε για την ανάγκη να καταλάβετε ότι ο καθένας σας
καθρεφτίζει κάποιες πλευρές του εαυτού.
Όσοι λειτουργούν με παλιότερα πρότυπα, παλιότερες διδασκαλίες –ας το θέσουμε
έτσι, αν και οι διδασκαλίες πολύ λίγο διαφέρουν, εξαρτάται από τον τρόπο με τον
οποίο τις αντιμετωπίζετε-, όσοι λοιπόν ασχολούνται με τον παλιό τρόπο, έχουν εσάς
απέναντί τους να τους καθρεφτίζετε την ανάγκη να εκσυγχρονιστούν. Την ανάγκη
να μπουν σε μία άλλη διάσταση, σε έναν άλλον τρόπο θέασης των πραγμάτων.
Τους καθρεφτίζετε την ανάγκη να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς των
σφιχτών δομών που έχουνε φτιάξει και να καταλάβουν ότι, αν θέλουν να
προχωρήσουν σε βαθύτερα πεδία πέρα από το νοητικό, θα πρέπει να λειτουργήσουν
μέσα από την καρδιά και όχι μέσα από τον νου ή, για να το πούμε ακόμα πιο σωστά,
μέσα από έναν συνδυασμό νου και καρδιάς, και να επιτρέψουν στον εαυτό τους να
ελευθερωθεί από τα νοητικά οικοδομήματα που έχουν φτιαχτεί.
Από την άλλη πλευρά πάλι, εσείς έχετε αυτούς απέναντί σας να καθρεφτίζουν την
ανάγκη σας, την επιτακτική ανάγκη σας, να προχωρήσετε σε βαθιά κάθαρση όλων
των πεδίων σας και κυρίως του αστρικού πεδίου. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για
όλους, είτε όσον αφορά τη μία ομάδα είτε όσον αφορά την άλλη. Γιατί, και στις
δύο… και στους δύο πόλους –γιατί έχει σχηματιστεί μια πολικότητα- υπάρχουν
άνθρωποι με πολύ βαθιά κατανόηση του συνόλου της ενέργειας και δεν βρίσκονται
μέσα σ’ αυτούς τους περιορισμούς. Υπάρχει όμως μια πλειοψηφία που θα πρέπει να
προχωρήσει σε έναν βαθύ καθαρισμό των πεδίων της από σκεπτομορφές και
θυμαπάτες. Αυτή είναι μία πραγματικότητα που σας καθρεφτίζει η άλλη πλευρά.
Χρειάζεται λοιπόν η κάθε πλευρά να προσεγγίσει το θέμα λύνοντας το πρόβλημα
εντός των πλαισίων της. Οι μεν, που δουλεύουν με την παλιά ενέργεια να
καταλάβουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν μερικές δομές, νοητικά οικοδομήματα
κυρίως, γιατί ναι μεν χρειάζεται να υπάρχει ένα πολύ γερό νοητικό για να
επεξεργαστεί κατόπιν τα στοιχεία που έρχονται, αλλά για να μπεις πολύ βαθιά στο
βουδικό πεδίο και στο ατμικό και ακόμα βαθύτερα, πρέπει να ελευθερωθείς από τις
νοητικές δομές. Αυτοί έχουν να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά.
Πολλοί άλλοι όμως, που ασχολείστε με τις διδασκαλίες που δίνονται μέσω τσάνελιγκ
και όλα αυτά τα θέματα της νέας εποχής, θα πρέπει να φροντίσετε να γειωθείτε, να
αποκτήσετε μία καλή πρόσβαση στο γήινο πεδίο και να κάνετε πράξεις. Αυτό που
σας καταλογίζεται είναι ότι δεν κάνετε έργο. Σας καταλογίζεται ότι ζείτε πάρα πολύ
στο αστρικό πεδίο, επιλέγετε σχεδόν συνειδητά να απομακρυνθείτε από τη γήινη
πραγματικότητα και να μπείτε σε έναν ονειρικό κόσμο, βαθιάς αγάπης μεν, σε έναν
κόσμο που νιώθετε τη στοργή και την αγάπη των αγγέλων αλλά και πάλι ενός
κόσμου που είναι πολύ βαθιά στη μορφή. χρειάζεται λοιπόν να κάνετε τη δική σας
υπέρβαση, να βγείτε από τη μορφή και να κατανοήσετε ότι η αγάπη και η παρουσία
μας, παρότι είναι πραγματικές, υφίστανται εδώ, ωστόσο πηγαίνουν πολύ βαθιά. Και
να επιτρέψετε τον εαυτό σας να ανοίξει στα πολύ βαθύτερα εσωτερικά πεδία. Είναι
μεν ωραίο να νιώθετε την αγάπη των αγγέλων, αλλά χρειάζεται να ζητήσετε την
πνευματική σας πρόοδο και εξέλιξη σύμφωνα με αυτό που είναι κατάλληλο για τον
καθένα σας και την καθεμιά σας. Δεν είναι το ζητούμενο να αρχίσετε να κυνηγάτε
πάλι την ουρά σας και να φύγετε από το κέντρο σας, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί
που πρέπει να γειωθούν και να καταλάβουν ότι ένα θέμα είναι να ασχολείται
κάποιος με τα πράγματα της ψυχής και του ανώτερου εαυτού, με τα πράγματα του
Πνεύματος και ένα άλλο πράγμα είναι να βρίσκει το εσωτερικό, πνευματικό δρόμο
σαν ένα διέξοδο στα γήινα προβλήματα. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
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Όταν δουλέψετε και οι δύο πλευρές στην κατεύθυνση του, οι μεν να γειωθείτε, να
παράγετε έργο ανάλογο με τα πιστεύω σας και να μπορείτε γενναία να
αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας όπως είναι, να μπορείτε γενναία να αντιμετωπίσετε τη
ζωή σας χωρίς να σας δημιουργεί πόνο, χωρίς να ξεφύγετε από τη γήινη
πραγματικότητα μέσα από έναν ονειρικό κόσμο, και οι δε επιτρέψετε στον εαυτό
σας να ελευθερωθεί από τα δεσμά που οι ίδιοι έχουν βάλει, και πάλι από την πολύ
αγάπη για τις διδασκαλίες, τότε θα υπάρξει μία εξισορρόπηση και θα είναι πολύ πιο
εύκολο να προσεγγίσετε οι μεν τους δε. Τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να
αποδεχτείτε μέσα σας την ύπαρξη η μεν των δε και όλο αυτό θα φέρει μία ακόμα
μεγαλύτερη πνευματική ροή. Θα φέρει μία ακόμα μεγαλύτερη ροή της ενέργειας
γιατί θα μπορείτε να ωφεληθείτε οι μεν από την εμπειρία των δε.
Κ.:
Ήθελα να ρωτήσω το εξής: πολλές φορές, σε διαλογισμό ή όταν χρησιμοποιώ τον
Οφθαλμό, έρχονται εικόνες. Έρχονται εικόνες που υπάρχει κάποια τάση βέβαια,
κατά κάποιον τρόπο να αποκωδικοποιούνται. Αυτές οι εικόνες είναι του αστρικού,
δηλαδή όταν έρχονται τέτοιες εικόνες θα πρέπει να τις αποδιώχνουμε, να
προσπαθούμε να πάμε πιο βαθιά, τι ακριβώς γίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση.
Απάντηση:
Οι μορφές αντιστοιχούν σ’ αυτό που σκέφτεσαι και δεν το συνειδητοποιείς. Άρα,
αντιστοιχούν σε μία κίνηση υποσυνείδητη την οποία εκείνη την ώρα σου φέρνουμε
στο συνειδητό, για να τη δεις. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα αντί να τα διευκολύνει.
Γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά ζητάτε να δείτε την αλήθεια και θεωρείτε ότι αυτό που
βλέπετε δεν είναι αλήθεια, θεωρείτε ότι πρέπει να είναι κάτι που θα σας το δώσουμε
εμείς από πάνω για να είναι πραγματικό. Είναι εξίσου πραγματικό. Γι’ αυτό σας λέμε
ότι η καρδιά σας σας καθοδηγεί. Είναι πολύ περίπλοκο το να μπορέσετε να το
λύσετε έτσι απλά νοητικά.
Οι μορφές λοιπόν, είναι αυτό που σας παρουσιάζουμε από την κίνηση του
υποσυνείδητού σας. Πολλές φορές, αυτά που σας φέρνουμε να δείτε, σας
δικαιώνουν. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μπορεί να έχουμε τρεις τσάνελερ, τρεις
ανθρώπους που έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα επικοινωνίας με την άλλη
πλευρά, και για κάποιο λόγο να βρεθούν σε κάποια αντιπαράθεση. Και οι τρεις θα
βιώνουν την επιβεβαίωση από τη δική μας πλευρά. Θα πάμε και στους τρεις και θα
πούμε ότι έχουν δίκιο. Τι συμβαίνει λοιπόν; Ποιος έχει δίκαιο πραγματικά; Ποιος
βλέπει την αλήθεια; Εδώ μπαίνει το μυστήριο της δυαδικότητας, του νου, της
υποκειμενικής κρίσης και του ρόλου που παίζει το Πνεύμα σε όλα αυτά.
Το Πνεύμα είστε εσείς οι ίδιοι. Αυτό που βλέπετε και φέρνετε στην επιφάνεια, έχει
να κάνει άμεσα με τον βαθμό στον οποίο έχετε καθαρίσει τα εσωτερικά σας πεδία
και έχετε αφήσει να φύγουν από πάνω σας τα ψήγματα που στρεβλώνουν την
εικόνα, την εικόνα του Πνευματικού Ήλιου, ας πούμε. Λίγο καιρό πριν, μιλήσαμε για
το κρύσταλλο που είστε και πρέπει να καθαρίσετε τα ψήγματά του. Μίλησε ο Ηλίας
για τη διαδικασία του καθαρισμού μέσω της φωτιάς, και είπε ότι είσαστε ένα
κρύσταλλο, ένα τζάμι, που έρχονται οι άνθρωποι να δουν τον Πνευματικό τους
Ήλιο. Δεν έρχονται να δουν εσάς, τις δικές σας αντανακλάσεις στο τζάμι. Έρχονται
για να δουν μέσα από σας.
Αυτό που συμβαίνει συχνά λοιπόν, είναι ότι το Πνεύμα έρχεται να επιβεβαιώσει τις
επιλογές σας, γιατί αυτό κάνει. Είναι εκεί για να επιβεβαιώσει τις επιλογές σας. Είναι
εκεί για να σας στηρίξει και να προχωρήσετε. Θα μπορούσε να μπει κάποιος σε μια
μεγάλη ανάλυση των τάξεων των αγγέλων και του βαθμού συνειδητότητας του
καθενός και να σας πει ότι είναι σε ένα κατώτερο επίπεδο οι άγγελοι που σας μιλούν
εκείνη την ώρα και πρέπει να απευθυνθείτε…. Είναι ένα πολύ περίπλοκο σύστημα
και δεν έχετε λόγο να μπείτε σ’ αυτό.
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Αυτό που αξίζει πραγματικά να κάνετε όμως, είναι να ζητάτε να πείτε την αλήθεια.
Είναι κι αυτό κάτι που σας το φέραμε λίγο καιρό πριν. Να ζητάτε να πείτε την
αλήθεια. Όχι να δείτε την αλήθεια, ή να την ακούσετε ή να τη βρείτε. Είναι ήδη
μέσα σας. Να ζητάτε να πείτε την αλήθεια για το κάθε τι. Ξεκίνα λοιπόν βάζοντας
μια ερώτηση, πήγαινε στην καρδιά σου, στάσου εκεί μέσα και ζήτα…. πες «ζητώ να
πω την αλήθεια γι’ αυτό που με απασχολεί». Και άφησε να ανέβει η απάντηση και
άκουσέ την. μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από αυτό που θα πίστευες κάποια
άλλη στιγμή.
Το σφυρί και το αμόνι υπάρχουν για να διαμορφώνουν το σίδερο, το μέταλλο. Το
σφυρί και το αμόνι, είναι οι ενέργειες της δράσης και της αντίδρασης, αυτό που λέτε
κάρμα. Όταν όμως περάσετε και συνδεθείτε με τα εσωτερικά πεδία, δεν θα μπείτε
στο σφυρί και στο αμόνι, αλλά θα μπείτε στη φωτιά πια για να καθαρίσει το
κρύσταλλό σας. Χρειάζεται να μπείτε στην ενέργεια της φωτιάς για να καθαρίσει τα
τελευταία ψήγματα που υπάρχουν.
Το να σας πούμε ότι αυτές οι μορφές προέρχονται από το αστρικό πεδίο κι αυτές
όχι, θα είναι από μόνο του μία πλάνη. Εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται ποτέ να
απαλλαχθείτε από το αστρικό πεδίο, γιατί είναι ένα κομμάτι της σύστασης του
γήινου πεδίου σας, του υλικού φορέα σας, όπως και το νοητικό. Εμείς οι ίδιοι μπορεί
να σας προβάλλουμε μορφές, προκειμένου να σας φέρουμε τα μηνύματα που
χρειάζεται να πάρετε. Επίσης, μπορείτε πολύ εύκολα να συντονιστείτε με μορφές
που υπάρχουν ήδη στο αστρικό πεδίο και στο νοητικό. Ο τρόπος για να διακρίνετε
είναι η καρδιά, είναι μέσα από την καρδιά. Χρειάζεται να εμπιστεύεστε την καρδιά
και να προχωράτε.
Και αυτός είναι ο λόγος επίσης που χρειάζεται να γνωρίζει ένας τσάνελερ ότι έχει
πλήρη ευθύνη αυτών που μεταφέρει κάθε στιγμή. Μπορεί να σας δίνονται πράγματα
να μεταφέρετε, να το κάνετε, και να λέτε «ναι, μα έτσι μου είπε το Πνεύμα». Έτσι
είπε το Πνεύμα μέσα από τον δικό σας φορέα, μέσα από το δικό σας κανάλι. Αυτό
είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, μπορεί μόνο να καθαριστεί το κανάλι
αρκετά και να μείνετε αρκετά απρόσωποι και αποστασιοποιημένοι από τα πράγματα,
ώστε να περάσει η πληροφορία. Και πάλι, όσο αποστασιοποιημένοι και να είστε, και
πάλι η πληροφορία θα βρίσκει προσκόμματα και θα τροποποιείται μέσα από το δικό
σας background.
Όταν λέμε λοιπόν ότι ο κρίκος της αλυσίδας ναι, είναι καλό να είναι δυνατός αλλά
υπάρχει πάντα ένα περιθώριο να βελτιώσετε το υλικό, να μετατρέψετε το υλικό σε
ένα ευγενέστερο υλικό, ο τρόπος να το κάνετε είναι να καθαρισθείτε εσείς οι ίδιοι.
Έτσι, η πληροφορία θα έρχεται αλλά θα έρχεται περασμένη μέσα από ένα πολύ
ευγενέστερο υλικό. Ο παράγοντας της ύλης πάντα μπαίνει στη μέση και πάντα έχετε
την ευθύνη αυτού που λέτε. Μπορεί να σας το λέει το Πνεύμα αλλά είστε εσείς
αυτοί που το μεταφέρετε, εσείς είστε το Πνεύμα κι εμείς είμαστε μέσα σε σας. Εσείς
αποφασίζετε. Εσείς κάνετε την επιλογή και έχετε την πλήρη ευθύνη. Μπορεί να
ακούγεται βαρύ στ’ αυτιά κάποιου, αλλά ποτέ δεν ήταν αλλιώς. Δεν έρχεται ποτέ
ένα Πνεύμα που σας λέει «κάνε αυτό, κάνε εκείνο» κι εσείς πρέπει να υπακούσετε,
αν και αυτό είναι που σας βολεύει να πιστεύετε.
Ερχόμαστε και φέρνουμε στην επιφάνεια το δυναμικό που έχετε μέσα σας.
Φέρνουμε στην επιφάνεια τις τάσεις που υπάρχουν μέσα σας. Από αυτά που σας
λέμε, το 99,99% έχει να κάνει με πράγματα που φέρνουμε στην επιφάνεια για σας,
μέσα από το δικό σας δυναμικό. Πολύ ελάχιστες φορές παρεμβαίνουμε λέγοντας
κάτι που δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας, που δεν το έχετε επεξεργαστεί. Κι αυτό
γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ερχόμαστε απ’ έξω και να
φέρνουμε κάτι τελείως ξένο, τελείως διαφορετικό.
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Είστε εδώ για να περάσετε μέσα από μια διαδικασία ο καθένας σας και η καθεμιά
σας. Δεν είστε εδώ για να κάνετε ελαφρά πηδηματάκια και να βγείτε από το παιχνίδι
πολύ χαριτωμένα και να αφήσετε τους άλλους να περάσουν το δικό τους μονοπάτι
κι εσείς απλά να απαλλαχθείτε από όλα. Αλλιώς δεν θα ερχόσασταν εδώ. Δεν
μπορούμε να παρακάμψουμε τη δική σας επιθυμία, δεν μπορούμε να
παρακάμψουμε το δικό σας σενάριο και να έρθουμε να σας πούμε «Ξέρετε, τραβάμε
το πέπλο, αυτή είναι η αλήθεια, αντίο σας». Δεν θα είχε καμιά πλάκα, είτε το
πιστεύετε είτε όχι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε.
Έτσι, η ενέργεια έρχεται και σπρώχνει στην επιφάνεια…. περνάει μέσα από το
υποσυνείδητο και σπρώχνει στην επιφάνεια πληροφορίες και ενέργειες που ήδη
υπάρχουν εκεί και περιμένουν να εκδηλωθούν. Την κατάλληλη στιγμή, μέσα σε όλα
αυτά, ερχόμαστε και προσθέτουμε, κάνουμε πολύ λεπτές επεμβάσεις έτσι ώστε να
συνδέσουμε κάποιες ενέργειες και λειτουργούμε ενεργοποιώντας το δυναμικό σας.
Ο Θεός μιλάει μέσα από τους ανθρώπους. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως ο Θεός μιλάει
μέσα από τον καθένα ξεχωριστά. Δεν μιλάει περισσότερο μέσα από σένα ή μέσα από
την Άννα, μέσα από τη Γ, την Α, τη Β. Δεν μίλησε περισσότερο μέσα από τον Ιησού,
μέσα από τον Μωυσή, μέσα από τον Ηλία. Μιλάει μέσα απ’ όλους. Υπάρχουν
άνθρωποι... όλοι αυτοί που προαναφέραμε ήταν άνθρωποι που καθάρισαν πάρα
πολύ το κανάλι τους, καθάρισαν πάρα πολύ τον εαυτό τους, ώστε να μπορούν να
μεταφέρουν πιο καθαρά τις εισερχόμενες ενέργειες. Και πάλι, πάρα πολλά πράγματα
τροποποιήθηκαν κατά την κάθοδό τους.
Έτσι, όταν τα δεις με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνεις ότι, είναι πολύ βασικό σε ότι
κάνετε, είτε αφορά θεραπεία μέσω μιας συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου είτε
ψυχοθεραπεία είτε ακόμα και το απλό τσάνελιγκ, στα πάντα είναι απαραίτητη
προϋπόθεση ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Δεν έχει νόημα να
καταρρακωθεί μία προσωπικότητα, γιατί πολύ απλά αυτό θα της στερήσει το
δικαίωμα και την ενέργεια να εκδηλωθεί. Μία πολύ βίαιη προσέγγιση εμποδίζει
κάποιον από το να εκδηλωθεί ελεύθερα. Και είναι παρατηρημένο στους ανθρώπους
του Πνεύματος, παρά το ότι λειτουργούν με πολύ βαθιά αγάπη και πολύ βαθιά
συναίσθηση της ευθύνης τους και απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στο
Πνεύμα, είναι παρατηρημένο ότι επειδή ακριβώς νιώθουν αυτή τη μεγάλη ενέργεια
να πηγάζει από μέσα τους, μπορεί να πιέσουν πάρα πολύ τα πράγματα. Είτε μπορεί
να είναι μία δυναμική που πηγάζει από την ιδιοσυγκρασία τους ή αυτό που λέμε το
«μέταλλό τους». Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να είστε πολύ συνειδητοί στο ότι
αυτά που φέρνετε δεν είναι ούτε μόνο του γήινου εαυτού σας ούτε μόνο της άλλης
πλευράς. Είναι ένα κράμα. Και σαν ένα τέτοιο κράμα με πολύ σεβασμό να το
φέρνετε στους άλλους και να τους αφήνετε τη δυνατότητα επιλογής. Βλέπεις, η
ελεύθερη βούληση αυτό διασφαλίζει μέσα στο γήινο παιχνίδι. Η ελεύθερη βούληση
είναι ευθύνη. Ευθύνη της επιλογής των πράξεών σας. Πιστεύουμε ότι βάλαμε τα
πράγματα σε μια διαφορετική σειρά.
Μ.:
Μου απαντήθηκε και μένα ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Όχι ερώτημα… απλά, κατά
τη διάρκεια που μας έλεγαν να πράξουμε, ξαφνικά ένιωσα έναν τεράστιο θυμό μέσα
μου και λέω, μα τέλος πάντων τι θα γίνει μ’ αυτό το κρυφτούλι και όλη αυτή τη
φάρσα. Ας μας πούνε πώς είναι τα πράγματα, να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται, να
αρχίσω να πράττω. Και ήταν έτσι πολύ έντονο μέσα μου αυτό. Δεν αντέχω άλλο
σηκώνοντας ένα πραγματάκι να δω από κάτω, μετά να πιθανολογήσω, μετά η Άννα
είπε έτσι, ο άλλος αυτό, ε..και…. εντάξει, είναι προφανές. [γέλια] Οπότε θέλω να
ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μου απαντήθηκε λαμπρά όλη αυτή η κατάσταση στην
οποία βρέθηκα.
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Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί αλλά το ρωτάω έτσι
κι αλλιώς. Τι είναι αυτή η τριάδα που δημιουργώ από την αρχή της συνεδρίας μας
στο μυαλό μου; υπάρχουν από την αρχή της συνεδρίας μας στο μυαλό μου εγώ και
άλλα δύο πρόσωπα απ’ τη ζωή μου, με τα οποία βρισκόμαστε και οι τρεις συνέχεια
πολύ έντονα, από την αρχή της συνεδρίας μέχρι και τώρα.
Απάντηση:
Είναι πλευρές του εαυτού σου. Τι θα σκεφτόσουν αν τα έβλεπες αυτά τα πρόσωπα
στο όνειρό σου; τι θα συμβόλιζαν για σένα;
Μ.:
Το ένα σίγουρα συμβολίζει μια βαθιά γαλήνη και ηρεμία. Το άλλο δεν ξέρω τι. Και
το παράξενο είναι ότι αυτό που συμβολίζει τη γαλήνη και την ηρεμία δεν το ξέρω
σχεδόν καθόλου.
(συνέχεια)
Είναι πλευρές του εαυτού σου που καθρεφτίζονται σ’ αυτά τα πρόσωπα. Αυτό που
βλέπεις σχετίζεται… δεν είναι μόνο πλευρές του εαυτού σου, είναι και ενέργειες
αυτών των προσώπων. Απλά μένουμε περισσότερο στο γεγονός ότι γίνεται μία
δουλειά ενεργοποίησης που σχετίζεται μ’ αυτές τις πλευρές της ενέργειάς σου. Έχει
να κάνει με την ενέργεια των προσώπων αλλά δουλεύει στο υποσυνείδητο
ενεργοποιώντας δικές σου συνδέσεις.
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Η ΑΛΥΣΙΔΑ

Πάρτε λίγο χρόνο για να χαλαρώστε και συγκεντρωθείτε…
Κουτχούμι, Μορύα, Σαιν Ζερμαίν. Η Αγία Τριάδα σε ένα άλλο επίπεδο, σε μία άλλη
βαθμίδα της κλίμακας. Ερχόμαστε και μεταλλάσουμε τις ενέργειές σας με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο. Παίρνουμε αυτό που παράγετε, την επίγνωση και τη
συνειδητότητα που παράγετε, και τα μεταβιβάζουμε στο άπειρο για να
επιστρέψουν σε σας σαν καρποί του ελέους. Δουλεύουμε σαν τους κρίκους μιας
αλυσίδας χέρι – χέρι και ταυτόχρονα όλοι μαζί, ο ένας μέσα στον άλλον.
Και αν αυτά που ακούσατε για τον τρόπο που λειτουργεί το DNA και τα στρώματα
που υπάρχουν σ’ αυτό σας έχουν εντυπωσιάσει, πού να ξέρατε, πού να
μπορούσατε να φανταστείτε τι συμβαίνει με τις ακτίνες και πώς αυτές
τροποποιούνται, ώστε να δημιουργήσουν την πραγματικότητα του DNA σας. Όλα
είναι αλληλένδετα λοιπόν, όλα βρίσκονται γύρω σας, όλα αποτελούν είδωλα στην
αίθουσα των κατόπτρων. Είδωλα που αντικατοπτρίζουν…. εσάς τους ίδιους. Θα
είχε ενδιαφέρον να σταθείτε στην αίθουσα των κατόπτρων και να επιτρέψετε στον
εαυτό σας να δει αυτό που αντανακλάται εδώ κι εκεί. Ακόμα και αν πολλοί
διατείνονται ότι είναι μια δουλειά του αστρικού πεδίου, εμείς μπορούμε να σας
βεβαιώσουμε ότι αυτό που βλέπετε, αντιστοιχεί πολύ βαθιά στην εσωτερική σας
τοποθέτηση, στην πραγματικότητά σας στα εσώτερα πεδία.
Ο Κουτχούμι, ο Μορύα, ο Σαιν Ζερμαίν, είναι λοιπόν μαζί σας και πάλι για να
μιλήσουν για την ενότητα του Είναι και για τους κρίκους που δεν πρέπει να
σπάσουν ποτέ. Είναι δυνατόν να σπάσει η αλυσίδα; Αυτό γίνεται μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι αλήθεια. Και τότε τα πάντα συντίθενται εκ νέου, σε
μια νέα οντότητα. Ωστόσο, η οδύνη και ο ενεργειακός κυματισμός που
προκύπτουν από έναν αδύναμο κρίκο είναι αρκετά για να συνταράξουν συθέμελα
το ενεργειακό οικοδόμημά σας -και όχι μόνο το δικό σας οικοδόμημα αλλά και
όλων των υπολοίπων γύρω σας.
Μιλάμε για τον δάσκαλο και λέμε ότι συνδέεται με τους μαθητές του με μια ακτίνα
μέσα από την καρδιά. Και είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλος ο πόνος που προκύπτει
από μία άτακτη ταλάντωση της χορδής του ‘μαθητή’ -σε εισαγωγικά-, του γήινου
αγγέλου. Τα πράγματα φαίνονται περίπλοκα όταν προσπαθείτε να ταυτοποιήσετε
και να βρείτε τις αναλογίες ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα. Όμως δεν
υπάρχουν για μας διαφορετικά συστήματα. Για μας υπάρχει η ενιαία
πραγματικότητα της ζωής στη γη, σαν ένα μικρό κομμάτι της ευρύτερης,
σφαιρικής πραγματικότητας.
Ερχόμαστε λοιπόν για να μηδενίσουμε το ρολόι και να ξεκινήσουμε και πάλι από
την αρχή. Ερχόμαστε να σας φέρουμε στο μηδέν, στον βαθμό που είναι δυνατόν
αυτό για σας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση του φυσικού σας σώματος.
Το σημείο μηδέν είναι εδώ. Μηδενική συστολή, μηδενική διαστολή. Απόλυτη
ισορροπία. Όλα φαντάζουν ακίνητα. Τίποτα δεν κινείται, τίποτα δεν ταλαντώνεται.
Μία απειροσύνη ισορροπίας. Και κάποια στιγμή, ξεπηδά ένα «Εγώ Είμαι» κι
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αρχίζουν όλα να κινούνται. Αρχίζει μια περιστροφική κίνηση που δημιουργεί δίνες,
καθοδικά και ανοδικά ρεύματα, δημιουργεί μεγάλους κύκλους, δημιουργεί τριβή.
Κι αρχίζει να σχηματίζεται ένας κόσμος, μία πραγματικότητα. Σε ποιόν αντιστοιχεί
αυτή η πραγματικότητα; Για ποιόν δημιουργείται; Εσείς είστε αυτή η
πραγματικότητα. Εμείς που είμαστε έξω από σας τη βιώνουμε, κυρίως, μέσα από
τη δική σας αντίληψη. Γι’ αυτόν που στέκεται απ’ έξω αυτό που φαίνεται, είναι μία
ενεργειακή δίνη, ένας ενεργειακός στρόβιλος.
Και η επίγνωσή σας αρχίζει να μετακινείται πάνω – κάτω σ’ αυτόν τον στρόβιλο,
να στέκεται σε διάφορα σημεία του σπειροειδούς και να συλλαμβάνετε διάφορες….
ας το πούμε συλλήψεις, ιδέες, επιγνώσεις. Αυτές τις επιγνώσεις τις μοιράζεστε με
όλους εμάς. Όμως εμείς δεν μπορούμε να βουτήξουμε στη δική σας δίνη και να
σας βγάλουμε απ’ αυτήν. Στεκόμαστε έξω και παρακολουθούμε. Συμμετέχουμε,
γιατί είμαστε ένα μαζί σας. Μοιραζόμαστε την ίδια ουσία, όμως δεν μπορούμε να
επέμβουμε στη δική σας δίνη. Και καθώς περιδινίζεστε, έχετε αποκτήσει ήδη τον
κατάλληλο αντιληπτικό μηχανισμό για να συλλάβει τις αισθήσεις που σας
μεταφέρει το όνειρό σας, όσα σας μεταφέρει αυτός ο ενεργειακός στροβιλισμός.
Όλα τα υπόλοιπα είναι τρόποι του νου για να κατανοήσει αυτήν την
πραγματικότητα και να την εντάξει σε όσα γνωρίζει μέσα σ’ αυτόν τον
στροβιλισμό.
Όσο στροβιλίζεστε δεν έχετε αντίληψη, συνειδητή αντίληψη, του τι συμβαίνει
γύρω σας. Αν σταθείτε όρθιοι κι αρχίσετε να στροβιλίζεστε, τα πάντα αλλάζουν.
Χάνετε την επαφή με το περιβάλλον. Μπαίνετε σε ένα δικό σας κόσμο, μια δική
σας πραγματικότητα. Στους λαούς της Ανατολής, αυτός είναι ένας τρόπος για να
βιώσουν την ένωση με το Θείο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη δική μας
πλευρά, αυτός είναι ο τρόπος που αποκτάτε τη γήινη εμπειρία. Αυτός είναι ο
τρόπος που μπορείτε να αποκτήσετε οποιαδήποτε εμπειρία. Να αποκτήσετε την
εμπειρία του συλλογικού, να αποκτήσετε την εμπειρία του παχυλού υλικού πεδίου,
του αστρικού ή του νοητικού. Αυτό που διαφέρει είναι ο βαθμός ταλάντωσης, η
ταχύτητα περιστροφής και πάνω απ’ όλα η πρόθεση.
Όταν μία ενέργεια ζητά να έρθει και να αγκιστρωθεί στο νοητικό σας πεδίο ώστε
να μπορέσει να σας μεταφέρει ορισμένες πληροφορίες, μπαίνει σ’ αυτήν τη δίνη
μόνο ως ένα βαθμό. Συμμετέχει στην πραγματικότητα που έχετε δημιουργήσει στο
νοητικό σας πεδίο, μόνο ως έναν βαθμό και αφήνει άλλες ενέργειες της ψυχής
σας, αφήνει τους αγγέλους της ψυχής σας, να μεταφέρουν το μήνυμα ακόμα πιο
βαθιά. Να κατεβάσουν τη δόνηση, ώστε να λάβετε το μήνυμα την ώρα που
βρίσκεστε ακόμα πιο βαθιά σ’ αυτήν τη δίνη. Η ταχύτητα περιστροφής λοιπόν είναι
αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της πραγματικότητάς σας. Και
πώς να το εξηγήσουμε αυτό σε ανθρώπους που δεν έχουν σταθεί ποτέ έξω από
αυτήν τη δίνη, και δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουν; Η απλή αλήθεια είναι ότι, όσο
στέκεστε στο γήινο πεδίο δεν πρόκειται να έχετε επίγνωση αυτής της δίνης. Είναι
κάτι που μπορούμε να ερχόμαστε και να σας το περιγράφουμε προσπαθώντας να
βρούμε εκφράσεις που ταιριάζουν με την πραγματικότητά σας, ώστε να μπορέσετε
να το κατανοήσετε. Όμως, θα μπορέσετε πραγματικά να δείτε αυτό που συμβαίνει,
όταν βρεθείτε στη δική μας πλευρά και πολύ έξω από το νοητικό πεδίο.
Ερχόμαστε και σας μιλάμε σαν ίσος προς ίσο...
«Τι συμβαίνει Κρύων, θα πείτε. Δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς ίσοι; Δεν είμαστε ένα;»
Όταν χρησιμοποιούμε τη φράση «σαν ίσος προς ίσον», εννοούμε σαν πραγματικά
να μπορείτε να αντιληφθείτε τον δικό μας τρόπο θέασης των πραγμάτων… και τότε
μπερδεύεστε πολύ. Τότε δεν μπορείτε να βρείτε καμία αντιστοιχία με την
πραγματικότητά σας. Πολλές φορές, χαρακτηρίζετε τρελούς αυτούς που σας
μεταφέρουν τέτοια μηνύματα. Τα θεωρείτε ασυνάρτητα και παράλογα και δεν
σκέφτεστε ότι, αυτό που φαίνεται ασυνάρτητο και παράλογο, δεν είναι παρά αυτό
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που μπορείτε να αντιληφθείτε έξω από τον κύβο σας. Έχετε σκεφτεί πώς σας
βλέπουν τα ψάρια μέσα από τη γυάλα; Πιστεύετε ότι σας βλέπουν όπως βλέπετε
εσείς τον εαυτό σας; Σας βλέπουν πολύ αλλοιωμένους και μάλιστα, όσο πιο πολύ
πλησιάζετε, τόσο πιο πολύ μπορεί να στρεβλώνεται η εικόνα σας. Δεν είναι λοιπόν
εύκολο να μεταφέρουμε πραγματικά όσα θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε.
Κι από την άλλη, δεν απαιτείται κιόλας. Δεν χρειάζεται ακριβώς να αντιληφθείτε
πώς λειτουργούν τα πράγματα στη δική μας πλευρά του πέπλου. Αυτό που
χρειάζεται είναι να αντιληφθείτε ότι είστε ένας/μία από μας. Είστε ανάμεσά μας και
περνάτε μέσα από μία διαδικασία ονείρου, όπως έχουμε περάσει όλοι μας -αν όχι
όλοι, οι περισσότεροι- και σύντομα θα ξαναγυρίσετε σ’ αυτήν την πλευρά. Ο
μόνος λόγος για να προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε πληροφορίες είναι γιατί,
καθώς αναπτύσσετε τη συνειδητότητά σας μέσα από αυτόν τον στροβιλισμό,
αρχίζετε να διευρύνεστε. Διευρύνεστε όλο και περισσότερο. Χωράτε μέσα σ’ αυτή
τη χοάνη, σ’ αυτή τη δίνη που σχηματίζετε, όλο και περισσότερη ενέργεια και,
κάποτε, χρειάζεται να έχετε όλο και περισσότερα εργαλεία για να τη
χρησιμοποιήσετε. Κι αυτά τα εργαλεία, καλώς ή κακώς, δεν μπορούν να
προέλθουν από το ίδιο το όνειρό σας. Αυτά τα εργαλεία χρειάζεται να έλθουν από
την πραγματική σας ουσία.
Πρωτεργάτες του Πνεύματος. Αυτός είναι ο όρος που σας χαρακτηρίζει. Γιατί
κάνετε κινήσεις, σκέψεις, έρευνες, που δεν τολμούν να κάνουν πολλοί ακόμα.
Βρίσκεστε στην άλλη πλευρά του πέπλου και γελάτε. Αντιμετωπίζετε με θαυμασμό
και δέος κάθε τι καινούριο. Όπως το παιδί που αντιμετωπίζει ένα καινούριο του
παιχνίδι. Αντιμετωπίζετε με θάρρος τις προκλήσεις. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Κι
εμείς γελάμε βλέποντάς σας γιατί ξέρουμε πως, ό,τι συμβαίνει σ’ αυτήν τη δίνη,
είναι αποτέλεσμα της δικής σας επιθυμίας. Είναι αποτέλεσμα αυτού που
αποφασίσατε να βιώσετε. Και πολύ θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να το αλλάξετε
αυτό, όταν δεν είστε ικανοποιημένοι. Αλλά κι αυτός ο πόνος ακόμα, αντιστοιχεί
στην πραγματικότητα που βιώνετε μέσα σ’ αυτή τη δίνη.
Ο Δάσκαλος Μορύα, ο Κουχούμι, ο Σαιν Ζερμαίν είναι βέβαια εδώ για άλλο λόγο.
Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το αύριο όπως το διαμορφώνει το σήμερα.
Σήμερα κάθεστε και συζητάτε για την πνευματική πραγματικότητα και μέσα σας
αναρωτιέστε τι θα γίνει του χρόνου, του παραχρόνου, το 2012… Θα υπάρξει 2013,
..14, 2020; Πώς θα είναι; Ο λόγος που σας παιδεύουμε πολλές φορές και δεν σας
αφήνουμε να μάθετε την αλήθεια, είναι ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να
γνωρίζετε τις λεπτομέρειες. Γιατί, κάθε φορά που εσείς κρατάτε στο νου σας μία
πρόβλεψη, γυρίζετε στο αντίθετο άκρο και προσπαθείτε να την επιβεβαιώσετε.
Θα θέλαμε να κάνετε μια βαθιά βουτιά στον εαυτό σας, στην καρδιά σας, και να
επιτρέψετε στον εαυτό σας να συνειδητοποιήσει, πόσες φορές πραγματικά στην
αναζήτησή σας προσπαθείτε απλά να επιβεβαιώσετε πράγματα που ήδη γνωρίζετε.
Πόσο ειλικρινά προσπαθείτε να δείτε την αλήθεια σας. Δεν υπάρχει άνθρωπος
στον κόσμο που να μην έχει ζητήσει να δει την αλήθεια, ή τουλάχιστον να την έχει
ζητήσει το στόμα του. Στην καρδιά σας όμως, αρέσκεστε τόσο πολύ να στέκεστε
μέσα σε παγιωμένες δομές, που σας τρομάζει το να κάνετε ένα βήμα έξω απ’
αυτές. Και όταν έρχεται η αλήθεια κατά πρόσωπο και σας κοιτά, κάνετε ένα βήμα
πίσω. Συντονίζεστε… γυρίζετε τον δέκτη σας λίγο δεξιά… λίγο αριστερά, μέχρι να
πιάσετε αυτό που επιθυμείτε να πιάσετε. Αυτό που σας βολεύει να πιάσετε. Και
ύστερα, αρχίζετε να αναρωτιέστε από πού προέρχεται η πλάνη και η θυμαπάτη.
Όσο όμως εσείς ζητάτε να επιβεβαιώσετε τις γνώσεις σας στο γήινο πεδίο, όσο
ζητάτε να επιβεβαιώσετε περασμένες αντιλήψεις, τόσο θα χάνετε τον στόχο σας.
Και ναι μεν θα βρίσκετε με τον νου σας πάρα πολλά επιχειρήματα και θα
δημιουργείτε πολλούς ορόφους και πολλές άλλες πτέρυγες σ’ αυτό το νοητικό
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οικοδόμημα που προσπαθείτε να στηρίξετε, όμως θα έχετε κόψει τα φτερά αυτής
της αλήθειας που έρχεται και φτερουγίζει γύρω απ’ το κεφάλι σας, περιμένοντας
απλά να τη συλλάβετε, να τη δείτε έτσι όπως είναι, αγνή και ξεκάθαρη. Και η
ελάχιστη τοποθέτηση της καρδιάς σας τροποποιεί το αποτέλεσμα. Το ελάχιστο
χτυποκάρδι σας ότι μπορεί και να μην είναι έτσι, τροποποιεί το αποτέλεσμα. Και
εσείς… το δικό σας στόμα μπορεί να λέει «Θεέ μου, δείξε μου την αλήθεια.
Άγγελοι, δάσκαλοι, δείξτε μου την αλήθεια.», αλλά την ίδια ώρα η καρδιά σας
τρομάζει. Πεταρίζει από φόβο. Λέει «Φαντάζεσαι να μην είναι έτσι; Δεν μπορεί!»
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να μπορέσετε να παρατηρήσετε πώς λειτουργεί το
υποσυνείδητό σας σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Ύστερα…. ύστερα έρχεστε και
παραπονιέστε. «Γιατί δεν μας λέτε την αλήθεια; Γιατί μας λέτε ψέματα;»
Η ενέργεια είναι εκεί ακριβώς. Πιάστε την, πείτε την, εκφράστε την, χωρίς φόβο
και πάθος. Τολμήστε να βρείτε την αμεροληψία στη δική σας καρδιά. Τολμήστε να
σταθείτε στο σημείο μηδέν στη δική σας καρδιά κι αφήστε τα πάντα να πάρουν τον
δικό τους δρόμο. Μπορείτε να σταθείτε τόσο ουδέτεροι; Τότε θα έχετε γίνει
πραγματικά ένας αγωγός της αλήθειας. Μπορείτε να σταθείτε χωρίς συναίσθημα;
Η αγάπη υπάρχει πάντα. Δεν συνδέεται πάντα με τον συναισθηματικό σας κόσμο,
με τα συναισθήματα που σας κατακλύζουν. Αγάπη δε σημαίνει πόνος για τον
πλησίον, δεν σημαίνει πόνος σε καμία περίπτωση. Αγάπη ίσον Ζωή, ίσον Ύπαρξη,
ίσον Συνειδητότητα κι Επίγνωση. Κι αυτά δεν συνδέονται τόσο πολύ όσο νομίζετε
με τα συναισθήματα του γήινου πεδίου. Αν λοιπόν θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να
καθαρίσετε το κανάλι σας, όπως λέτε, πραγματικά αυτός ο τρόπος είναι η
απροσωπία, όχι με την έννοια ότι εξουθενώνετε τον εαυτό σας, όχι με την έννοια
της καταρράκωσης του γήινου εαυτού, αλλά με την έννοια του καθαρίσματος του
φακού της εστίασής σας. Καθαρίστε τον φακό με τον οποίο εστιάζεστε στα
πράγματα. Καθαρίστε τον να μην έχει επάνω δαχτυλιές κι αποτυπώματα. Όταν
προσπαθείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο, καθαρίζετε πάντα τα γυαλιά σας. Γιατί
νομίζετε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε το ίδιο στα εσωτερικά πεδία;
«Μα, υπάρχει η συγχρονικότητα, θα πείτε. Εμένα, έτσι μου δόθηκε εκείνη την
ώρα». Έτσι δόθηκε, είναι αλήθεια. Το Πνεύμα έρχεται να επιβεβαιώσει, ποτέ δεν
θα αρνηθεί αυτό που λέτε ή κάνετε. Το Πνεύμα είναι κομμάτι σας, λειτουργείτε με
το Πνεύμα, με το δικό του δυναμικό. Αφήστε όμως τον εαυτό σας να δει λίγο
βαθύτερα. Να δει τα βαθύτερα κίνητρα, να δει τα ρεύματα της ενέργειας όπως
κινούνται. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνετε κάτι αποκλειστικά και μόνο όπως το
είπε το Πνεύμα, χωρίς να υπάρχει τίποτα μα τίποτα μέσα από τον γήινο εαυτό σας;
Όχι, και πάλι όχι. Ο γήινος εαυτός μένει πάντα εκεί. Και μένει όχι γιατί είστε
ανίκανοι να καθαρίσετε αρκετά αυτό το πεδίο, αλλά γιατί είσαστε μονάδες του
συλλογικού και έρχεστε να δουλέψετε μέσα από αυτόν τον γήινο εαυτό και όλα
όσα φέρνει.
Βλέπετε γύρω σας ανθρώπους που διδάσκουν ή κάνουν πράγματα πολύ θαυμαστά
και παίρνετε απόφαση να τους μοιάσετε. Δεν θέλετε να μοιάσετε ακριβώς μ’
αυτούς συνήθως, θέλετε όμως να κάνετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Θέλετε να βρείτε
τη σοφία για τον εαυτό σας. Κι αρχίζετε να αναζητάτε την αλήθεια.
Παρακολουθείτε σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα, παρακολουθείτε τσάνελιγκ,
μιλάτε με κόσμο, κάνετε πάμπολλες θεραπείες για να ισορροπήσετε τα τσάκρα
σας, να καθαρίσετε την αύρα σας. Προσπαθείτε. Ο καθένας, η καθεμιά, έχετε άλλο
πρόβλημα να αντιμετωπίσετε, δεν έχετε το πρόβλημα του διπλανού. Πρέπει να
δουλέψετε για το δικό σας πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές δεν θα
κατορθώσετε να κάνετε αυτό που έκανε και το αντικείμενο του θαυμασμού σας.
Αυτό τι σημαίνει, ότι κάνετε κάτι λιγότερο, ότι δεν καταφέρνετε να φτάσετε σ’
αυτό το επίπεδο; Κάθε άλλο. Σημαίνει ότι έρχεστε και δουλεύετε το δικό σας
κομμάτι, αυτό που επωμιστήκατε να δουλέψετε κατεβαίνοντας. Αυτό που φέρνετε
από το συλλογικό να δουλέψετε. Το ότι δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο κάποιου
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άλλου, δεν έχει καμία σημασία. Και να σας πούμε κάτι; Αν εσείς μπαίνετε στη
διαδικασία της σύγκρισης, δεν ευθύνεται κανένας γι’ αυτό. Ήδη μπαίνοντας στη
διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κάποιον άλλον, ήδη τότε βρίσκεστε
ακόμα πιο βαθιά στη διττότητα.
Έχει ειπωθεί ότι όλοι πραγματικά μπορούν να κερδίσουν την ανάληψη, μέσα σε
μια ζωή. Είναι αλήθεια αν έτσι θέλετε να είναι. Τι σημαίνει αυτό; τι μπορεί να
σημαίνει για σας πραγματικά; Σημαίνει ότι ξεπερνάτε με μιας όλα τα προβλήματα
με έναν μαγικό τρόπο και θεώνεστε και δεν χρειάζεται πια να ξανακατεβείτε στη
γη; Η ανάληψη και η θέωση είναι για όλους το ίδιο. Οι δονήσεις, οι κραδασμοί,
είναι για όλους το ίδιο. Μπορείτε όλοι το ίδιο να ανοίξετε την πόρτα και να
περάσετε στην άλλη πλευρά. Αν δεν το κάνετε, είναι γιατί χρειάζεται να κάνετε
κάτι άλλο ακόμα περισσότερο. Δεν είμαστε εμείς που σας κρατάμε πίσω, δεν
είμαστε εμείς που σας εμποδίζουμε να περάσετε την πόρτα της ανάληψης, αλλά
είναι το ίδιο το Πνεύμα, το ίδιο το Συλλογικό, που έρχεται στη γη για να εκφραστεί
με πολλούς τρόπους. Και αν εσείς αποφασίζατε με μιας όλοι να φύγετε, αυτό θα
σήμαινε τέλος του παιχνιδιού, τέλος αυτής της έκφρασης και μη περαιτέρω
εξέλιξη.
«Μα, θα εξελισσόμασταν όλοι μαζί και πιο γρήγορα», θα πείτε. Όλα αυτά είναι
ένας τρόπος σκέψης του γήινου πεδίου. Δεν σας λείπει τίποτα για να προχωρήσετε
με τον ρυθμό που επιθυμείτε. Αν δεν το κάνετε, φαινομενικά, είναι γιατί η ψυχή
σας ακολουθεί το Σχέδιο. Είναι γιατί στην καρδιά σας ζητάτε να ακολουθήσετε το
Σχέδιο. Και Σχέδιο σημαίνει εκπλήρωση του δυναμικού. Και για να εκπληρωθεί το
δυναμικό, πρέπει να υπάρχει μια μονάδα υλοποίησης. Για να υπάρχει μια μονάδα
υλοποίησης, πρέπει να υπάρχουν οι γήινοι άγγελοι που έρχονται στο γήινο πεδίο
για να δημιουργήσουν και να παίξουν μ’ αυτό.
…………….
Είναι ο Κουτχούμι εδώ κι έχει μια δική του άποψη για τα πράγματα.
Μου λέει «Όλα όσα λες είναι λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας χωρίζει,
υπάρχει ένα λεπτό πέπλο. Έτσι να κάνετε, θα περάσετε στην άλλη πλευρά.»
Κι επειδή διαμαρτύρομαι (διαμαρτύρομαι γιατί ξέρω ότι δεν τα λέω μόνη μου),
συνεχίζει:
……………
Να τους πεις ότι αυτό το λέω για να ταρακουνήσω λίγο τα νερά και να σας κάνω
να ξυπνήσετε απ’ τον λήθαργο που πέσατε. Έχετε βυθιστεί και δεν
παρακολουθείτε. Έχετε την τάση να φεύγετε απ’ αυτά που λέγονται και να
ταξιδεύετε σε δικούς σας κόσμους και να λέτε ‘εκεί με πάει η ενέργεια’. Εμείς όμως
είμαστε εδώ για να μας ακούσετε και φροντίζουμε να το κάνουμε πραγματικότητα
αυτό.
[Σημείωση: στο τέλος της επικοινωνίας, ήταν αρκετοί αυτοί που είπαν ότι τους
αφορούσε η παραπάνω παρατήρηση του Κουτχούμι, γιατί είχαν αφαιρεθεί.]
Είναι λάθος όσα λέγονται, απλά και μόνο γιατί δεν είστε έτοιμοι να τα δεχτείτε.
Είναι πάρα πολλά αυτά που λέγονται και είναι λάθος μόνο και μόνο γιατί εσείς δεν
έχετε αποφασίσει μέσα σας να τα δεχτείτε. Αρχίζουμε και πάλι να παίζουμε το
παιχνίδι του Σαιν Ζερμαίν. Αρχίζουμε και πάλι να παίζουμε με το νοητικό σας, γιατί
θέλουμε να σας κάνουμε να καταλάβετε ότι αυτό που βλέπετε υπάρχει. Δεν
μπορείτε να δείτε κάτι που δεν υπάρχει. Ποιος το δημιουργεί; Εσείς οι ίδιοι. Το
θέμα είναι τι θα αποφασίσετε να κρατήσετε από τα δημιουργήματά σας και τι όχι.
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Οι μηχανές που παράγουν πάρα πολλά αντικείμενα σε πολύ μικρό χρόνο,
χρειάζεται να έχουν ένα μηχανισμό ελέγχου. Είστε κάτι περισσότερο, πολύ
περισσότερο από μηχανές, και οι σκεπτομορφές που παράγετε, πολλές. Είναι
χρήσιμο να έχετε έναν μηχανισμό ελέγχου, έτσι ώστε να τις προλαμβάνετε εν τη
γενέσει τους. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα κατορθώσετε να καθαρίσετε το αστρικό
και το νοητικό πεδίο. Και όχι μόνο εσείς προσωπικά, εννοείται, αλλά και όλοι οι
υπόλοιποι. Χρειάζεται ένας μηχανισμός με τον οποίο θα προλαμβάνετε τη
δημιουργία των σκεπτομορφών εν τη γενέσει τους. Δεν έχει κανένα νόημα να
αρχίσετε να δημιουργείτε από το υποσυνείδητό σας μπαλόνια ενέργειας
φορτισμένα θετικά ή αρνητικά, φορτισμένα με ιδιότητες που μετά θα έρχονται και
θα σας λεν «Εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο». Σαν πιθανότητες υπάρχουν όλα,
αυτό είναι αλήθεια. Ο δικός σας ρόλος όμως είναι να φέρετε αυτά που είναι τα πιο
κατάλληλα για το δικό σας σχέδιο, για το συλλογικό σχέδιο.
Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λοιπόν. Ας γυρίσετε βαθιά στην καρδιά σας και ας
δηλώσετε την πρόθεσή σας ο Σαιν Ζερμαίν να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το
νοητικό σας πεδίο και το αστρικό απ’ τις σκεπτομορφές και να σας βοηθήσει να
ελέγξετε τον μηχανισμό παραγωγής τους. Είστε πολύ κοντά στην αλήθεια. Πολύ
κοντά στο να συνειδητοποιήσετε τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν δημιουργείτε
σκεπτομορφές συνειδητά, αλλά η ευθύνη δεν είναι μικρότερη. Όπως δεν σας
αρέσει να πετάτε σκουπίδια στην παραλία, με τον ίδιο τρόπο δεν θα σας άρεσε να
πετάτε σκουπίδια στο αστρικό και στο νοητικό. Ξέρουμε ότι δεν θα σας άρεσε, το
κάνετε μόνο γιατί δεν είστε συνειδητοί σ’ αυτό.
Φυσικά, και μόνο η διαδικασία που κάνετε να αφήνετε να φεύγουν πράγματα από
πάνω σας κάθε τόσο, να διαλύετε τις υπάρχουσες σκεπτομορφές, να δουλεύετε
παρακινημένοι από την καρδιά, είναι ένα μεγάλο βήμα. Είναι κάτι που σας οδηγεί
ακόμα βαθύτερα. Είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι σημαντικό το ότι
προσπαθείτε να συνειδητοποιήσετε ακόμα βαθύτερα ότι αυτή η διττότητα είναι μία
πλάνη. Ότι το καλό και το κακό δεν υπάρχουν. Το ότι μπαίνετε στη διαδικασία να
σκέφτεστε θετικά, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως, είναι καιρός πια να
προχωρήσετε ακόμα περισσότερο σ’ αυτό και να ελέγξετε τον μηχανισμό σας.
Είστε οι κύριοι του παιχνιδιού.
Αν είχατε ένα εργοστάσιο που παράγει παιχνίδια παιδικά, τι θα κάνατε; Τι παιχνίδια
θα αφήνατε να παράγει το εργοστάσιο; Παιχνίδια τρόμου; Παιχνίδια φαντασίας;
Παιχνίδια που δεν έχουν καμία σχέση με τη γήινη πραγματικότητα; Τι θα θέλατε
να δώσετε στα παιδιά να παίξουν; Θα τους μιλούσατε για τους εξωγήινους και θα
ξεχνούσατε να τους μιλήσετε για τη γήινη ζωή; Σκεφτείτε το έτσι απλά. Τι εφόδια
θα θέλατε να δώσετε σ’ ένα παιδί που μόλις γεννιέται για να μεγαλώσει στη ζωή
του; Και τότε… τότε θα έχετε ήδη βρει μέσα σας τα μέτρα και τα σταθμά με τα
οποία θα ελέγξετε τη δημιουργία αυτών των σκεπτομορφών. Και ξέρετε πολύ καλά
ότι, όταν το ζητήσετε, θα το πετύχετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι, αν δηλώσετε την
πρόθεσή σας να το έχετε αυτό θα το έχετε, γιατί είναι το πλέον κατάλληλο να
έχετε.
Είστε συνειδητοί δημιουργοί. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο κερδίζετε επάξια
αυτόν τον τίτλο και είναι ώρα να το αποδείξετε, να αποδείξετε ότι είσαστε ήδη
εκεί, ενεργώντας πιο υπεύθυνα σε σχέση με τις σκεπτομορφές που εκλύετε στα
εσωτερικά πεδία. Δεν είστε πια στο επίπεδο που χρειάζεται να σκέφτεστε τα λόγια
που θα πείτε ή τις πράξεις που θα κάνετε. Οι περισσότεροι έχετε εργαστεί πάρα
πολύ σκληρά για να επιτύχετε μια ισορροπία στην εξωτερική σας έκφραση. Είναι
γεγονός όμως ότι χρειάζεται αυτή η ισορροπία να αποκτηθεί, να επιτευχθεί και
στην εσωτερική σας έκφραση.
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Έξι. Το έξι είναι ο αριθμός που σχετίζεται με το θέμα που σας αναπτύξαμε σήμερα.
Και το δωδεκάεδρο είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τη δημιουργία
των σκεπτομορφών σας. Θα μιλήσουμε γι’ αυτά σε μία επόμενη συνάντηση. Σας
αφήνουμε να πάρετε το χρόνο σας για να κάνετε ερωτήσεις και να συζητήσετε.
Είμαστε πάντα εδώ.
Αμήν.
Ευ.
Να πω κάτι τετριμμένο, το έχουμε ξαναπεί (ήθελα να πω δύο, το ένα άστο…).
Αφού το πέπλο είναι τόσο διαφανές, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί κάνουμε
τόσο κόπο πια για να αντιληφθούμε και να μπορέσουμε την άλλη πλευρά να τη
φέρουμε εδώ; Ένα μέρος το καταλαβαίνω ότι είναι το τρισδιάστατο κλπ. Αυτό το
ότι είναι εδώ, είναι ένα μισό βήμα. Το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί…. Εντάξει. Η
τρισδιάστατη μορφή μιλάει τώρα και λέει, εφόσον είμαι σε τρισδιάστατο πεδίο -και
δεν είμαι εγώ είμαστε όλοι- γιατί παλεύουμε τόσο πολύ να αντιληφθούμε αυτό το
πέπλο που είναι τόσο πια λεπτό;
Όχι να το αντιληφθούμε, το αντιλαμβανόμαστε….. όταν δεν είμαστε στο
τρισδιάστατο πεδίο.
Απάντηση:
Μου λέει: Ξέρεις πολύ καλά. Τι ερώτηση είναι αυτή; Κάνε μια σοβαρή ερώτηση.
[γέλια]
Ευ.:
Ναι, γιατί κάθε φορά το λεν και το ξαναλέν και το ξαναλένε και ήθελα να το
ρωτήσω. Γι’ αυτό λέω ότι η τρισδιάστατη μορφή ρωτάει. Αφού λένε ότι είμαστε
στο τρισδιάστατο πεδίο (να μην το πω και κάπως αλλιώς, τέλος πάντων)…είμαστε.
Δεν κατηγορώ το ότι είμαστε εδώ, αλλά είμαστε, και τρομάζουμε να αντιληφθούμε
την απέναντι πλευρά…. και έρχονται και μου λένε ότι είναι πολύ λεπτή και είμαστε
εκεί. Αφού δεν την αντιλαμβανόμαστε ρε παιδιά, τρομάζουμε… δηλαδή,
ξεφεύγοντας από το τρισδιάστατο πεδίο την αντιλαμβανόμαστε. Όσο είμαστε εδώ,
είναι ο κραδασμός πολύ κάτω, δεν την αντιλαμβανόμαστε. Βάζουμε το ένα,
βάζουμε το άλλο, βάζουμε φαντασία, βάζουμε άλλα για να την αντιληφθούμε.
Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Απάντηση:
Δεν είναι ερώτηση αυτό.
Ευ.:
Τι είναι;
Απάντηση:
Είναι δήλωση.
Ευ.:
Η ερώτησή μου είναι αυτή που είπα πρώτα. Λένε ότι είναι πολύ λεπτό το πέπλο.
Πώς δεν το αντιλαμβάνομαι όταν είμαι στο τρισδιάστατο πεδίο; Ε, μα! Μη μου λεν
ότι είναι πια, ότι είναι τόσο αυτό πια, αυτό θέλω να πω. Μη μου λεν ότι είναι τόσο
αυτό πια και μου κάνουνε μια ζωή πάλι….
Αρ.:
Εγωισμοί, εγωισμοί.
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Ευ.:
Δεν είναι με εγωισμό αυτό που λέω.
Απάντηση:
Αγαπητή Ευ. αν θέλεις να ξέρεις, εσύ είσαι που τα έκανες όλα αυτά. Τώρα από
ποιόν ζητάς την ευθύνη; Από μας; Από μένα τον Μορύα; Από ποιόν;
Ευ.:
Δεν ζητάω ευθύνη, αντίληψη ζητάω.
(συνέχεια)
Γύρνα μέσα σου και δες. Αν εσύ αρνείσαι ότι βλέπεις το πέπλο, δεν θα το δεις
ποτέ. Αν αρνείσαι ότι μπορείς να δεις πίσω από το πέπλο, δεν θα το δεις ποτέ. Δεν
καταλαβαίνεις, άραγε, ότι η τοποθέτησή σου είναι αυτή που μετράει; [αυστηρός
τόνος] Δεν καταλαβαίνεις ότι μία θετική δήλωση μπορεί να δημιουργήσει
σύμπαντα; Ότι ένας ήχος δημιουργεί; Μπορεί χάριν αστεϊσμού να λέγονται πολλά,
αλλά ένας ήχος δημιουργεί. Μία πρόθεση κατασκευάζει ολόκληρο το σύμπαν. Και
αν εσύ τώρα δηλώνεις ενώπιον όλων ότι δεν μπορείς να δεις πίσω από το πέπλο,
να είσαι σίγουρη ότι δεν θα δεις ποτέ.
Ευ.:
Δεν το δήλωσα έτσι… δεν δήλωσα ότι δεν μπορώ να δω πίσω από το πέπλο.
Δήλωσα και είπα ότι είναι δύσκολο να δει κανείς από το τρισδιάστατο πεδίο.
(συνέχεια)
Το ξέρουμε αγαπημένη μας.
Ευ.:
….και το ξέρουν πολύ καλά ότι έχω δει άπειρες φορές.
(συνέχεια)
Το ξέρουμε. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι αδύνατον να
δείτε, αυτό που χρειάζεται όμως είναι μία σταθερή και συνεχής προσπάθεια. Κι
εμείς θα σου αναγνωρίσουμε από την πλευρά μας ότι καταβάλεις πάρα πολλές
προσπάθειες. Είμαστε οι τελευταίοι που θα το παραγνωρίζαμε αυτό και θα το
παραβλέπαμε. Αν όμως ανεβάσαμε τον τόνο, είναι γιατί θέλαμε να δώσουμε
έμφαση στο γεγονός ότι, όταν κάνετε μια δήλωση, ήδη κάνοντάς την, έχετε
δημιουργήσει μια πραγματικότητα.
Ευ.:
Δεν έκανα δήλωση…
(συνέχεια)
Τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ περίπλοκα ταυτόχρονα. Θα σου ζητήσουμε
να πας στην καρδιά και να σταθείς εκεί. Είμαστε εμείς εκεί. Εμείς που σ’ αγαπάμε
και σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο.
Ευ.:
Μίλησε η τρισδιάστατη μορφή… όταν ξεκινάνε και λένε ότι είναι απλό. Αυτή
μίλησε…., έχω επίγνωση γι’ αυτό που λέω.
Απ.:
Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να γίνει;
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Ευ.:
Αυτή τη στιγμή αφήνομαι. Δεν πιστεύω σε τίποτε ότι χρειάζεται να γίνει ή όχι. Έχω
δει και πίσω από το πέπλο, έχω κάνει…. Αλλά όταν λένε ότι είναι πολύ απλό γι’
αυτούς…. Για μας, καταβάλουμε προσπάθειες για να δούμε το τόσο απλό. Αυτή η
διάσταση μίλησε και είμαι συνειδητή γύρω από αυτό που λέω.
(συνέχεια)
Άλλη ερώτηση;
Α.:
Δημιουργούμε πραγματικότητες μόνο με τον εκπεφρασμένο λόγο ή και με σκέψεις
που κάνουμε;
Απάντηση:
Η σκέψη είναι λόγος. Εξαρτάται σε ποιο πεδίο δουλεύετε. Η σκέψη είναι λόγος.
Αντιστοιχεί σε μία δόνηση. Όταν όμως στέκεσαι στο υλικό πεδίο, αυτό που
εκφράζεις λεκτικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί πολύ εύκολα να
επικαλύψει κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι περίπλοκο…. Το θέμα είναι περίπλοκο.
Μπορεί να εκφράζετε μία σκέψη και το στόμα σας να λέει άλλα. Δημιουργείτε δύο
συγκρουόμενες δονήσεις. Δύο δονήσεις που αλληλοακυρώνονται ή, στην
καλύτερη περίπτωση θα υπερισχύσει η πιο δυνατή, αυτή στην οποία έχετε
επενδύσει μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σας. Αυτός είναι ένας λόγος που
χρειάζεται να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σ’ αυτά που υπάρχουν στην καρδιά σας
και στο νου σας και σ’ αυτά που λέτε. Δεν μπορείτε άλλα να λέτε και άλλα να
σκέφτεστε. Σε κάθε περίπτωση και η σκέψη και ο λόγος παράγουν έργο.
Χ.:
Σε κάποια στιγμή είπαν οι δάσκαλοι ή «απέχετε πολύ από την αλήθεια» ή «δεν
ξέρετε την αλήθεια», είπανε. Πότε θα μάθουμε, πότε θα είμαστε έτοιμοι να δούμε
την αλήθεια, την πραγματικότητα;
Ά.:
«Είσαστε πολύ κοντά στην αλήθεια», είπανε.
Χ.:
Πολύ κοντά στην αλήθεια; Κάπως έτσι το είπε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν
ξέρουμε την αλήθεια; Παρά όσα έχουμε μάθει ας πούμε, απέχουμε πάρα πολύ από
την αλήθεια;
Απάντηση:
Εδώ βρίσκεσαι πάλι στο ερώτημα της Ευ. Βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο πεδίο. Σας
λέμε ότι είστε η αλήθεια, εσείς είστε αυτή η αλήθεια και χρειάζεται να αφήσετε
αυτήν την αλήθεια να εκφραστεί. Ωστόσο, εσείς οι ίδιοι είστε που λέτε ότι δεν
γνωρίζετε την αλήθεια. Ψάχνετε να τη βρείτε κι έχετε μια δυσκολία στο να την
προσεγγίσετε. Από τη δική μας άποψη, ο μόνος βαθμός που μπορούμε να πούμε
ότι είσαστε κοντά στην αλήθεια ή όχι, είναι ο βαθμός στον οποίο είστε σε επαφή
με τον πραγματικό σας εαυτό, το κέντρο σας. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να
κάνει μια μικρή διαφορά. Έτσι, όταν λέμε ότι είστε πολύ κοντά στην αλήθεια,
εννοούμε περισσότερο ότι είστε πολύ κοντά στο κέντρο σας. Όσο για το ότι έχετε
πάρα πολλές πληροφορίες και αν αυτές δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια, τότε πότε
θα τη μάθετε επιτέλους… Την αλήθεια θα τη μάθετε ολοκληρωτικά, όταν
εκφράσετε όλον σας τον εαυτό. Όλο σας το δυναμικό. Από αυτό το σημείο,
μπορείς να καταλάβεις μόνος σου σε ποιόν βαθμό γνωρίζεις την αλήθεια.
Χ.:
Ευχαριστώ.
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(συνέχεια)
Ευ.;
Ευ.:
Θέλω να πω κάτι αλλά να μη γραφτεί.
[Εδώ, μεταξύ άλλων, η Ευ. ανέφερε ότι ήταν πολύ εκνευρισμένη όταν έθεσε την
ερώτηση και, μετά την αρχική απάντηση του Μορύα, συνειδητοποίησε ότι, όσο
κατέβαζε η ίδια τους τόνους εσωτερικά, τόσο τροποποιούνταν ο τόνος της
απάντησής του και γινόταν πιο ήπιος.]
Έχω και μια ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση…. Δεν θα μου πουν ότι δεν την
ξέρω, γιατί εν μέρει την ξέρω. [γέλια] Θέλω μια πιο βαθιά ανάλυση σ’ αυτό. Είναι
κάποιοι δάσκαλοι που παραμένουν σε κάποια πεδία και παραμένουν εκεί γιατί
κάνουν κάποιο άλλο έργο και σύμφωνα με το μεγάλο σχέδιο, κάνουν αυτό… κάτσε
να κάνω πιο κατανοητή την ερώτηση…. Εμείς, πώς έχουμε….. μπλέξει έτσι;
Κατεβαίνουμε, ξανακατεβαίνουμε και άλλοι μένουν εκεί;
Απάντηση:
Αυτό που νομίζεις είναι αλήθεια, λέει. Είμαστε εδώ γιατί κάποιοι άλλοι μπορούν να
πηγαίνουν βαθύτερα και να εργάζονται στο γήινο πεδίο για να είμαστε εμείς εδώ,
στα πεδία που δημιουργούνται για να κάνουμε τους μεσάζοντες και να κατεβάζουν
ενέργειες. Πραγματικά, χρειάζεται κάποιοι να το κάνουν αυτό. «Τη
χαμαλοδουλειά», θα πείτε. Δεν είναι ακριβώς έτσι, χαμαλοδουλειά τη βλέπετε όταν
είστε εδώ. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας έχει ειπωθεί ότι θέλετε πάρα πολύ να
κατεβείτε στη γη. Όπως δεν είναι υπερβολή το ότι κάποια άλλα βασίλεια κάτω από
σας περιμένουν πώς και πώς τον καιρό που θα φτάσουν στην ατομικοποίηση, στην
ατομικότητά τους και θα έρθουν στο ανθρώπινο βασίλειο. Αλλά το γεγονός ότι
είστε εδώ σαν ανθρωπότητα και σαν κέντρο της ανθρωπότητας και λειτουργείτε μ’
αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας ένα νοητικό πεδίο, δίνει την ευκαιρία στις
ενέργειες που βρίσκονται πιο ψηλά να κατεβούν και να σταθμεύσουν εκεί και να
κατεβάσουν τις ενέργειες λίγο χαμηλότερα. Μπορεί να σας λέμε ότι πρέπει να
αφήσετε το νοητικό σας και να δουλέψετε με την καρδιά, αλλά αναφερόμαστε
κυρίως στο κατώτερο νοητικό που αφορά καθαρά τη γήινη τριβή. Έτσι λοιπόν,
χρειάζεται η ανθρωπότητα σαν ένας ενδιάμεσος κρίκος, προκειμένου να έρθουν οι
ενέργειες από ψηλά και να κατέβουν στα κατώτερα βασίλεια. Είμαστε στο νοητικό
πεδίο, γιατί κάποιοι δούλεψαν για να σχηματιστεί το νοητικό πεδίο. Και αυτοί οι
κάποιοι είστε εσείς και πολλοί άλλοι που δούλεψαν πριν από σας. Ελπίζουμε να
αποκαταστήσαμε την αυτοπεποίθησή σου.
[γέλια]
Χ.:
Να ρωτήσω κάτι; Είπαν σε κάποια στιγμή ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον
εαυτό ή να αφήσουμε τον εαυτό…. Εγώ επικαλούμαι συνέχεια τον ανώτερό μου
εαυτό να αναλάβει αυτός την πορεία της ζωής μου. Και βέβαια, επικαλούμαι και
τους δασκάλους να με βοηθήσουνε και τα λοιπά. Αλλά δεν έχω αντιληφθεί αν,
όπως προχωράω στην πορεία μου, είμαι εγώ ή αν υπάρχει όντως μία καθοδήγηση.
Δηλαδή, ώρες – ώρες νομίζω ότι πάει ο γήινος εαυτός μου όπου πάει και δεν
έχω….. δεν αισθάνομαι δηλαδή φανερή την καθοδήγηση. Νομίζω ότι ακόμα
ενεργεί ο γήινος εαυτός, ενώ πολλές φορές θέλω να αναλάβει ο ανώτερος
εαυτός….
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Απάντηση:
Τα παιδιά μας έχουν απορίες απόψε… Είναι ο Σαιν Ζερμαίν.
Αυτό που περιγράφεις έχει να κάνει με την ευθυγράμμιση του γήινου εαυτού με
την ψυχή και τον ανώτερο εαυτό. Η ευθυγράμμιση αυτή επιτυγχάνεται με τη
σταθερή προσήλωση στον στόχο. Αν ο στόχος σου είναι ο ανώτερος εαυτός,
χρειάζεται να προσηλωθείς σταθερά εκεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι συχνά
συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους ανθρώπους και μπαίνετε στη διαδικασία του
να κρίνετε τον εαυτό σας σύμφωνα με τα μέτρα και τα σταθμά των άλλων. Αν
λοιπόν έχεις στο περιβάλλον σου έναν άνθρωπο που θεωρείς ότι βρίσκεται σε
καλύτερη σύνδεση με την άλλη πλευρά του πέπλου, αρχίζεις να συγκρίνεις τον
εαυτό σου μ’ αυτόν τον άνθρωπο και καταλήγεις ότι «Να, κι εγώ θέλω να συνδεθώ
και να έχω επικοινωνία με την άλλη πλευρά και να έχω άμεση επικοινωνία με τον
ανώτερο εαυτό. Ζητώ να γίνει και το θέλω τώρα.»
Η διαφορά είναι ότι ο καθένας εκφράζει το επίπεδο συνειδητότητας και επίγνωσης
στο οποίο βρίσκεται, και στο οποίο έχει φτάσει συχνά από πολλές ζωές πριν. Εμείς
δεν κλείνουμε σε κανέναν τον δρόμο και δεν απογοητεύουμε κανέναν ως προς τις
δυνατότητες που έχετε. Δεν θα σου πούμε ποτέ ότι, «ξέρεις, χρειάζεσαι πέντε ζωές
για να φτάσεις σ’ αυτό το επίπεδο», γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορείς να
το κάνεις τώρα. Όμως εσύ, πόσο πραγματικά αποφασισμένος είσαι να το κάνεις
τώρα;
Χρειάζεται λοιπόν να μπεις στη διαδικασία και να μιλήσεις με την ψυχή σου.
Χρειάζεται να μείνεις εστιασμένος στον Θεϊκό σου Εαυτό. Να εστιαστείς στην ψυχή
και στον Θεϊκό σου Εαυτό και να δώσεις χρόνο από τη ζωή σου για να εστιάζεσαι
προς αυτήν την κατεύθυνση. Χρειάζεται να κάνεις αποφασιστικά βήματα προς
αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι δουλεύεις πολύ για τη διάδοση των
πληροφοριών, όμως αυτός ο τρόπος δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι για να μπεις
βαθιά στην καρδιά σου και να συνδεθείς με την ψυχή. Μ’ αυτό που κάνεις δείχνεις
την καλή σου πρόθεση. Φέρνεις σε επαφή του ανθρώπους με τις πληροφορίες που
δίνονται και, από μία άλλη πλευρά, ικανοποιείς τα δικά σου αιτήματα που ήταν
ακριβώς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι αυτός ο τρόπος
για να φτάσεις στην καρδιά.
Χρειάζεται να μείνεις μόνος σου, χρειάζεται να πάρεις χρόνο για τον εαυτό σου και
αντί να κοιμηθείς, ενεργά να εστιαστείς στην ψυχή. Να επικοινωνήσεις, να
μιλήσεις με την ψυχή σου. Να ζητήσεις, όχι έτσι, εν τη ρήμη του λόγου, όχι επειδή
το σκεφτήκαμε να το ζητήσουμε κι αυτό τώρα, όχι επειδή το λεν οι άλλοι να το πω
κι εγώ. Θα έρθει. Όταν το ζητάς έρχεται, αλλά θέλει τον χρόνο του. Εμείς σου
λέμε ότι μπορείς άνετα να το κάνεις. Δεν σε εμποδίζει κανένας σ’ αυτό, παρά μόνο
ο ίδιος σου ο εαυτός, ο γήινος εαυτός, η δύναμη της αδράνειας. Γιατί αυτή τη
στιγμή υπάρχει μια αδράνεια και πρέπει να δώσεις μια γερή ώθηση για να
ξεπεράσεις την αδράνεια. Η γερή ώθηση θα είναι η σταθερή εστίαση και η
συγκέντρωση… η δήλωση της πρόθεσής σου να συγκεντρώσεις την ενέργειά σου
προς αυτόν το στόχο…. φυσικά πάντα διατηρώντας τις ισορροπίες, όλες τις
απαραίτητες ισορροπίες στη ζωή σου. Χρειάζεται λοιπόν να λειτουργήσεις εσύ
μόνος σου, συνειδητά.
Είναι μερικές διαδικασίες που δεν μπορεί να τις κάνει κανένας άλλος για σας. Δεν
μπορεί να τις αντικαταστήσει καμιά μέθοδος, καμία συμβουλή, καμία διδασκαλία.
Είναι η προσωπική σου επικοινωνία με τον Θεϊκό σου Εαυτό. Ξεκινάς από την
ψυχή, εστιάζεσαι σ’ αυτή, της μιλάς… της μιλάς όπως θα μιλούσε ο πατέρας στην
κόρη του και την καθοδηγείς ώστε να έρθει σε ένωση με τον Θεϊκό σου Εαυτό.
Χρειάζεται να αγαπήσεις πάρα πολύ τον Θεϊκό σου Εαυτό. Να αγαπήσεις πάρα
πολύ τον Πατέρα και να ζητήσεις από τα βάθη της καρδιάς σου την ένωση με
αυτήν την ενέργεια. Μπορείς να το κάνεις και ξέρουμε ότι έχεις το δυναμικό γι’
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αυτό. Απλά χρειάζεται να δώσεις μεγαλύτερη ώθηση για να ξεπεράσεις την
αδράνεια, τη δύναμη της αδράνειας που έχει σχηματιστεί.
Χ.:
Ευχαριστώ.
Άννα:
Άλλη ερώτηση;
Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι. Μου λέγανε κάτι νωρίτερα, μου το είπαν δυο – τρεις
φορές, ωστόσο δεν μίλησαν εδώ γι’ αυτό και αναρωτιέμαι….
Ήρθε το μεσημέρι ο Ηλίας και μου είπε «Άλλαξες πολύ με το τσάνελιγκ;» και με
έβαλε στη διαδικασία να σκέφτομαι πόσο άλλαξε η ζωή μου…
«Φυσικά άλλαξε, απάντησα. Αλλάζει κάθε μέρα, δεν άλλαξε μόνο μια φορά.»
Μετά, ρώτησαν ξανά. Και όταν ρώτησα τι θα πούμε σήμερα, απάντησαν «πόσο
αλλάζει η διδασκαλία» (ή κάτι τέτοιο) αλλά δεν έκαναν ακόμα καμιά αναφορά.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν είναι κάτι που θα πρέπει να πω εγώ σαν Άννα.
Δεν καταλαβαίνω…. μου λέει: «Αυτά που λέτε στη δική σας πλευρά, είναι ίδια με
αυτά που λέμε στη δική μας, δεν αλλάζει τίποτα.»
Λέω «παρακαλώ;»
«Αυτά που λες σαν Άννα, είναι αυτά που λες σαν Ηλίας. Είναι ο γήινος εαυτός που
κάνει τη διαφορά και βάζει τα εμπόδια. Είναι τα ίδια πράγματα.»
Δεν μπορώ να το καταλάβω, μισό λεπτό... (παύση) Τώρα τα λέω δυνατά για να τα
ακούσω και να τα καταλάβω κι εγώ και για να μην περιμένετε μέσα σε σιωπή κι
εσείς.
Μου λέει: κοίταξέ μας, καθόμαστε γύρω σου. Είμαστε ο Κουτχούμι (δεξιά), ο
Μορύα μπροστά εδώ (στα πόδια), ο Σαιν Ζερμαίν (αριστερά) και στο κεφάλι σου ο
Ηλίας.
Λέει, αυτά που λες, είναι αυτά που λέμε εμείς, τι άλλο; Χρειάζεται να ξέρεις ότι,
όσο προσπαθείς να μορφοποιήσεις την ενέργεια που έρχεται, ερχόμαστε και
ενώνουμε τις προσπάθειές μας, τις ενέργειές μας, και επηρεάζουμε το τελικό
αποτέλεσμα. Αν αφήσεις την ενέργεια να διαχέεται επ’ άπειρο χωρίς να της δώσεις
μορφή, η διαδικασία μορφοποίησης από μέρους μας σταματάει. Είναι η δική σου
πρόθεση -αυτά τα λέμε για να ακούν και οι άλλοι- είναι η δική σου πρόθεση να
μορφοποιήσεις, να δώσεις μία μορφή στην ενέργεια που κατέρχεται, που
κινητοποιεί και τις δικές μας ενέργειες. Η κινητοποίηση γίνεται πάντα προς την
κατεύθυνση που δίνει η δική σας καρδιά. Γι’ αυτό έχουμε μείνει τόσο πολύ στην
καρδιά και στον ρόλο που παίζει και σας λέμε «μείνετε στη δική σας καρδιά». Ο
νους σας μπορεί να κάνει πάρα πολλά σχέδια, η καρδιά όμως δίνει την
κατεύθυνση. Μπορείτε να αφήσετε ίσως την καρδιά να επηρεαστεί από τον νου….
Τότε θα γίνει μια δομή περίεργη, πιο δυσκίνητη.
Εσείς λοιπόν, αναρωτιέστε συχνά γιατί ακούτε πράγματα (όσοι κάνετε τσάνελιγκ,
όσοι παίρνετε μηνύματα), γιατί ακούτε πράγματα που δεν ακούνε άλλοι. Ή, γιατί
μπορεί να επιβεβαιώσουμε δύο διαφορετικές απόψεις, μία δική σας και μια ενός
άλλου, που είναι αντίθετη από τη δική σας. Λέμε και πάλι ότι είμαστε γύρω σας και
μορφοποιούμε την ενέργεια όταν δώσετε την πρόθεσή σας να εκφραστεί, τη
μορφοποιούμε όμως μέσα από τη δική σας καρδιά. Όταν η καρδιά σας είναι
ξεκάθαρη ως προς αυτό που χρειάζεται να γίνει, η μορφοποίηση γίνεται εύκολα.
Είναι κατευθυνόμενη και τα πάντα προχωράν αρμονικά. Το πρόβλημα προέρχεται,
προκύπτει, από το μπλοκάρισμα της καρδιάς. Αν δεν έχετε ανοίξει την καρδιά σας
και στηρίζεστε περισσότερο σε νοητικές κατασκευές, η διαδικασία της
μορφοποίησης χωλαίνει, με την έννοια ότι στηριζόμαστε περισσότερο στο κανάλι
του νου, η ενέργεια ρέει περισσότερο από κει, χωρίς να έχει το αντίβαρο της
καρδιάς. Και έτσι, αυτό που προκύπτει στο τέλος, δεν είναι ισορροπημένο.
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Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μπλοκάρουμε την ενέργεια. Μπορούμε να σας
φέρουμε μερικές πληροφορίες με έμμεσο τρόπο, ώστε να κατευθύνουμε τη
μορφοποίησή σας, σε συγκεκριμένους στόχους. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να
μπλοκάρουμε τη δική σας ενέργεια ώστε να μην κάνετε κάτι λανθασμένο. Υπάρχει
αυτή η δικλίδα ασφαλείας σε σας τους ίδιους, ώστε όταν δεν είστε έτοιμοι γι’ αυτό
ή δεν υπάρχει στο σχέδιό σας, δεν ανοίγει αυτό το κανάλι. Ανοίγει αυτό το κανάλι
όταν αρχίζετε να συνειδητοποιήστε περισσότερο. Περιπτώσεις στις οποίες άνοιξε το
κανάλι και ακολούθησαν μια όχι καλή πορεία -θεωρητικά τουλάχιστον, από την
άποψη που φαίνονται τα πράγματα στο γήινο πεδίο-, συνέβησαν γιατί ήταν στο
σχέδιο της ψυχής να περάσει μέσα από συγκεκριμένες εμπειρίες.
Θέλουμε να δώσουμε μία σφαιρική εικόνα για όσα συμβαίνουν με το τσάνελιγκ και
τη διαδικασία της υπαγόρευσης. Έχετε μπει σε μερικές πολύ περιοριστικές
αντιλήψεις σε σχέση μ’ αυτό κι εμείς προσπαθούμε να σας ανοίξουμε το πεδίο και
να το δείτε απ’ όλες τις πλευρές και να δείτε ότι, βασικά, είστε εσείς που ορίζετε τη
διαδικασία. Η ενέργειά μας είναι υποστηρικτική και, όπως είπαμε και προχθές, είναι
πολύ λίγες οι φορές που πραγματικά επεμβαίνουμε στον τρόπο που μορφοποιείτε
την ενέργεια και το κάνουμε κυρίως για να δημιουργήσουμε καινούριες συνδέσεις.
Ερχόμαστε και δημιουργούμε για σας καινούριες συνδέσεις.
Η αλήθεια που εκφράζετε είναι και δική σας και δική μας, τη μοιραζόμαστε. Μη
νομίζετε όμως ότι εσείς κάνετε στην άκρη κι έρχεται ένας δάσκαλος Μορύα και
περνάει το δικό του μήνυμα. Είναι ένα κράμα αυτό που περνάει κάθε φορά. Δεν
γίνεται αλλιώς και δεν πρέπει να γίνει αλλιώς. Το τονίζουμε αυτό όλο και
περισσότερο το τελευταίο διάστημα, γιατί θέλουμε να σας βγάλουμε από τη
διαδικασία του να κρέμεστε από τα χείλη ενός ανθρώπου που φέρνει μηνύματα και
να αναπτύξετε τη δική σας κρίση και να μπείτε στο δικό σας κανάλι. Εμείς, εκείνη
την ώρα, θα είμαστε μαζί σας. Όταν αποφασίσετε να εκφράσετε αυτό που έχετε να
πείτε, θα είμαστε μαζί σας. Και πάλι, αυτό που θα μορφοποιηθεί εξαρτάται από την
κατεύθυνση της δικής σας καρδιάς. Το αν αυτό που θα μορφοποιηθεί θα
αντιστοιχεί στην ευρύτερη πραγματικότητα, έχει να κάνει με το πόσο καθαροί,
πόσο έτοιμοι τέλος πάντων, είστε γι’ αυτή τη διαδικασία.
Η ζωή της Άννας άλλαξε λοιπόν κι έγινε με πολλούς τρόπους αυτό. Και θα σας
περιγράψουμε με έναν σύντομο τρόπο τα βήματα με τα οποία έγιναν αυτές οι
αλλαγές. Τα περιγράφουμε όχι μόνο για να τα θυμηθεί η ίδια, αλλά για να
μοιραστείτε κι εσείς τη διαδικασία και να δείτε τα σημεία στα οποία έχετε
παρόμοιες εμπειρίες. Να δείτε τα κοινά σημεία και να δείτε ότι αυτό που φαίνεται
είναι πολύ ρευστό στην ουσία. Αν ρωτήσετε την Άννα να σας πει, η δική της
αντίληψη των πραγμάτων άλλαξε πάρα πολύ εξαρχής και συνεχίζει να αλλάζει
κάθε τόσο. Εδώ και τρία χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά -του να φέρνει
μηνύματα-, η διαδικασία αλλάζει. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα.
Διευρύνεται η αντίληψή της. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος
που κάνει τσάνελιγκ, φέρνει μηνύματα και δεν έχει αλλάξει η διαδικασία, ο τρόπος
που βλέπει τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Και αν υπάρχει έστω κι ένας που
λέει ότι δεν συνέβη αυτό και ήταν πάντα ο ίδιος, και ήταν πάντα ίδιος ο τρόπος με
τον οποίο ερχόταν η ενέργεια, κάτι σας κρύβει. Η αλήθεια είναι ότι τα πάντα
αλλάζουν, τα πάντα ρέουν. Το κανάλι εξελίσσεται ανάλογα με τη ροή της
ενέργειας και ανάλογα με την πρόθεση που έχει δώσει και το ίδιο να εξελιχθεί.
Γι’ αυτό είναι αστείο όταν εσείς μένετε σε πράγματα που έχουν ειπωθεί, ενώ αυτός
ο ίδιος που τα λέει, μετά από λίγο καιρό αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τα
πράγματα. Δεν γίνεται αυτό εκούσια, δεν γίνεται με διάθεση να εξαπατηθεί
κανένας, είναι όμως η ίδια η διαδικασία της εξέλιξης. Αυτός ο άνθρωπος που
αρχίζει να μεταφέρει την αλήθεια του, να μεταφέρει την αλήθεια που λαμβάνει
από τα εσωτερικά πεδία, εξελίσσεται μαζί με την ενέργεια.
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Θα μπορούσατε να πιστέψετε ότι τα πράγματα είναι παγιωμένα και αυτά που
δίνονται είναι μονίμως έτσι όπως δίνονται, και το κανάλι δεν αλλάζει…. Θα
μπορούσατε να το πιστέψετε αυτό αν θεωρούσατε ότι είναι μια παγιωμένη αλήθεια
αυτό που εκφράζεται, όπως πιστεύατε παλιά ότι η αλήθεια είναι μία και, συνεπώς,
γιατί να αλλάξει το κανάλι; Είναι ένας αγωγός από τον οποίο περνάνε
πληροφορίες. Δεν πρόκειται όμως για πληροφορίες που «είναι γραμμένες στην
πέτρα», όπως θα λέγατε. Είναι πληροφορίες που συντίθενται κάθε στιγμή. Η
προηγούμενη μέρα εγκυμονεί τα της επόμενης. Κάθε πρωί που ξυπνάτε είναι μια
καινούρια μέρα και οι ενέργειες είναι τελείως διαφορετικές, το ίδιο το κανάλι είναι
διαφορετικό.
Το τονίζουμε αυτό για να καταλάβετε πόσο ρευστή είναι η διαδικασία και πόσο
αστείο είναι, ένα κανάλι που μεταφέρει πληροφορίες να εξελίσσεται διαρκώς και
να προχωράει βαθύτερα ώστε να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει, και κάποιοι
άλλοι να διαβάζουν τα μηνύματα αυτά και να θεωρούν ότι είναι η μόνη αλήθεια, ή
ότι είναι αυτό που δίνει το Πνεύμα και πρέπει να το ακολουθήσουν πιστά. Όλα
αυτά είναι μία διαδικασία για να ενεργοποιηθείτε και να μπείτε βαθύτερα στην
αναζήτηση της δικής σας αλήθειας.
Είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε… και σας το λέμε με πολλούς τρόπους. Κι
αποφασίσαμε σήμερα να το πούμε έτσι, φέρνοντας το παράδειγμα ενός… μιας
channeler που η δική της προσωπική αντίληψη των πραγμάτων, διευρύνεται κάθε
μέρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αν δεν το έκανε αυτό, κάποια στιγμή η
ενέργεια θα σταματούσε να ρέει. Συνεπώς, μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος,
μην αφήνετε τον εαυτό σας να πέσει στην τρύπα…. στον λάκκο της μιας
περιορισμένης αλήθειας αλλά δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να κάνει τη δική
του έρευνα. Οι channeler δεν είναι εδώ για να σας μεταφέρουν τις εντολές του
Πνεύματος. Είναι εδώ για να σας δώσουν ένα παράδειγμα για το πώς εσείς οι ίδιοι
πρέπει να γυρίσετε προς τα μέσα για να βρείτε το δικό σας ρεύμα. Όπως ακριβώς
κάνετε γεώτρηση και πιάνετε ένα ρεύμα νερού, έτσι ακριβώς χρειάζεται να πάτε
βαθιά με τον ίδιο τρόπο και να πιάσετε το δικό σας ρεύμα, να βρείτε τη δική σας
καθοδήγηση και να κάνετε τη δική σας έρευνα στο Πνεύμα.
Δεν μπορεί να συντηρηθεί ένας κόσμος…. ειδικά σ’ αυτήν τη νέα εποχή, δεν
μπορεί να συντηρηθεί ένας κόσμος βάσει παγιωμένων αντιλήψεων. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μερικές αντιλήψεις σαν εφαλτήρια, μόνο και μόνο για να κάνετε
τη δική σας έρευνα των πραγμάτων. Δεν θα σας καταδικάσει κανένας Θεός αν
ξεφύγετε από τα δοσμένα, από τα κοινώς παραδεκτά και τα όσα έχουν δοθεί από
την παράδοση, και κάνετε τη δική σας έρευνα. Κανένας Θεός δεν θα σας κρίνει,
κανένας Θεός δεν θα σας θεωρήσει ασεβείς. Αντίθετα, είναι ο τρόπος του
σύμπαντος για να προχωρήσει την εξελικτική διαδικασία. Αυτό όμως, το να μπείτε
βαθιά ο καθένας και η καθεμιά στο δικό σας φρέαρ της ζωής, συνεπάγεται ότι
είστε έτοιμοι να αμφισβητήσετε τα πάντα και να γκρεμίσετε τα πάντα γύρω σας –
εννοούμε τις σκεπτομορφές τις οποίες είχατε αρχικά αποδεχτεί. Μπορεί να έχουν
δοθεί πολλές διδασκαλίες, αλλά χρειάζεται να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο να
χρειάζεται να τις γκρεμίσετε όλες, να τις γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια, και
να ξεκινήσετε έναν καινούριο δρόμο για σας.
Δεν το λέμε αυτό για να δημιουργήσουμε απλώς έναν πανικό και μια ανασφάλεια,
ούτε το λέμε με την έννοια ότι θα πρέπει να φανείτε αγνώμονες ή ασεβείς στην
παράδοσή σας. Χρειάζεται όμως να είστε έτοιμοι κάθε στιγμή να αφήσετε κάθε τι
γνωστό και να προχωρήσετε στο άγνωστο -αλλά στο δικό σας άγνωστο, στα
άγνωστα ύδατα της δικής σας καρδιάς- και να βρείτε το δικό σας φρέαρ της ζωής,
το δικό σας πηγάδι για να τραβήξετε το νερό της ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που
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θέλαμε να μιλήσουμε για το πώς τροποποιείται…. το πώς μπορεί να τροποποιηθεί η
ζωή ενός ανθρώπου μέσα από το τσάνελιγκ.
Κλείνοντας τη σημερινή συνάντηση, ευχόμαστε να πάτε βαθιά στην καρδιά σας και
να βρείτε το δικό σας πηγάδι της ζωής και να πιείτε από το ζων ύδωρ της δικής
σας καρδιάς.
Αμήν.
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ΤΑ ΑΚΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αντιμετωπίζουμε τα πάντα σαν να γίνονται πρώτη φορά. Έτσι λειτουργούμε μαζί

σας. Ανακαλύπτουμε τα πάντα μέσα από τα δικά σας μάτια ξανά. Έτσι δεν
λειτουργούν οι γονείς με τα παιδιά τους; Όταν κάνετε παιδιά και τα βλέπετε να
μεγαλώνουν σιγά – σιγά, αρχίζετε και βλέπετε τον κόσμο ξανά, με έναν τρόπο
διαφορετικό, μέσα από τα δικά τους μάτια. Και νιώθετε ότι αυτός ο τρόπος σας
πλουτίζει, σας γεμίζει, σας δίνει χαρά και σας φέρνει σε επαφή με έναν
διαφορετικό τρόπο θέασης, που είχατε ξεχάσει κάποτε και ίσως δεν είχατε βρει
ποτέ. Γιατί τα παιδιά έχουν τις δικές τους απορίες και τραβούν την προσοχή σας
στα πράγματα με έναν δικό τους ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο. Έτσι κι εμείς,
έχουμε εσάς να μας παιδεύετε, να έχετε απορίες, ερωτηματικά, να προσπαθούμε
να σας μαζέψουμε πολλές φορές, να προσπαθούμε να μαζέψουμε την ενέργειά
σας, να τη συγκεντρώσουμε, όπως μαζεύει η κλώσα τα πουλάκια κάτω από τα
φτερά της.

Η Άννα περίμενε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αλλά, όπως συνήθως, την
εκπλήξαμε. Έτσι κάνουμε μαζί σας. Το Πνεύμα μέσα από τα μάτια σας παίρνει μια
φρέσκια άποψη των πραγμάτων. Ανανεώνει τη βιβλιοθήκη του, αν θέλετε.
Ανανεώνει τις πληροφορίες του, τις επικαιροποιεί σύμφωνα με τα τεκταινόμενα
στη γη. Δεν γνωρίζει το Πνεύμα; Από μία άποψη γνωρίζει τα πάντα και από μία
άλλη, υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση που επιτρέπει την ενημέρωση των
ακασικών αρχείων και την εκ νέου διάχυση της πληροφορίας στον κόσμο.
Κι ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα ακασικά αρχεία σήμερα, αρχεία που
συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες της γης και του ουρανού. Όλες τις
πληροφορίες που αφορούν τη γήινη εκδήλωση. Όπως εσείς είστε εξατομικευμένα
μέρη ενός ευρύτερου συλλογικού, έτσι και τα ακασικά αρχεία λειτουργούν σε
διάφορα επίπεδα. Τα έχετε τοποθετήσει σε πολλά πεδία. Υπάρχουν πολλές απόψεις
για το που τοποθετούνται… στο αστρικό, στο αιθερικό… Η ψυχή γνωρίζει τα
ακασικά αρχεία; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από αυτά. Αποτελεί και
αποτελείται από τα ακασικά αρχεία. Είναι μια αποθήκη πληροφορίας. Είναι η
ζωντανή και τρέχουσα σύνδεση ανάμεσα σε όσα έχει εμπειραθεί το Πνεύμα σαν
άτομο καθώς κατεβαίνει στα πεδία της μορφής. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος θέλει να
έχει πρόσβαση σ’ αυτά τα ακασικά αρχεία, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με
την ψυχή του. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ψυχή. Την προηγούμενη
φορά, μιλώντας για το συλλογικό ζητήσαμε να κάνετε μια βουτιά μέσα στη
συλλογική ψυχή.
«Και τι έγινε λοιπόν; Μπήκαμε στα ακασικά αρχεία;» Έτσι είναι, αλλά μπήκατε με
έναν τρόπο πολύ περιορισμένο, έναν τρόπο που περιορίστηκε κυρίως από τον δικό
σας συντονισμό. Μπήκατε και είδατε πράγματα που σας αφορούσαν, ενέργειες που
σας άγγιζαν –άλλος σε άλλο βαθμό- αλλά, αν το ερώτημα είναι αν μπήκατε σε
αυτά καθ’ αυτά τα ακασικά αρχεία, όχι. Ήταν ένα προοίμιο της δουλειάς που
μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε.

201

www.elijah.gr

Σας δείχνουμε πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων. Και
ξέρουμε ότι πολλοί θα εξανίσταντο αν παρακολουθούσαν τον τρόπο που δίνονται
αυτές οι πληροφορίες, γιατί ξέρουμε ότι σας δίνουμε πράγματα που δεν τα
συνδέουμε επαρκώς με άλλα. Σκοπός όμως αυτών των μαθημάτων δεν είναι να
γίνει μία ενδελεχής ανάπτυξη αυτών των θεμάτων αλλά να τα προσεγγίσετε…
αρκετά επιφανειακά, θα λέγαμε –παρότι η ενεργειακή δουλειά γίνεται σε βάθος.
Θέλουμε να τα προσεγγίσετε στον νου επιφανειακά και, κατόπιν, ο καθένας με τον
δικό του ρυθμό και σύμφωνα με τη δική του καθοδήγηση, να μπει εκεί που
χρειάζεται, εκεί που είναι κατάλληλο να πάει. Γιατί είναι γεγονός ότι όλοι έχετε
πρόσβαση σε όλα αλλά το που θα μπείτε εξαρτάται από τη δική σας βούληση και
τη δική σας ετοιμότητα.
Ο λόγος που τα λέμε αυτά είναι γιατί θέλουμε η Άννα να κατανοήσει ότι αυτά που
δίνονται είναι για όλους και για κανέναν συγκεκριμένα. Είναι πληροφορίες που
δίνονται ελεύθερα σε όλους και δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία για το αν
γίνεται κακή χρήση της πληροφορίας ή αν δίνεται άκαιρα σε κάποιον. Δίνεται εκεί
που πρέπει να δοθεί. Και ήδη έχετε έρθει σε επαφή με τόσες πληροφορίες, τόσες
νέες ιδέες, ήδη γνωρίζετε πολλά, για να μη πούμε πλέον ότι είσαστε ήδη τόσο
παλιές ψυχές που εμείς απλά ερχόμαστε και ανακινούμε λίγο τον βυθό της ψυχής
σας, ώστε να έρθουν στην επιφάνεια αυτά που υπάρχουν εκεί. Όλα λοιπόν
βρίσκονται στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή.
Η συλλογική ψυχή λοιπόν, έρχεται και προσαρτά στο υλικό πεδίο εκείνα τα
δεδομένα των ακασικών αρχείων που επιθυμεί να εκδηλώσει κάθε φορά.
Δεδομένα που σχετίζονται με το παρελθόν, όσο και με το μέλλον. Έτσι, με μία
έννοια, όλο το απεριόριστο δυναμικό βρίσκεται εκεί. Όλο αυτό το δυναμικό σας
για το οποίο μιλάμε, βρίσκεται εκεί και είναι διατυπωμένο ήδη. Και από αυτό το
δυναμικό παίρνει η ψυχή και σχηματίζει το γήινο όνειρο. Η πληροφορία υπάρχει
ήδη και μέσα από τη σχετικότητα του χώρου και του χρόνου, μπορείτε να
αντιληφθείτε γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βιώνετε πράγματα που νιώθετε ότι
βιώσατε στο παρελθόν, να βλέπετε πράγματα από το μέλλον και να προφητεύετε
ακόμα, γιατί όλα αυτά είναι πληροφορίες που έρχονται από τα ακασικά αρχεία.
Βέβαια, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, «Αν είναι όλα εκεί, εμείς γιατί είμαστε
εδώ; Τι ερχόμαστε να κάνουμε; Ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε τη γνώση που ήδη
υπάρχει;» Έρχεστε να ανοίξετε τον οχετό (τον αγωγό, τη δίοδο), και να
υλοποιήσετε. Να υλοποιήσετε το δυναμικό που υπάρχει με νέους τρόπους, σε
νέους συνδυασμούς.
«Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος Κρύων, Ηλία, που μας τα λες όλα αυτά; Τι θες να
κάνουμε από δω και πέρα;» Είναι ένα μεγάλο θέμα το τι μπορεί να κάνει κανείς με
τα ακασικά αρχεία. Ένα μεγάλο θέμα είναι το αν πραγματικά είναι σκόπιμο να τα
προσεγγίσετε. Μέσα σε βαθιούς διαλογισμούς πλησιάζετε σ’ αυτές τις περιοχές, σ’
αυτές τις πληροφορίες, παίρνετε, δέχεστε μέσα από αυτές. Άλλοτε πάλι, μέσα από
τις εικόνες που δέχεστε στον διαλογισμό σας, συνδέεστε έμμεσα μ’ αυτές τις
πληροφορίες και εντυπώνονται στο υποσυνείδητό σας μέχρι να έρθει η ώρα που
θα γίνουν κατανοητές και θα τις αποκωδικοποιήσετε. Καμιά δουλειά δεν πάει
χαμένη. Από τη στιγμή που θα δηλώσετε την πρόθεση να έρθετε σε επαφή με
κάποιες πληροφορίες, αυτό θα γίνει.
Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται, μία άλλη σκέψη είναι, ποιος πρέπει να είναι ο
στόχος όταν προσεγγίζουμε τα ακασικά αρχεία; Οι περισσότεροι άνθρωποι
προσεγγίζουν αυτά τα αρχεία για να πάρουν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ως
δημιουργοί στη γη που είστε, δικαιούστε να γνωρίζετε. Έχετε δικαίωμα στη γνώση
και η γνώση είναι δύναμη. Τι συμβαίνει λοιπόν; Μπορεί ο καθένας να προσεγγίσει
αυτά τα αρχεία και να πάρει ό,τι επιθυμεί;
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Όταν μπαίνουμε σ’ αυτό το επίπεδο, έχουμε να κάνουμε και πάλι με την Παρθένο
Μαρία. Έχουμε να κάνουμε και πάλι μ’ αυτήν την ενέργεια της ζωής, με τη Μητέρα
της Ζωής, τη Συλλογική Ψυχή και όλα όσα βρίσκονται καταγεγραμμένα μέσα της,
όλες τις συνδέσεις, όλες τις πληροφορίες. Σας είπαμε επανειλημμένως ότι αυτός
που προσεγγίζει τη Μητέρα της Ζωής πρέπει να το κάνει με σεβασμό και αγάπη και
δέος. Πρέπει να πλησιάσετε τη Μητέρα της Ζωής με τιμή. Τιμώντας την και
αγαπώντας την. Έτσι λοιπόν, δεν είναι η σκέψη της ισχύος που θα σας επιτρέψει
να μπείτε βαθιά στα ακασικά αρχεία. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που θα σας
δοθεί θα είναι ένα ξερό κομμάτι ψωμί. Θα είναι μία πληροφορία που δεν έχει και
μεγάλη σημασία για κανέναν, μέχρι να ανοίξετε πραγματικά την καρδιά, να έρθετε
σε επαφή εσείς πρώτα με το δικό σας κέντρο, να ευθυγραμμιστείτε με την ψυχή
και κατόπιν, με πολύ αγάπη και σεβασμό να προσεγγίσετε, όχι για να αποκτήσετε
αυτήν καθ’ αυτή την πληροφορία, αλλά για να φέρετε στον κόσμο ένα ακόμα
ψήγμα φωτός που θα είναι κατάλληλο για το συλλογικό σχέδιο.

Πολλοί ήταν αυτοί που ονειρεύτηκαν τα ακασικά αρχεία σαν μια τεράστια
δεξαμενή γνώσης και πασχίζουν εδώ και αιώνες να τα προσεγγίσουν. Πασχίζουν
να κάνουν μια βουτιά σ’ αυτή τη δεξαμενή και να ανασύρουν….. τους θησαυρούς
του Σολομώντα. Είναι μια ιστορία που μοιάζει μ’ αυτήν του Αλαντίν με τους
σαράντα κλέφτες. Πιστεύουν και θα πουν «άνοιξε σουσάμι» και θα έχουν
πρόσβαση σε όλον τον πλούτο της γνώσης. Αυτό, γίνεται. Μπορεί να γίνει από τον
καθένα και την καθεμιά από σας, μόνο που γίνεται σε διαφορετική κλίμακα και
χρειάζεται να το δείτε πατώντας πάντα και τα δύο πόδια στη γη και τιμώντας αυτό
που ήδη είστε. Όταν μιλάμε για γείωση, εννοούμε να τιμάτε αυτό που είστε ήδη.
Και μέσα από μία αντιμετώπιση γεμάτη σεβασμό γι’ αυτό που ήδη είστε, μπορείτε
να κατανοήσετε ότι αυτός ο πλούτος είναι ήδη δικός σας και βρίσκεται μέσα σας,
όπως βρίσκεται ακριβώς και όλο το συλλογικό. Τότε καταλαβαίνετε ότι δεν
χρειάζεται να επιδοθείτε σε ένα κυνήγι θησαυρού αλλά μέσα σας υπάρχουν όλα
και την κατάλληλη στιγμή θα αναφανούν.
Τα βάζουμε τα πράγματα με αυτήν τη σειρά, μόνο και μόνο για να συνδέσουμε
διαφορετικούς τρόπους θέασης των ακασικών αρχείων. Η ψυχή σας αποτελείται
από αυτά τα αρχεία. Είναι ένας συγκεκριμένος συνδυασμός αυτών των
πληροφοριών και, κατά συνέπεια, και εσείς οι ίδιοι. Μόνο που αυτό δεν είναι ορατό
στο υλικό πεδίο, γιατί πολύ απλά, αυτά που βλέπετε είναι όσα σας επιτρέπουν οι
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πέντε αισθήσεις σας να δείτε. Καθώς η ψυχή όμως δομεί ένα γήινο σώμα, το δομεί
βάσει αυτών των ινών πληροφορίας. Δημιουργείται ένα μπουκέτο από ίνες
πληροφορίας, ίνες φωτός. Δεν είναι ακριβώς ένα τυχαίο συνονθύλευμα, αλλά είναι
ένα μπουκέτο πληροφοριών, που κατόπιν πλέκονται μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν
μαγνητικά και σχηματίζουν όλα όσα είστε. Καταλαβαίνετε μετά από αυτά, πόσο
ρευστό είναι αυτό που είστε στη γη. Καταλαβαίνετε τη ρευστότητα αυτού που
είστε, ειδικά όταν σας λένε ότι οι πληροφορίες ανανεώνονται και
επικαιροποιούνται βάσει της αλληλεπίδρασης που υπάρχει με τα δρώμενα στο
γήινο πεδίο.
Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα σας. Μπορεί οι
αλλαγές να είναι πιο αργές στο εξωτερικό γήινο πεδίο, στα εσωτερικά πεδία τα
γήινα όμως, όπως το αστρικό και το νοητικό, οι αλλαγές είναι διαρκείς,
συνεχόμενες, η μια διαδέχεται την άλλη. Η στατικότητα δεν υφίσταται σαν έννοια
στο σύμπαν. Στατικότητα είναι αυτό που αντιλαμβάνεστε, όταν παρακολουθείτε
ένα μέγεθος που είναι μεγαλύτερο από σας, που διαρκεί περισσότερο από τη δική
σας ύπαρξη στη γη. Και τότε το βλέπετε να μένει ακίνητο. Η στατικότητα η ίδια
είναι μια πλάνη. Και το λέμε αυτό θέλοντας να θίξουμε αρκετά πράγματα από αυτά
που κυκλοφορούν στον νου των ανθρώπων που αρέσκονται να αγκαλιάζουν
σφιχτά μία αντίληψη και να μην την αφήνουν να φύγει από την αγκαλιά τους με
τίποτα. Όπως σας λέμε επανειλημμένως, δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε τι να
κάνετε, αλλά για να σας σπρώξουμε να κάνετε. Επιτέλους, να κάνετε. Να
εφαρμόσετε τον εαυτό σας. Αυτό που είστε να εφαρμόσετε.
Έρχεστε και λέτε «Οι δάσκαλοι μας είπαν αυτό, μας είπαν εκείνο…» Ποιος είπε τι
και σε ποιόν; Βγάζετε τις πλευρές του εαυτού σας και τις απλώνετε στο τραπέζι,
απλώνετε την τράπουλα, και διαβάζετε τις ενέργειες, έτσι όπως τις έχετε συλλάβει
να κινούνται στον αιθέρα. Διαβάζετε τις ενέργειες του αστρικού, και κατόπιν τις
παρατάσσετε στους άλλους σε μορφή λέξεων… συμβόλων… Τι σημαίνει αυτό; Αυτό
σημαίνει ότι, και μόνο η διαδικασία της επικοινωνίας, προϋποθέτει βαθιά επίγνωση
των δικών σας διαδικασιών. Και αν είναι ένας λόγος που είμαστε… που
υποστηρίζουμε με κάποιον τρόπο αυτές τις διαδικασίες ανώτερης επικοινωνίας,
είναι γιατί οι ίδιες οι διαδικασίες σας δίνουν την ευκαιρία να εξελιχθείτε, και στο
ακροατήριο και στο ίδιο το ενδιάμεσο. Αυτός είναι ο λόγος.
«Και τι συμβαίνει λοιπόν, είναι ψεύτικες οι πληροφορίες;» Οι πληροφορίες είναι
αυτές που δημιουργούνται στα αστρικά και νοητικά πεδία, αυτές που μπορεί να
συλλάβει ο channeler, το διάμεσο, και όσες από αυτές μπορεί να εκλογικεύσει και
να αποκωδικοποιήσει.
«Και πού είναι το Πνεύμα σε όλα αυτά Κρύων; θα πείτε. Εμείς το Πνεύμα ζητάμε.»
Το Πνεύμα είστε εσείς, αγαπητοί μου. Το Πνεύμα είστε εσείς. Εσείς, που βάζετε
μπροστά σας έναν channeler, για να σας φέρει τις πληροφορίες αυτού που είστε
ήδη. Πόσο αστείο φαίνεται αυτό αλήθεια! Χρειάζεται να πάτε πάρα πολύ βαθιά
μέσα σας και να ανοίξετε τα χαρτιά σας. Να δείτε τα χαρτιά με τα οποία παίζετε
αυτό το περίεργο πόκερ. Να δείτε ότι είστε εσείς που μπαίνετε σ’ αυτό το παιχνίδι
με δική σας πρωτοβουλία και το διαιωνίζετε.
«Ναι, Κρύων, αλλά εσύ μας είπες ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, και τίποτα δεν είναι
λάθος. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Όλα εξυπηρετούνε κάτι. Τώρα, πού
κολλάνε όλα αυτά;» Και έτσι είναι, όλα εξυπηρετούνε κάτι. Όλα εξυπηρετούν τη
δική σας ανάπτυξη, και έτσι χρειάζεται να τα βλέπετε. Χρειάζεται να βλέπετε τις
πληροφορίες που παίρνετε, σαν έναν τρόπο ενδυνάμωσης και κινητοποίησης του
δυναμικού σας, τίποτε άλλο.
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Μπορεί πολύ να σας αρέσει να βρίσκεστε μεταξύ σας και να περνάτε μερικές
όμορφες στιγμές στην όμορφη ενέργεια του Πνεύματος αλλά, έχετε φανταστεί
ποτέ ότι αυτός που δημιουργεί την όμορφη ενέργεια είναι το ίδιο το διάμεσο;
Έχετε φανταστεί ότι οι ενέργειες που κινητοποιούνται προέρχονται από το ίδιο το
διάμεσο; Δεν μιλάμε για εξαπάτηση, μιλάμε για τη βούληση ενός ανθρώπου να
κινητοποιήσει τις ενέργειες του Πνεύματος, έτσι ώστε να δώσει ενδυνάμωση και
χαρά και αγάπη στους ανθρώπους. Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσο ισχυρός
είναι ένας άνθρωπος και ότι μπορεί πραγματικά να το κάνει αυτό; Όταν ξεκίνησε η
Άννα τις επικοινωνίες, από τα πρώτα πράγματα που της διδάξαμε, ήταν να
συνδέεται με τον καθένα μέσα από την καρδιά. Κι αυτό ήταν και το πρώτο που
μετέφερε σε όσους ήθελαν να αρχίσουν την επικοινωνία, η σύνδεση μέσα από την
καρδιά. Ξέρετε πόση δύναμη έχει αυτή η σύνδεση; Και από την άλλη, μπορείτε να
συνειδητοποιήσετε τις ενέργειες που κινούνται και να συνειδητοποιήσετε πόση από
τη δική σας ενέργεια τοποθετείτε σε κάθε ομάδα;
Θέλουμε να λέμε τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη και θέλουμε να είστε
ξεκάθαροι σε ό,τι κάνετε. Και, όταν πηγαίνετε στο Δημοτικό, να μη θεωρείτε ότι
πήγατε εκεί για να μείνετε επ’ άπειρον. Έρχεται κάποια στιγμή που χρειάζεται να
αποφοιτήσετε και να περάσετε στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο…
Μπορεί ο πόνος του αποχωρισμού να κοστίζει, αλλά χρειάζεται να συμβεί αυτό,
προκειμένου να περάσετε σε άλλα επίπεδα επίγνωσης και αντίληψης και θα δείτε
ότι, την επόμενη στιγμή θα είσαστε κάπου που θα σας αρέσει ακόμα περισσότερο.
Έτσι γίνεται. Είναι πάρα πολύ όμορφη και γλυκιά η δουλειά που γίνεται στις
ομάδες των τσάνελιγκ, χρειάζεται όμως να δείτε τον εαυτό σας σε μία άλλη
προοπτική και να καταλάβετε ότι αυτό που κάνετε είναι ένα πέρασμα απ’ αυτές τις
ομάδες. Δεν πηγαίνετε για να μείνετε εκεί, δεν πηγαίνετε για να ριζώσετε, γιατί
αυτό θα ήταν στασιμότητα. Είπαμε ότι δεν υφίσταται η στασιμότητα / στατικότητα
στο σύμπαν, μπορείτε όμως λίγο να καθυστερήσετε την κίνησή σας, αν νομίζετε
ότι πραγματικά θα σας συνέφερε κάτι τέτοιο.
Θεωρείστε ότι, όπως έρχονται οι άγγελοι στον ύπνο σας ή όταν σε βαθύ
διαλογισμό το ζητάτε, όπως έρχονται και σας ενεργοποιούν και ενεργοποιούν τις
συνδέσεις του DNA σας για να φέρετε στην επιφάνεια ένα άλλο δυναμικό, το ίδιο
συμβαίνει και με τους channeler. Δεν χρειάζεται να μένετε επ’ άπειρον σε κάτι, δεν
χρειάζεται να κάνετε διαρκώς το ίδιο πράγμα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε
πνευματικές πατερίτσες για να στηριχτείτε στον γήινο δρόμο σας, χρειάζεται να
βρείτε τη δική σας ενέργεια και τη δύναμή σας. Η συνήθεια…. η συνήθεια….
μεγάλο πράγμα η συνήθεια… Όσο περισσότερο μένετε σε μία ομάδα, τόσο
περισσότεροι συναισθηματικοί δεσμοί δημιουργούνται και, αυτό μπορεί να
φαίνεται καλό, μπορεί να σας κάνει να νιώθετε όμορφα, αλλά δεν είναι αυτό που
σας βοηθά. Δεν είστε εσείς που το χρειάζεστε αυτό εντέλει. Δεν φτάσατε σε μία
ηλικία, έχοντας περάσει απ’ τα σαράντα κύματα, έχοντας κάνει τόση δουλειά με
τον εαυτό σας, για να κολλήσετε κάπου. Αγαπήστε τους πάντες και τα πάντα,
δεχτείτε το καινούριο που έρχεται, και αφήστε το περασμένο να φύγει, έτσι απλά.
Δεχτείτε στη ζωή σας καινούριους συνδυασμούς, καινούριες δυναμικές. Αν δεν το
κάνετε μόνοι σας, κάποια στιγμή η ψυχή σας θα σας σπρώξει πάρα πολύ έντονα
και τότε θα αναγκαστείτε να το κάνετε περισσότερο επώδυνα. Θα αναγκαστείτε να
μπείτε σε τριβή, προκειμένου να αποχωρήσετε από τις ομάδες σας, απλά γιατί θα
έχει έρθει η ώρα να το κάνετε. Η τριβή θα είναι απλά η πρόφαση στο γήινο πεδίο.
Τείνουμε να τραβάμε συχνά το χαλί κάτω από τα πόδια σας, προκειμένου να σας
ταρακουνήσουμε. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μένετε σε ομάδες για πολύ καιρό σ’
αυτήν τη νέα εποχή, τουλάχιστον εσείς που γνωρίζετε, που έχετε κάνει έναν
μακρύ δρόμο μέσα απ’ όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να τοποθετηθούμε
μ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν αρκεί να ερχόμαστε και να σας λέμε ότι, ξέρετε, πρέπει
να κινητοποιηθείτε, πρέπει να ενεργήσετε, πρέπει να μιλήσετε, πρέπει να πάρετε
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τη δύναμή σας και, από την άλλη, να σιγοντάρουμε την παραμονή σας σε μια
κλειστή ομάδα.
Η ενέργεια της πρώτης ακτίνας είναι αυτή που μιλάει τούτη την ώρα μέσα από την
Άννα. Η πρώτη ακτίνα είναι αυτή που δεν την αφήνει να κάτσει σε ησυχία και την
ωθεί να πει πράγματα που… δεν σκόπευε να πει, εντέλει. Αλλά έχει μάθει ότι
πρέπει να κόβει μόνη της τους δεσμούς, γιατί αν περιμένει από το κάρμα ή το
ρεύμα να έρθει να τους κόψει σε μια μετέπειτα στιγμή, θα είναι πιο οδυνηρό.
Δεν σας λέμε αυτή τη στιγμή ότι δεν πρέπει να δημιουργείτε ενεργειακές σχέσεις,
χρειάζεται όμως να βρίσκεστε σε μια διαρκή εγρήγορση, σε όλα τα πεδία. Όχι μόνο
στα εσωτερικά και μόνο όσον αφορά τις πνευματικές σας επιδιώξεις. Και στο υλικό
πεδίο χρειάζεται να είστε σε μια διαρκή εγρήγορση και να αφήνετε τα πάντα να
φύγουν την κατάλληλη στιγμή. Να τα αφήνετε να φύγουν για να γυρίσουν
ανανεωμένα. Και αν διστάζετε κάποτε να το κάνετε ή φοβόσαστε, ζητήστε τη
βοήθεια της πρώτης ακτίνας. Χρειάζεται να μάθετε να λειτουργείτε με τις ιδιότητες
της πρώτης ακτίνας. Αυτή είναι που σας δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση, πίστη,
σιγουριά και μια φλογερή διάθεση επίτευξης. Οι φλόγες μας, οι φλόγες των
δασκάλων, βρίσκονται ενωμένες μέσα σας.
Νωρίτερα το απόγευμα, ζητήσαμε από την Άννα να οραματιστεί τρία κεριά, τρεις
φλόγες. Το έκανε και τις έβαλε σε σειρά. Μια κόκκινη, μια κίτρινη, μια μενεξεδί.
Της είπαμε να τις απομακρύνει και τις οραματίστηκε απομακρυσμένες. Δεν
μπόρεσε να το κρατήσει για πολύ αυτό. Οι φλόγες κάθε φορά έρχονταν στο
κέντρο. Λες και τραβούσε η μία την άλλη σαν ένας μαγνήτης, έρχονταν στο
κέντρο και τυλίγονταν η μία με την άλλη. Κάπως έτσι είναι οι τρεις ακτίνες. Κάπως
έτσι λειτουργούν οι ακτίνες της δημιουργίας. Μπορεί να μιλάμε για την πρώτη, την
τρίτη, την έβδομη… μπορείτε να προσθέσετε και πολλές άλλες σιγά – σιγά, όμως
ποτέ δεν είναι μόνες. Μπορεί κάποια από αυτές να εκδηλώνεται λίγο περισσότερο,
να σας είναι πιο φανερή, όταν κοιτάτε τα πράγματα από το υλικό πεδίο, ποτέ όμως
δεν λειτουργούν διασπασμένες, διαιρεμένες.
Έτσι λοιπόν, αυτό σας το φέραμε σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου
με τον οποίο θα πρέπει να εργαστείτε με όλες τις ακτίνες, με όλα τα χρώματα…. με
όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, αν θέλετε, αφήνοντας τις ακτίνες να
συσπειρωθούν στον βωμό της καρδιάς σας και, με κάθε επίγνωση ότι είναι όλες
ένα μέσα σας, να τις αφήσετε να λειτουργήσουν ισορροπημένες. Πολλές φορές
διαβάζετε διάφορες πληροφορίες και προσπαθείτε να βρείτε σε ποια ακτίνα
ανήκετε. Είναι αυτή, είναι εκείνη; Υπάρχει η εντύπωση ότι πρέπει οπωσδήποτε να
γνωρίζετε σε ποια ακτίνα ανήκετε και μπαίνετε στη σκέψη «Που ανήκει η
προσωπικότητά μου, που ανήκει η ψυχή μου, που ανήκει ο Εαυτός μου;» Είστε τα
πάντα. Είστε ένα. Όλες οι ακτίνες μέσα σας είναι μία. Και μπορεί πολλές φορές και
για χάρη της νοητικής εργασίας να είναι καλό να γνωρίζετε ποια ακτίνα
υπερισχύει, αλλά δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο εφευρετικό είναι το Πνεύμα.
Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόση νοημοσύνη υπάρχει μέσα σε κάθε μια από αυτές
τις φλόγες / ακτίνες και πόσο εύκολα ανατρέπονται τα πράγματα. Έτσι είναι. Και
αν θέλετε να πιάσετε τις ενέργειες από πιο ψηλά, πέρα από τον κόσμο της
διττότητας και του διαχωρισμού, το να τις βλέπετε σαν ένα είναι ό,τι καλύτερο
μπορείτε να κάνετε.
Ο Κουτχούμι, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Μορύα, σας εύχονται ένα καλό βράδυ.
(παύση)
Είπαμε να κάνουμε μία συζήτηση γενικότερη σήμερα, γιατί η ένταση που
συσσωρεύτηκε τις προηγούμενες μέρες ήταν αρκετή για να ταρακουνήσει τα
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θεμέλιά σας. Χρειάζεται να μπορεί κανείς να αντιληφθεί πότε χρειάζεται να
σπρώξει και πότε χρειάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω και να περιμένει να δει τις
αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί. Το τι ειπώθηκε στις προηγούμενες
συναντήσεις, θα το μάθετε, θα το διαβάσετε. Έτσι, δεν βρίσκουμε λόγο να
επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε, η ενέργειά σας κάνει τη διαφορά.
Έρχεστε εδώ φέρνοντας μια ενέργεια μαζί σας. Πολλές φορές σας ζητούμε, όταν
έρχεστε, να φέρνετε μαζί σας και τον ανώτερο σας εαυτό, έτσι, για να θυμόσαστε
να μένετε εστιασμένες / εστιασμένοι στα ανώτερα πεδία.
(παύση)
Δεν θα σας πούμε πολλά γι’ απόψε. Θέλουμε να αφήσετε την ενέργειά σας να
διαλυθεί, να καταρρεύσει. Τολμάτε να το κάνετε αυτό; Σας προκαλούμε και σας
προσκαλούμε να το κάνετε. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι παρόν και
σας ζητά να ερμηνεύσετε τα καινούρια δεδομένα που έρχονται, με έναν τελείως
διαφορετικό τρόπο. Επιτρέψτε στη δομή που έχετε χτίσει γύρω σας να
καταρρεύσει. Είστε σε θέση να το κάνετε αυτό, ειδάλλως δεν θα το ζητούσαμε.
Αφήστε να καταρρεύσει η δομή. Είναι πολλοί οι τρόποι που μπορεί να το κάνει
κανείς αυτό. Υπάρχει ο τρόπος του ήχου… του συντονισμού με διάφορους
τρόπους. Υπάρχει και η βούληση, η δήλωση της πρόθεσης. Δηλώστε την πρόθεσή
σας να καταρρεύσει το οικοδόμημα που έχετε στήσει γύρω σας. Επιτρέψτε στον
εαυτό σας να νιώσει πώς αυτό το οικοδόμημα κλυδωνίζεται και καταρρέει και
ζητήστε από τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας να έρθει και να βάλει τα
πράγματα σε μία τάξη, σε μία διαφορετική τάξη. Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας,
επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει την ελευθερία του να γκρεμίζονται τα πάντα
γύρω σας.
Συνηθίζετε να κουβαλάτε μέσα σας μικρές επιθυμίες. Μικρές επιθυμίες του εγώ,
γήινες επιθυμίες. Παρότι κάνετε μεγάλα βήματα μπροστά, είναι δύσκολο να τα
αφήσετε αυτά τα μικρά – μικρά πράγματα πίσω, σαν κέρματα που τρυπώνουν στο
τσεπάκι σας και δεν ξέρετε καν ότι υπάρχουν εκεί. Αφήστε τα νομίσματα να
πέσουν. Δεν τα χρειάζεστε πια. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες που βρίσκονται
γύρω σας. Μ’ αυτά τα λόγια καλωσορίζουμε τις ενέργειες της Μαρίας, του
Προφήτη Ηλία, του Σαιν Ζερμαίν, του Κουτχούμι, του Κρύων, του Ουριήλ, του
Ζακχιήλ. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες που βρίσκονται γύρω σας.
Ξέρετε τι σημαίνει το να αφήσετε το οικοδόμημα που έχετε χτίσει γύρω σας να
καταρρεύσει; Σημαίνει ότι απελευθερώνετε ενέργειες που είχατε κλείσει, που
είχατε μπλοκάρει σε διάφορα σημεία της αύρας σας, του σώματός σας, και η
κατάρρευση αυτή τις ελευθερώνει. Τις ελευθερώνει για να λειτουργήσουν και να
εργαστούν πολύ βαθύτερα και να έρθουν με έναν άλλον τρόπο, ανανεωμένες,
όπως μας αρέσει να λέμε, για να δουλέψουν μαζί σας. Έτσι, η πρόθεσή σας να
αφήσετε τα πάντα να γκρεμιστούν, όλο σας το οικοδόμημα να γκρεμιστεί, το
νοητικό – συναισθηματικό οικοδόμημα, ήδη αυτήν την ώρα απελευθέρωσε όλες
αυτές τις ενέργειες που προαναφέραμε για να μπορέσουν να εργαστούν καλύτερα
μαζί σας.
Οραματιστείτε ότι απλώνετε το χέρι σας και αφήστε μας να σας βάλουμε στην
παλάμη έναν καρπό, και φάτε τον. Επιτρέψτε στον εαυτό σας πώς είναι να τρώει
αυτόν τον καρπό. Κρατήστε την αίσθηση που έχετε για να τη μοιραστείτε μαζί μας
στο τέλος. Οι συνέπειες αυτού -δεν είναι ακριβώς το μήλο του Αδάμ και της Εύας
που σας δώσαμε να φάτε- οι συνέπειες αυτού είναι ότι σύντομα θα έχετε να
ασχοληθείτε με κάτι διαφορετικό. Θα βρείτε κάτι που θα τραβήξει την προσοχή
σας και θα ασχοληθείτε μαζί του, έτσι ώστε να γειώσετε τις ενέργειές σας. Είναι
ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δυνατοτήτων. Ένας εσωτερικός καρπός, που τρώτε για
να τον μετουσιώσετε σε έργο, σε δράση.
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Σας αφήνουμε λοιπόν να φύγετε προσωρινά, μέχρι την άλλη φορά. Όπως είπαμε,
αυτός ο κύκλος μαθημάτων θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου. Δεν χρειάζεται
να περιμένετε πολύ γι’ αυτό. Κατόπιν, ο καθένας, η καθεμιά, θα ακολουθήσετε το
δικό σας δρόμο και όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν θα το κάνουν σε έναν νέο
κύκλο. Οι διαστάσεις που ανοίγονται μπροστά σας είναι άπειρες. Εσείς μπαίνετε
στον νου και προσπαθείτε να τις αριθμήσετε. Έχει καλώς. Αν το καλοσκεφτείτε
όμως, κάθε βασίλειο και κάθε είδος βασιλείου στο σύμπαν -και, για να μη
πηγαίνουμε μακριά- στο ίδιο το γήινο πεδίο, εργάζεται σε μια άλλη διάσταση. Θα
μπούμε λοιπόν σ’ αυτές τις διαστάσεις στον επόμενο κύκλο.
Η ενέργειά σας έχει γαληνέψει αρκετά αυτήν την ώρα. Παρεμβάλουμε στη
συζήτησή μας και άλλα πράγματα για να σας δώσουμε το χρόνο να μείνετε σ’
αυτήν την ενέργεια.
(παύση)
…………..
Είναι κοντά μας και ο Σαιν Ζερμαίν απόψε. Η ενέργειά του είναι πολύ συχνά μαζί
μας, είναι διαρκώς μαζί μας. Ωστόσο, επιθυμεί να συζητήσουμε για την ενέργειά
του, να μιλήσουμε για την ενέργειά του.
……………
Καταλαβαίνετε ότι, όταν συζητάτε για μια ενέργεια, την καλείτε, τη φέρνετε κοντά
σας. Την καλείτε, έστω, μαγνητικά. Είναι μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά
ενέργεια, πολύ καθαρή ενέργεια και πολύ νοητική ίσως, αλλά αυτός είναι ο ρόλος
της, να εργάζεται μέσα από το νοητικό πεδίο για την υλοποίηση του σχεδίου. Να
ασχολείται με τη νοήμονα δράση. Η νοήμων δράση είναι κάτι που προσπαθείτε να
αποφύγετε οι εργάτες του φωτός. Μένετε στην καρδιά και προσπαθείτε να βγείτε
πάρα πολύ από τον νου. Για να είμαστε πιο ακριβείς, έτσι σας δίνεται, έτσι σας έχει
ειπωθεί –και καλώς έχει ειπωθεί τις περισσότερες φορές-, ότι χρειάζεται να μείνετε
στην καρδιά.
Προχωρώντας όμως σε μία συνδυασμένη λειτουργία του νου και της καρδιάς
μπορείτε να περάσετε στα εσώτερα πεδία. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπημένη
λειτουργία του νου και της καρδιάς. Λέμε ότι καλώς σας έχει ειπωθεί να αφήσετε
τον νου, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Όταν μιλάμε για τον νου,
αναφερόμαστε συνήθως στον κατώτερο νου, τον νου του γήινου πεδίου, που
μετράει, που καταγράφει, που ταξινομεί, που σχηματίζει παγιωμένες αντιλήψεις.
Και πραγματικά, αυτός ο νους χρειάζεται να καθαριστεί και είναι πολύ όμορφη η
δουλειά που κάνετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και σήμερα μια τέτοια δουλειά
κάνατε, αφήνοντας να γκρεμιστεί το οικοδόμημα γύρω σας.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί δεόντως η λειτουργία του ανώτερου νου, που
είναι να δέχεται την έμπνευση, να δέχεται τις εντυπώσεις από τα ανώτερα πεδία.
Και ο ανώτερος νους συνδέεται άμεσα με την καρδιά. Χρειάζεται λοιπόν να
επιτρέψετε στον εαυτό σας να βρεθεί σε μια ισορροπημένη λειτουργία των δύο,
προκειμένου να έχετε την απαραίτητη ώθηση και την απαραίτητη βάση για να
λειτουργήσετε στο γήινο πεδίο. Αν αποτραβηχτείτε πολύ, θα αρχίσετε να νιώθετε
ότι τα πάντα είναι μάταια και δεν είναι αυτό που σας ζητούμε. Αυτό που έρχεστε
να κάνετε είναι να δράσετε στη γη. Και πραγματικά, τα ανώτερα νοητικά πεδία
μπορούν να σας φέρουν έναν ολόκληρο πλούτο έμπνευσης και εντυπώσεων από
τους δασκάλους και τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, έτσι ώστε να αποτελέσουν
ένα σοβαρό κίνητρο δράσης για σας. Η έμπνευση είναι αυτή που σας κινητοποιεί.
Η έμπνευση έρχεται μέσα από τη συνδυασμένη λειτουργία του ανώτερου νου και
της καρδιάς. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δεχτεί την έμπνευση.
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Έχετε δουλέψει πολύ με την καρδιά αγαπημένες μου, αγαπημένοι μου. Έχετε
δουλέψει πολύ με την καρδιά. Κάθε φορά κάτι κουβαλάτε. Κάθε φορά κουβαλάτε
πίσω και μερικές αντιλήψεις, μερικά θέλω –γήινα θέλω. Αυτός είναι ο λόγος που
ερχόμαστε και σας δίνουμε μια γερή σπρωξιά κάθε φορά, για να τα αφήσετε να
φύγουν. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει την πορεία σας. Ούτως ή
άλλως, είστε ασφαλείς στον δρόμο σας. Εφόσον όμως θέλετε να προοδεύσετε
πνευματικά, εσωτερικά, αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Όσο λιγότερες
βαλίτσες κουβαλάτε, τόσο πιο ανάλαφροι είστε για τον δρόμο, για το ταξίδι της
επιστροφής. Αν μπορέσετε να γδυθείτε από τα πάντα, θα είστε απολύτως έτοιμοι.
Αφήστε τον εαυτό σας ανοιχτό στην έμπνευση και μη διστάσετε να ζητήσετε από
το σύμπαν να σας βοηθήσει. Μη διστάσετε να ζητήσετε από τους αγγέλους του
φωτός, της ζωής, απ’ τους δασκάλους, απ’ τους αγίους, θα λέγαμε, να σας
βοηθήσουν. Ο Μορύα έχει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση επί του θέματος…..
Δηλώστε την πρόθεσή σας να ανοίξετε, να ανοίξετε το ανώτερο νοητικό σας πεδίο,
να συνδεθείτε μαζί του και να επιτρέψετε στην έμπνευση και τις εντυπώσεις, τα
εντυπώματα εννοούμε, τα imprints, από τα ανώτερα πεδία να εισχωρήσουν σ’
αυτό και να ριζώσουν στην καρδιά. Από κει και έπειτα θα σας είναι πολύ εύκολο
όχι μόνο να πράξετε, αλλά να ζήσετε με τη χαρά του παιχνιδιού και της
δημιουργίας. Η έμπνευση είναι πηγή δημιουργίας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε
χωρίς έμπνευση.
Σας φέρνουμε τη ροζ ακτίνα του ελέους, της αγάπης, της στοργής. Κρατήστε τη
στην καρδιά σας και στο διάστημα που έρχεται πάρτε το χρόνο που χρειάζεστε για
να μετα-νοήσετε για ό,τι κάνατε. Να δείτε τα πράγματα με έναν άλλον τρόπο, να
αλλάξετε τη νοητική σας στάση. Να περάσετε από τον γήινο νου, στον ανώτερο.
Μετα-νοώ… Υπάρχουν πάρα πολλές έννοιες πίσω από αυτό. Αφήστε τον εαυτό σας
να τις συλλάβει, επιτρέψτε στον εαυτό σας να προχωρήσει βαθύτερα.
(παύση)
Σήμερα θα προτιμούσαμε να μη γίνουν ερωτήσεις. Θα προτιμούσαμε να κλείσει
έτσι αυτή η συνάντηση. Πάρτε όσο χρόνο θέλετε όμως, για να συντονιστείτε
βαθύτερα με τα ανώτερα νοητικά πεδία και την καρδιά, δηλώνοντας την πρόθεσή
σας γι’ αυτό. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσατε να μείνετε έτσι, πέντε – δέκα
λεπτά, εστιασμένοι στα βαθύτερα πεδία. Επικαλεστείτε γι’ αυτό τις ενέργειες των
δασκάλων, του Σαιν Ζερμαίν, του Κουτχούμι και του Μορύα. Θα σας αφήσουμε να
εντρυφήσετε για λίγο σ’ αυτές τις ενέργειες και την επόμενη φορά θα είμαστε εδώ
με ένα άλλο θέμα.
Οι δάσκαλοι του φωτός, της χαράς, της ελπίδας και τους ελέους, σας εύχονται ένα
καλό βράδυ.
Αμήν.
(παύση 10 λεπτών)
Η Άννα επιμένει να ρωτάει για το θέμα των αγίων, για την άποψη του Μορύα επ’
αυτού. Ζητάμε λοιπόν να μείνετε σε έναν κύκλο… και να μ’ αφήσετε να μιλήσω γι’
αυτό το θέμα.
Δεν υπάρχουν άγιοι με τον τρόπο που τους ξέρετε και μάθατε να τους πιστεύετε.
Υπάρχει η Αει-ζωηφόρος ανάπτυξη. Όταν ο λαός μιλάει για τον Αη-Λια, τον ΑηΓιάννη, τον Αη-Γεράσιμο, βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια απ’ όσους τους
αποκαλούν με πολύ σεβασμό αγίους, χρησιμοποιώντας ολόκληρη τη λέξη. Τι θα
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πει ‘άγιος’; Μερικά πράγματα δεν υπάρχουν έτσι όπως νομίζετε, όπως τα ‘χετε
μάθει: ο «άγιος πατέρας» της εκκλησίας, ο «άγιος τάδε», ο «άγιος δείνα».
Κι εσείς τρέχετε και συρρέετε στις εκκλησίες σας για να δείτε τους αγίους που
πέθαναν και γύρισαν πίσω να σας βοηθήσουν. Τι είναι όλα αυτά; Τρέχετε και
προσκυνάτε τα σεπτά σκηνώματα των αγίων, αυτά που ποτέ δεν υπήρξαν
αγιότερα απ’ οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο που τρέχετε
και προσκυνάτε τα ιερά σκεύη. Λίγο πολύ, όλοι οι λαοί της γης το κάνουν αυτό
ξέρετε. Ο Μορύα όμως, θα θελε πραγματικά να το ξεπεράσετε αυτό.
Ο σεβασμός ανήκει στους γέροντες, σ’ αυτούς που πέρασαν όλη τους της ζωή με
πολύ υπομονή και πραότητα και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα τελευταία χρόνια
της ζωής τους με τιμή και αξιοπρέπεια. Μπορείτε να πάτε να προσκυνήσετε έναν
γέροντα που κάθεται στο κατώφλι του σπιτιού του; Αυτός είναι ένας άγιος
άνθρωπος. Τιμή και αξιοπρέπεια πρέπει στους αγίους. Τιμή και δόξα.
Δεν είστε εσείς που τα λέτε αυτά τα λόγια, είμαι εγώ. Δεν είναι τα δικά σας ρευστά
που φέρνουν αυτήν την πληροφορία τούτη την ώρα, είναι ο Δάσκαλος Μορύα που
σας μιλά. Νομίζετε ότι με το να εξολοθρεύετε τους απίστους, μπορείτε να
διορθώσετε τις ενέργειες του πλανήτη, λες και ο πλανήτης κινδυνεύει απ’ τους
απίστους. Απ’ τους πιστούς κινδυνεύει. Οι πιστοί είναι αυτοί που προκαλούν τα
μεγαλύτερα προβλήματα στον πλανήτη. Οι πιστοί κάθε δόγματος, κάθε τάξης,
κάθε σειράς. Κοροϊδεύετε ο ένας τον άλλον για τις αντιλήψεις του και τις
πεποιθήσεις του γιατί απλά δεν μπορείτε να βγείτε από τα στενά πλαίσια της
κουλτούρας σας και να δείτε τη συλλογική εικόνα. Προσκυνάτε αγίους, επειδή δεν
έχετε την παρρησία να σταθείτε εσείς μπροστά στο Πνεύμα και να δείτε τη δική
σας αγιότητα, τη δική σας ποιότητα. Προσκυνάτε αγίους, γιατί δεν τολμάτε να
κρατήσετε την πραγματική σας ενέργεια και προσπαθείτε να ξεφύγετε απ’ τις
ευθύνες σας, μεταθέτοντας τη σωτηρία σας σε κάποιον άλλο.
Κι αν αυτό το έκαναν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες και εκατοντάδες χρόνια,
συνεχίζετε και τώρα. Σ’ αυτήν τη νέα εποχή, συνεχίζετε να επικαλείστε…
συνηθίζετε να επικαλείστε τους αγίους κάθε θρησκείας και κάθε δόγματος για
βοήθεια. Συνεχίζετε να επικαλείστε κι εμάς για βοήθεια. Και τούτη την ώρα ένα
έχω να σας πω, ότι εσείς είστε που δημιουργείτε τις συνθήκες για να έρθει η
βοήθεια σε σας. Εσείς είστε που επικαλείστε και κινητοποιείτε τις ενέργειες. Για
κάποιον λόγο, σας βολεύει να λέτε ότι ήρθε ο δάσκαλος Μορύα, ο Κουχούμι και ο
Σαιν Ζερμαίν, ο Χριστός ο ίδιος και η Παναγία και σας έφεραν ό,τι χρειάζεστε. Η
αλήθεια είναι διαφορετική φίλοι μου. Εσείς κινείτε τα νήματα της σωτηρίας σας.
Εσείς δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για να ρεύσει η ενέργεια σε σας. Εσείς
εφελκύετε την ενέργεια από το άπειρο Όλον, από το άπειρο δυναμικό.
Υπολήπτεστε τους αγίους και τους σεβάσμιους κάθε φυλής και αυτό συχνά γίνεται
αιτία να παραβλέπετε τη δική σας θειότητα, τη δική σας δύναμη. Και αν σας πει
κάποιος ότι «Ξέρετε, πετάξτε όλα αυτά τα σκηνώματα, δεν τα χρειάζεστε πια.
Υπάρχει η ζωή στη γη και ο θάνατος προς μια μεγάλη ζωή, αυτή είναι η απλή
αλήθεια.» Αν σας το πει κάποιος αυτό, θα ταραχτείτε ξαφνικά και θα πείτε
«Βέβηλοι! Ποιες βέβηλες φωνές ακούγονται; Μιλάει ο διάβολος, ο σατανάς!»
Δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε τι θα κάνετε, χρειάζεται όμως μερικά πράγματα
να ειπωθούν ξανά και ξανά, ακόμα και από άτομα που δεν περιμένατε ότι θα τα
πουν ποτέ. Περιμένετε να βρεθείτε στην ενέργεια ενός πτώματος, γιατί θεωρείτε
ότι έχει καθαγιαστεί, έτσι ώστε να μεταφέρει δύναμη και, σαν άλλα βαμπίρ,
περιμένετε να ρουφήξετε αυτήν την ενέργεια, για να δυναμώσετε και να
προστατευθείτε. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν υφίστανται. Αυτό που υφίσταται
είναι η δική σας ενέργεια, η δική σας δύναμη.
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Και αν υπάρχουν περιπτώσεις σωτηρίας, αν υπάρχουν περιπτώσεις αυτόματης
ίασης, είναι επειδή μέσα από αυτά τα σύμβολα έχετε κινητοποιήσει το δικό σας
δυναμικό. Έχετε κινητοποιήσει και ενεργοποιήσει τη σύνδεσή σας με το ίδιο το
Πνεύμα που είστε, για να επιφέρει τις αλλαγές που έρχονται. Και θεραπεύεστε, και
απομακρύνεστε από την εκκλησία υμνώντας τους αγίους, υμνώντας τα σεπτά
σκηνώματα και παραγνωρίζοντας πλήρως τη δική σας δημιουργική διαδικασία, που
σας οδήγησε σ’ αυτό το αποτέλεσμα. Και οι υπόλοιποι φεύγετε άπραγοι, με μια
πίκρα στο στόμα, ότι το Πνεύμα δεν βοήθησε εσάς. Θεραπεύτηκαν κάποιοι αλλά
όχι ίσως εσείς, ίσως γιατί δεν πιστεύατε αρκετά σ’ αυτό το σεπτό σκήνωμα. Αστεία
πράγματα. Είστε εδώ για να βρείτε τη δική σας ζωή. Είστε εδώ για να
αναγνωρίσετε τη ζωή και όλα όσα φέρνει. Την Αει-ζωηφόρο Ανάπτυξη.
Η φύση μπορεί να δώσει πάρα πολλά περίεργα συμβάντα. Κι εσείς κυνηγάτε…
κυνηγάτε τις αντανακλάσεις στα παράθυρα, κυνηγάτε τα δάκρυα των εικόνων και
τα μουμιοποιημένα πτώματα. Έτσι είναι. Κι εμείς περιμένουμε την εποχή που όλα
αυτά θα αλλάξουν και θα καταλάβετε πως όλα, μα όλα, δεν ήταν παρά μόνο
σύμβολα, για να κινητοποιήσουν τη δική σας ενέργεια και τη δική σας πίστη.
Ο δάσκαλος Μορύα χαίρεται που ήταν εδώ και είπε αυτά τα λόγια, αλλά θα πρέπει
να κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση και να σας επιτρέψουμε να αφομοιώσετε τις
σημερινές ενέργειες που κινήθηκαν.
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
Καλό σας βράδυ.
Ει.:
Είπαν να μιλήσουμε γι’ αυτά που νιώθαμε όταν φάγαμε τον καρπό.
Λοιπόν, αναφορικά με τον καρπό, εγώ είδα ότι έφαγα ένα μάγκο, το πράσινο
μάγκο, το οποίο μου άφησε μια στυφή…. Όσο το μάσαγα, ένιωθα τη στυφίλα του
μάγκο… το κατάλαβα τόσο πολύ που άρχισαν οι σιελογόνοι αδένες να βγάζουν
σάλιο… αυτή την περίεργη γεύση που έχει το μάγκο.
Όταν είπαν να γκρεμίσουμε τα… ένας τοίχος ήταν γύρω μου ο οποίος γκρεμίστηκε,
και είδα αυτήν την ενέργεια με χρυσαφιά, με πορτοκαλί, με ροζ, με μοβ, με
πράσινο, κυρίως όμως επικρατούσε το χρυσό σε όλο αυτό, μια πολύ ωραία
ενέργεια στην οποία μπήκα και στροβιλιζόμουνα στο άπειρο. Και έλεγα «πρέπει να
γυρίσω πίσω» αλλά δεν με άφηνε αυτή η ηρεμία.
Ύστερα, τα εντυπώματα. Είδα εδώ [Σημείωση: δείχνει την κορυφή της κεφαλής]
να μπαίνουνε κομμάτια τέτοια, μαύρα, κομμάτια βιβλίου, που να γεμίζει…. κι
ακόμα το κεφάλι μου γεμίζει με τέτοια, τα οποία όμως κατέβαιναν στην καρδιά και
με τη ροζ ακτίνα μετατρέπονταν σε μια δίνη ροζ και όλη η καρδιά καλύπτονταν με
ένα ροζ φως. Και ρώταγα «τι θα γίνει μ’ αυτά, ακόμα θα έρχονται;» και λέει
«Ακόμα.. θα δουλεύουν πολλές ώρες». Τώρα εκεί, μόλις σκεφτώ λίγο την πύλη,
τα βλέπω να έρχονται ακόμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία όταν μας χαλάρωσε και είπε
να τα γκρεμίσουμε όλα.
Και εκεί, ο Αη-Γιάννης, σημαίνει Αεί. Ο μόνιμα Γιάννης. Αυτός που συνεχίζει να
είναι Γιάννης, η προσωπικότητα αυτή που έζησε, άφησε τα εντυπώματά της και
έφυγε. Εμένα μου ήρθε ότι Ά-γιος, είναι αυτός που δεν έχει γείωση, αυτός που δεν
μένει στη γη. Είναι κάτι μακριά.
Φ.:
Εγώ τώρα, τι να σας πρωτοπώ. Αρχικά, ταξίδευα εδώ, κοντά, στην Αθήνα. Μπήκα
σε καταστήματα, στοές... Γύρισα εδώ, γειωμένη. Βέβαια, καλά, για τα χρώματα τα
άπειρα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Όμως μπορώ να θυμηθώ ότι είδα ένα
λευκό όρος, όχι χιονισμένο, είχε χρώμα λευκό. Και στο όρος αυτό ένα δέντρο
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καταπράσινο, μόνο του. Όχι δάσος, ένα δέντρο μόνο του. Στη συνέχεια, βλέπω
ένα σταυρό πλατύ λευκό, που ξαφνικά μεταμορφώνεται σε λευκό χρώμα που
αρχίζει να απλώνει. Εξαφανίζεται ο σταυρός και αρχίζει να απλώνει το χρώμα. Τη
στιγμή που μας είπες για τον καρπό στο χέρι, εγώ δεν είχα κανένα καρπό, απλά
είχα άπειρα άνθη. Άνθη άγνωστα, όχι γνώριμα άνθη, άγνωστα. Δεν έχω ξαναδεί
τέτοια λουλούδια, που να κατεβαίνουν στην οθόνη, έτσι όπως προβάλλεται μία
ταινία, μωβ, διάφορα χρώματα, άπειρα χρώματα και σχέδια λουλουδιών. Αυτό
ήταν το εντυπωσιακότερο που μπορώ να πω. Τα άλλα ήταν πάρα πολλά, χρώματα,
πάνω σε λευκό φόντο να βλέπω γαλάζιες πόρτες….
Τώρα, όταν έφτασε στο θέμα περί αγιότητος…
Ει.:
Ποιος έχει πάει να προσκυνήσει σκήνωμα παρεμπιπτόντως;
Φ.:
Εγώ έχω δει.
Άννα:
Εγώ έχω πάει, πριν δύο-τρία χρόνια, στη Ν. Μάκρη.
Φ.:
Έχω πάει στον Άγιο Γεράσιμο, στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον Άγιο Πατάπιο. Βέβαια
στον Άγιο Γεράσιμο (που ήταν πιο πρόσφατα), πέρασα, αλλά δεν προσκύνησα…. Σ’
αυτά που είπε περί αγιοσύνης, καλύφτηκα πλήρως, δεν έχω καμία ένσταση.
Ει.:
Βέβαια, μας είπαν για τους αγίους, αλλά και ο Σαιν Ζερμαίν ήταν άγιος.
Άννα:
Όχι, είναι απλά ένας τίτλος που χρησιμοποιεί, ο «Κόμης του Σαιν Ζερμαίν», που
αναφέρεται σε μια πόλη με το όνομα Σαιν Ζερμαίν. Και δεν ξέρουμε καν αν ήταν ο
ίδιος κόμης. Ήταν ο πρίγκιπας Ρακότσκι στη Ρουμανία και λέγεται ότι έζησε σε
πολλά σημεία και κράτησε αυτό μόνο, το «Κόμης του Σαιν Ζερμαίν». Έρχεται με
πολλούς τρόπους. Μέσα από κάποιους έρχεται παίζοντας με μια δόση
παιχνιδιάρικης αλαζονείας, τρόπον τινά, σε μένα δεν έχει έρθει ποτέ μ’ αυτόν τον
τρόπο. Σε μένα έρχεται με μια ταπεινότητα… δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό.
Τώρα, αν πω «αγιότητα» θα ακουστεί κάπως… με μια ιεροσύνη… μια λεπτή
ενέργεια και έχει ένα άγγιγμα πεταλούδας, δεν τον καταλαβαίνεις καν. Αλλά είναι
η απόλυτη ιερότητα, αυτό είναι που νιώθω.
Δ.:
Εγώ… δεν κάνει να ρωτήσω, αλλά μου ήρθε μία απορία. Δεν προσκυνάμε και στον
επιτάφιο; Γιατί μου ήρθε στο μυαλό αρκετά. Δηλαδή, είναι κάτι που κάθε χρόνο το
κάνουμε.
Άννα:
Ο Επιτάφιος είναι κάτι τελείως συμβολικό και σε παραπέμπει πολύ πιο εύκολα στην
ενέργεια. Κανονικά, όπως το έθεσε, και το σκήνωμα σύμβολο είναι, αλλά εκείνη
την ώρα δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι σύμβολο. Είναι πολύ πιο πραγματικό και
μπαίνεις σε άλλα μονοπάτια. Εκεί μπαίνεις στο αστρικό και στη θυμαπάτη.
Κανονικά είναι και αυτό ένας τρόπος για το Πνεύμα, μπορεί να πει κανείς, είναι
ένας τρόπος να αφήσεις τη σκέψη σου να πάει βαθύτερα. Αλλά δεν το βλέπεις και
μπαίνεις σε άλλο δρόμο.

212

ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

Ήρθε περίεργα η ενέργειά του Μορύα όταν ρώτησα. Ξεκίνησε λέγοντάς μου «Κάνε
στην άκρη να μιλήσω». Λέω, εντάξει. Όμως ήρθε περίεργα η ενέργεια και
σκεφτόμουν «Τώρα τι; είναι να τα πω αυτά;» και περίμενα ν’ ακούσω τη συνέχεια.
Άρχισε να λέει λοιπόν, «Ναι, η Άννα νομίζει ότι χειρίζεται τις ενέργειες αλλά
μασάει τα λόγια της…» και λέω «Τώρα να τα πω αυτά;» Οπότε λέει «Ξεκίνα, μίλα,
μίλα». Και άρχισε να μιλάει ο Μορύα, αλλά δεν τα επανέλαβε αυτά.
[γέλια]
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Ομάδα Α΄ - 8.8.2008

ΤΟ ΟΡΟΣ

Καλά μου παιδιά, είμαι και πάλι μαζί σας.
Ο Ηλίας, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, όλη η καλή σας
παρέα. Και είμαστε εδώ για να σας πάμε ένα ταξίδι ψηλά στα Ιμαλάια. Ό,τι πρέπει
μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, δε νομίζετε;
Αφιερωθείτε σ’ αυτό τούτη την ώρα. Αφιερώστε το χρόνο που βρίσκεστε εδώ για
να κάνετε μια βαθιά σύνδεση με τα Ιμαλάια, με τις κορυφές αυτές που βρίσκονται
πέρα από τα σύννεφα, πίσω από αυτό που μπορούν να δουν τα γήινα μάτια σας.
Βλέπετε, τα σύννεφα λειτουργούν σαν ένας πέπλος που καλύπτει τις πολύ ψηλές
κορφές του Πνεύματος. Δεν μπορείτε να φτάσετε σ’ αυτές, αν δεν περάσετε μέσα
απ’ τα σύννεφα και δε βγείτε στην άλλη μεριά, εκεί που, και πάλι, ο ουρανός
λάμπει καθαρός, υπεράνω όλων.
Αφήστε τον εαυτό σας νοερά, να σταθεί στην κορυφή πάνω από το πέπλο.
Μπορείτε να δείτε τα σύννεφα να απλώνονται αρκετά χαμηλότερα από εκεί που
στέκεστε εσείς. Δεν σας αφήνουν να δείτε καθαρά τη γη. Μπορείτε να δείτε
μερικές κορυφές ακόμα. Στέκεστε σε μια τέτοια ψηλή βουνοκορφή. Φανταζόμαστε
ότι επιλέγετε να σταθείτε στο Έβερεστ, που είναι η πιο ψηλή κορυφή, υπάρχουν
όμως και άλλες κορυφές πολύ ενεργοποιημένες.
Είναι μία έξαρση του Πνεύματος αυτό που συμβαίνει στα Ιμαλάια. Μία έξαρση του
Πνεύματος. Το Πνεύμα σε όλη του τη δράση, σε όλο του το μεγαλείο. Εκεί
ανέβαιναν οι άνθρωποι από παλιά για να έρθουν σε επαφή με το Πνεύμα, με το
πνευματικό βασίλειο. Με το πέρασμα των αιώνων και των χιλιετηρίδων, η κορυφή
ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά. Τόσο, που είναι πολλοί αυτοί που
δεν μπορούν πια να προσεγγίσουν τις κορυφές και μένουνε χαμηλότερα, στις
παρυφές της οροσειράς. Βόσκουν τα κοπάδια τους, τα πρόβατά τους στις
βουνοπλαγιές. Αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές, λατρεύουν τον Θεό, τον Θεό
τους, παντρεύονται, ζουν, πεθαίνουν, στις παρυφές. Και λίγοι είναι αυτοί οι
γενναίοι που τολμούν να αφήσουν πίσω τα πάντα και να επιδιώξουν να φτάσουν
την υψηλότερη κορυφή.
Είναι μία η κορυφή; Είναι πολλές. Κάθε βουνοκορφή αποτελεί τη μέγιστη
προσπάθεια. Εκφράζει τη μέγιστη προσπάθεια της φύσης, της γης, να προσεγγίσει
τον ουρανό. Κάθε peak, κάθε κορυφή, εκφράζει αυτή την ανιδιοτελή
προσπάθεια/τάση της φύσης, της γης, να ενωθεί με τον ουρανό. Αφήστε τον
εαυτό σας να σταθεί ψηλά, πάνω από τα σύννεφα. Μπορείτε να τα δείτε σαν ένα
παχύ χαλί, σαν ένα παχύ πέπλο να σκεπάζουν τα πάντα. Ούτε τα πουλιά
φαίνονται, καλά – καλά.
Ο κύκλος μας σήμερα περιλαμβάνει τρία σημεία. Τον Προφήτη Ηλία, τον Κρύων
της Μαγνητικής Υπηρεσίας –τον Κρύων της Δανιμαρκίας-, τον Σαιν Ζερμαίν. Στο
κέντρο αυτού του τριγώνου βρίσκεται ο Προφήτης Δανιήλ.
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«Άντε πάλι, καινούριο αυτό…» Αφήστε τον εαυτό σας να συμμετάσχει σ’ αυτό.
Συμμετέχετε ελεύθερα σε όλα όσα έρχονται μπροστά σας.
Ένα τρίγωνο και στη μέση ο Δανιήλ που σας κοιτά. Και γύρω από το τρίγωνο ο
δικός σας κύκλος. Αφήστε το πνεύμα σας να σταθεί σ’ αυτό. Κάθε κορυφή του
τριγώνου, μία βουνοκορφή. Στεκόμαστε και κοιτούμε από ψηλά όλα όσα
συμβαίνουν στο γήινο πεδίο. Τολμούμε μερικές φορές να κατεβούμε ακόμα
χαμηλότερα και να συνδέσουμε την ενέργειά μας ακόμα βαθύτερα. Κι αυτό φέρνει
σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του είδους αυτών των ανθρώπων που πιστεύουν στο
Πνεύμα. Γιατί, κατεβαίνοντας και συνδέοντας την ενέργειά μας μαζί τους, τους
δίνουμε μία επιβεβαίωση αυτών που πιστεύουν και μία ώθηση στο δρόμο τους.
Βλέπετε, ποτέ δεν ήταν το ζητούμενο να κατέβουν και πάλι οι άγιοι και οι
προφήτες στη γη, αλλά το ζητούμενο ήταν να ενεργοποιηθούν οι υπόλοιποι. Όσοι
ήδη βρίσκονται στο γήινο πεδίο, να ενεργοποιηθούν στο μονοπάτι της ψυχής.
Από τη μέση του κύκλου, του τριγώνου, ξεκινάει ένα μονοπάτι. Κι αυτό το
μονοπάτι βγάζει πολύ βαθιά στο γήινο πεδίο. Κατεβαίνει στα τρίσβαθα της
κόλασης. Όσο πιο βαθιά μπορείτε να διανοηθείτε. Αυτό είναι το μονοπάτι που
συνδέει τη γη με τον ουρανό. Τα κατώτατα πεδία με τα ύψιστα. Δεν υπάρχουν
σκαλοπάτια σ’ αυτό το μονοπάτι. Υπάρχει έλεος και χάρις. Υπάρχει η αύρα του
βουνού που κατεβαίνει από ψηλά, περιελίσσεται, περιδινίζεται μέσα σ’ αυτό το
μονοπάτι και φτάνει μέχρι τα έγκατα της γης, εκεί που δεν μπορεί κανείς να
ξεχωρίσει τι σημαίνει τρισδιάστατο πεδίο και τι πνεύμα. Στην απόλυτη διαρχία,
στην απόλυτη διττότητα κι ακόμα πιο βαθιά, στις πρωταρχικές εκλάμψεις
επίγνωσης στη γη. Και η αύρα του βουνού δημιουργεί μια δίνη που φτάνει μέχρι
εκεί βαθιά.
Και τώρα ερχόμαστε να συντονίσουμε τις ενέργειές σας, έτσι ώστε να σταθείτε
εσείς στο γήινο πεδίο και να αποτελέσετε έναν άλλο κόμβο που θα δυναμώσει τη
ροή της αύρας. Θα της δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση προς τα κάτω.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ευθυγράμμιση. Πλήρη ευθυγράμμιση με
το Εγώ, με τον Ανώτερο Εαυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να στέκεστε στην κορυφή
του κόσμου, στη στέγη του κόσμου και να παρακολουθείτε από κει τα
τεκταινόμενα στο έδαφος… στη γη.
Σχηματίζετε ένα τρίπτυχο με τις ενέργειές σας. Στέκεστε στις τρεις κορυφές του
τριγώνου και η Άννα στη θέση του Δανιήλ, και με την πρόθεσή σας κινείτε την
ενέργεια. Αφήστε την ενέργεια να κατέβει. Στο κέντρο, εκεί απ’ όπου ξεκινά το
μονοπάτι κατευθύνετε τις ενέργειες που λαμβάνετε από ψηλά, και γύρω από τον
άξονα τις αφήνετε να περιστραφούν, να δημιουργήσουν τη δίνη που θα τις ωθήσει
μέχρι τα κατώτατα γήινα υποστρώματα. «Είναι πολύ νοητική δουλειά, αγαπητέ
Ηλία» θα πείτε. Χρειάζεται κι αυτό μερικές φορές. Χρειάζεται κι αυτό. Επιτρέψτε
στον εαυτό σας να συλλάβει αυτό που συμβαίνει. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δει
τις ενέργειες που κινούνται, να τις δει να φτάνουν βαθιά στη γη. Από κει… είναι
άλλοι που θα παραλάβουν αυτήν την ενέργεια και θα τη διανείμουν οριζόντια στα
δικά τους πεδία, στις δικές τους βαθμίδες.
(παύση)
Σχηματίζετε σήμερα την τρίτη ομάδα εργασίας, την τρίτη ομάδα γεωμαγνητικού
συντονισμού. Επιλέγοντας να σταθείτε ψηλά, στην κορυφή του κόσμου, και να
ωθήσετε τις διαθέσιμες ενέργειες προς τα κάτω. Η πρώτη ομάδα δεν έχει
σχηματιστεί ακόμη, θα γίνει κι αυτό σιγά – σιγά. Και τώρα θα σας ζητήσουμε να
ημερέψετε για λίγο τα πάθη και τις ορμές σας και να μπείτε ακόμη βαθύτερα στο
Πνεύμα, να μπείτε ακόμη βαθύτερα στην κορυφή του βουνού. Αφήστε τον εαυτό
σας να γίνει ένα με την κορυφή του βουνού. Εσείς είστε η κορυφή του βουνού.
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Οι πάγοι θα λιώσουν σύντομα αλλά αυτό δεν επηρεάζει το έργο σας. Η κορυφή
του βουνού βρίσκεται εκεί στην αιωνιότητα. Μέχρι την εποχή που άλλοι πάγοι θα
έρθουν να την καλύψουν. Υιοί και κόρες της φωτιάς, υιοί και κόρες της γης, του
πνεύματος και της ύλης, βρίσκεστε στην εκδήλωση εδώ και πολλούς αιώνες.
Μοιράζετε τα υπάρχοντά σας διαρκώς και έρχεστε πίσω πάλι για να τα
διεκδικήσετε εκ νέου. Κόβετε τα κομμάτια σας και τα πετάτε στους τέσσερις
ανέμους, για να γυρίσετε και πάλι και να τα περισυλλέξετε σαν πολύτιμους
θησαυρούς, δημιουργώντας μια νέα εικόνα σας. Και μέσα σ’ όλα αυτά, το βουνό
παραμένει το ίδιο. Η κορυφή είναι εκεί εις τους αιώνες και ανεβαίνει όλο και πιο
ψηλά. Το Έβερεστ, η κορυφή του κόσμου κι εσείς, είσαστε ένα και το αυτό.
Αφήστε τα μεγαλεία, τις μεγαλόσχημες εκφράσεις, τα μεγαλόπνοα σχέδια και
επιτρέψτε στον εαυτό σας να είναι ο βράχος. Βλέπετε, το βουνό όσο ψηλά και αν
ανέβει, παραμένει ένα με τη γη. Είναι η γη. Πώς σας φαίνεται αυτό; Δεν βλέπετε
συχνά βουνά να πετούν στον αέρα, είναι η ίδια η γη. Αυτό κάνετε. Εργάζεστε τόσο
πολύ με τον εαυτό σας, με τη γήινη εκδήλωσής σας, που όσο κι αν παραμένετε
στην ύλη, ανεβαίνετε ψηλά, στα ύψιστα πνευματικά πεδία. Και σήμερα δεν είμαστε
εδώ για να δρομολογήσουμε νέες κατευθύνσεις στη ζωή σας. Αυτές έχουν ήδη
δρομολογηθεί, και ίσως δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, αλλά είμαστε εδώ για να
συμμετέχουμε μαζί σας σε μια προαιώνια διαδικασία, μια διαδικασία φθοράς και
αφθαρσίας. Μια διαδικασία που ξεκινά από το φθαρτό και αγγίζει το άφθαρτο. Και
δεν μπορείτε να συμμετέχετε σ’ αυτή τη διαδικασία μόνοι σας.
Ο ουρανός υπάρχει για να τον αγγίζουν οι βουνοκορφές. Τα ύψιστα πεδία
υπάρχουν για να τα αγγίζει η γήινη επίτευξη. Δεν είμαστε εδώ για να σας
παρασύρουμε σ’ ένα κόσμο θανάτου αλλά είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την
ύψιστη έκφραση της ζωής. Με μεγάλη σιγουριά λοιπόν, αφήστε να διανεμηθεί το
φως που φέρνετε κάθετα, σε βάθος.
Αυτό κάνεις αγαπητή Λ. [Σημείωση: αναφέρεται σε προηγούμενη συζήτηση
σχετικά με τη ροή της ενέργειας] Αυτό κάνετε όλες σας.
Είναι τιμημένη η σκόνη του βουνού, αυτή που πάει και κάθεται στην κορυφή. Γιατί
όλοι αυτοί οι κόκκοι σκόνης δημιουργούν ακόμα ένα υπόστρωμα. Ψηλώνουν το
βουνό κι άλλο. Κι αν η γήινη ζωή σας είναι ένας κόκκος σκόνης, ένας κόκκος
άμμου που τον παρέσυρε ο άνεμος και τον ανέβασε στην πιο ψηλή βουνοκορφή,
είναι τιμημένη η θέση σας εκεί. Γιατί, μαζί με όλους τους υπόλοιπους ανεβάζετε τη
γήινη επίτευξη σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
Δεν θέλουμε να σας κρατήσουμε ταπεινούς και αχρείους, ούτε θέλουμε να σας
μεγαλύνουμε ώστε να αρχίσετε να πετάτε πάνω από το βουνό. Κρατώντας τη θέση
σας στη βουνοκορφή, θα βρείτε τη χρυσή τομή για την ενεργειακή σας σύσταση.
Γίνετε ένα με τον βράχο. Επιτρέψτε στην ενέργειά σας να ενωθεί με τον βράχο της
κορυφής. Αφήστε το αιθερικό σας να ποτίσει τον βράχο. Αφήστε την ενέργεια του
βράχου να ποτίσει εσάς. Αυτός είναι ένας διαφορετικός φάρος φωτός. Είναι ένας
φάρος επίτευξης, μεγαλείου. Ένας φάρος διαλυθείσας αυταπάτης, διαλυθείσας
θυμαπάτης και φόβου. Το διαλυμένο εγώ συντίθεται εκ νέου εδώ. Πρέπει να
διαλυθεί για να μπορέσει να συσταθεί εκ νέου. Εδώ βρίσκεστε. Και μην αφήσετε
ούτε στιγμή τον εαυτό σας να σταθεί πιο κάτω απ’ αυτό το σημείο.
Εσείς πιστεύετε ότι είστε έτοιμοι, έτοιμες, να υποδυθείτε πολλούς ρόλους ακόμα,
να παίξετε πολλά ακόμα σενάρια με τους ανθρώπους. Χρειάζεται να γνωρίζετε
όμως, ότι το όρος στέκεται για να επιτρέψει στους ανθρώπους να ζήσουν επάνω
του και γύρω απ’ αυτό. Επιτρέπει στους ανθρώπους να ζήσουν στην αύρα του και
να μοιραστούν την ενέργειά του. Το όρος μένει ακίνητο. Καθαρίζεται από τον
βοριά και τη βροχή, θερμαίνεται από τον ήλιο και δροσίζεται από τον πάγο κι
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αποκρυσταλλώνει τις ενέργειες του Πνεύματος για τους ανθρώπους. Στέκει
ακίνητο. Μείνετε ακίνητες, ακίνητοι, σ’ αυτήν την ενέργεια. Ο Εαυτός, ο Ανώτερος
Εαυτός, ο Θεός στην καρδιά είναι το όρος κι εσείς έχετε γίνει ένα μαζί του. Είναι
μία εμπειρία που θα την κρατήσετε για πάντα στη ζωή σας. Μία εμπειρία που σας
βγάζει από τα τετριμμένα και σας πηγαίνει ψηλά στη βουνοκορφή, εκεί απ’ όπου
μπορείτε να έχετε τη θέα του απείρου, όλης της απειροσύνης του σύμπαντος.
Ο βαθμός της επίτευξης εκφράζεται στο ύψος του όρους. Ου δύναται πόλις
κρυβήναι επάνω όρους κειμένη. Έτσι, αυτοί που έρχονται σε σας δεν θα μπορούν
πια να κρύψουν το φως τους, αλλά θα το λάμπουν παντού και θα φωτίζουν τους
πάντες γιατί θα βρίσκονται επάνω στο βουνό. Και δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε
μία γερή ώθηση στο εγώ σας για να κατέβει στη γη και να καυχηθεί, αλλά
ριζώνουμε τις ενέργειές σας αυτήν την ώρα. Τις ριζώνουμε πολύ βαθύτερα απ’ ό,τι
μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να είστε αρκετά γειωμένοι και ριζωμένοι,
αν δεν έχετε γίνει ένα με το βουνό. Είναι πασιφανές αυτό, άλλωστε.
Όσο είσαστε άνθρωποι που περπατάτε στη γη και τρέχετε να προλάβετε τον γήινο
χρόνο, κάνετε έναν αγώνα για να μείνετε γειωμένοι. Κάνετε ολόκληρο αγώνα για
να μείνετε στο κέντρο σας. Αλλά πώς μπορεί κανείς να κουνήσει ένα βουνό;
Αν έχετε πίστη όσο έναν κόκκο σινάπεως, μπορείτε να κινήσετε βουνά. Τόσο
εύκολα είναι τα πάντα. Και τότε η δύναμη του βουνού κατεβαίνει στις πεδιάδες και
επισκέπτεται τους ανθρώπους που περιμένουν με δέος και αγωνία έναν σωτήρα
στη γη. Η δύναμη κατεβαίνει και μοιράζεται στις κοιλάδες, παρακινημένη από την
πίστη ‘ωσάν κόκκο σινάπεως’, των ανθρώπων. Τότε είναι που ρέει η ενέργεια του
βουνού και θρέφει αυτούς που βρίσκονται στις παρυφές του.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ψηλά και πολύ χαμηλά τα λόγια μας γι’ αυτόν που
θέλει να ακολουθήσει τη μέση οδό. Αλλά η μέση οδός συντίθεται από τα άκρα της.
Δεν μπορείτε να βρείτε τη μέση οδό αν δεν έχετε πορευτεί και στα δύο άκρα. Έτσι
εξηγείται λοιπόν όλη η κάθοδος στο γήινο πεδίο. Έτσι εξηγείται η ίδια η λειτουργία
της διττότητας, που έρχεται μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσει τη μέση οδό. Τη
χρυσή οδό. Αυτήν την οδό που ο Βούδας δίδαξε, σαν ένας άνθρωπος των άκρων
που μπόρεσε να ισορροπήσει τα δύο και μπόρεσε πραγματικά να σταθεί στην
κορυφή του βουνού, καλώντας πολλούς άλλους σ’ αυτόν τον δρόμο.
Αφήνουμε λοιπόν πίσω τα τετριμμένα και παίρνουμε τη γήινη επίτευξη να την
ανεβάσουμε στους ουρανούς, εκεί που η μόνη τριβή προέρχεται από τη σκόνη των
άστρων και από τα στοιχεία της φύσης. Γιατί η ίδια η φύση είναι που συνταράσσει
το βουνό. Η ίδια του η ύπαρξη είναι που δημιουργεί τις μεταπτώσεις του
συστήματος. Μόνο και μόνο για να επιτρέψει στη ζωή να κινηθεί ολόγυρά του και
να το κάνει πιο θελκτικό στα μάτια των ανθρώπων που ζουν στις πεδιάδες και
φοβούνται τα ύψη. Φοβούνται τις βουνοκορφές και προτιμούν να στέκονται εκεί,
χαμηλά, κοντά στη θάλασσα, γιατί βρίσκουν ότι τα ύδατα της ζωής μπορούν να
τους προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για βουτιές στην ίδια τους την υπόσταση.
Κρατήστε και πάλι την εικόνα της βουνοκορφής στον νου σας. Αφήστε και πάλι
τον εαυτό σας να γίνει ένα με τον βράχο και πείτε μας, από το σημείο που είστε, τι
είναι αυτό που θα θέλατε να μοιραστείτε με τις υπόλοιπες.
Λ.:
Απλά ευχαριστώ. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για τις ενέργειες αυτές, γιατί τις
θεωρώ σαν δώρο, είτε πληρώνει κάποιος για να τις πάρει, είτε του χαρίζονται, είτε
με ανταλλαγή, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο δώρο για μας όλους. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ γι’ αυτό που μας δίνεται.
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Α.:
Εγώ έχω την εντύπωση ότι το μάθημα αυτό που κάναμε σήμερα, το είδα τέσσερις
μέρες πριν. Δηλαδή, είδα έτσι το βουνό. Το μόνο που δεν είδα ήταν ο προφήτης….
ο Δανιήλ, αν άκουσα καλά. Μόνο που εγώ έβλεπα ότι στην κορυφή του βουνού
ήταν μία σφαίρα. Και από την άλλη πλευρά έβλεπα σκαλοπάτια, πολλά
σκαλοπάτια.
Κ.:
Ευχαριστώ πολύ, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που ζητούσα όλη την εβδομάδα, να
είμαι με τα πόδια στη γη, το κεφάλι στον ουρανό και την καρδιά μου ενωμένη με
τον Πατέρα. Και ήταν ακριβώς αυτό που παρέλαβα και ευχαριστώ πολύ.
(συνέχεια)
Θα σας αφήσουμε λίγο χρόνο, να συζητήσετε για το αύριο. Τι πιστεύετε, πώς
πιστεύετε ότι θα είναι το αύριο; Πώς πιστεύετε ότι θα είναι το αύριο, την ώρα που
στέκεστε ενωμένες με το βουνό; Θέλουμε να σταθείτε στην ίδια βουνοκορφή, εκεί
που στεκόσασταν πριν. Να επιτρέψετε στον εαυτό σας να γίνει ένα με τον βράχο
και πάλι. Και μέσα απ’ αυτήν την ενέργεια, να πείτε αυτό που νιώθετε για το
αύριο. Ένα αύριο… χωρίς απαραίτητα να είναι προσδιορισμένο χρονικά.
Λ. πάρε το χρόνο σου και πες μας τι βλέπεις.
Λ.:
Μάλλον θα μπορέσω να πω αυτό που θα θελα να ναι το αύριο. Θα θελα λοιπόν να
είναι ένα αύριο που να γίνονται όλα όχι πιο εύκολα, να μη χρειάζεται να
παίρνουμε τα μαθήματά μας μέσα από πόνο. Ένα αύριο με λιγότερο πόνο… σε όλα
τα επίπεδα πόνο. Να είναι αυτή η καινούρια ενέργεια που λέμε, που να αφήσουμε
πίσω μας τον πόνο. Βέβαια μας λένε ότι μέσα από τον πόνο εξελισσόμαστε και
ανεβαίνει η δόνησή μας και ενεργειακά και όλα αυτά. Από την άλλη πάλι, μας λένε
ότι ο πόνος είναι στην παλιά ενέργεια. Εγώ θα ήθελα ένα αύριο με λιγότερο πόνο
για όλους. Αυτό.
(συνέχεια)
Α., πώς νιώθεις ότι θα είναι το αύριο, όταν στέκεις στην κορυφή του βουνού;
Α.:
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι…. ή που θέλω, ή που νιώθω, δεν ξέρω, ότι γύρω –
γύρω από το βουνό και κατεβαίνοντας ή ανεβαίνοντας προς τα πάνω, ότι όλοι
είναι ίσοι, ότι υπάρχει μια μεγάλη ελευθερία, μιλάει ανοιχτά ο ένας με τον άλλον.
Αυτό που είπε η Λ. ότι δεν υπάρχει ο πόνος. Πολύ καλύτερος ο κόσμος δηλαδή
από ό,τι είμαστε τώρα.
Κ.:
Εγώ αυτό που βλέπω είναι… αισθάνομαι την ασφάλεια του βράχου. Τη γαλήνη και
την ασφάλεια. Την αίσθηση της ύπαρξης χωρίς τριβή. Και συγχρόνως τους
ανοιχτούς ορίζοντες. Την άπλα, την αποδοχή, και την αίσθηση ότι όλα είναι ένα.
Αυτό.
Άννα:
Ο κόσμος αλλάζει, οι
μεγαλύτερες πολιτείες….

πολιτείες

πλαταίνουν,

εξαπλώνονται,

ενώνονται

σε

Αναφορικά με το Ισραήλ, δημιουργείται μία δίνη συνθηκών που παρασέρνει τα
πάντα σε σιωπή. Τα πάντα θα σωπάσουν. Και όσοι βγουν από κει θα είναι πλέον
άλλοι άνθρωποι.
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Οι πολιτείες τροποποιούνται, συντάγματα αλλάζουν, κυβερνήσεις πέφτουν,
αναδεικνύονται άλλες… Οι άνθρωποι εξακολουθούν να παλεύουν με τα τετριμμένα
όσο οι ενέργειες τους το επιτρέπουν. Βρίσκονται συχνά πυκνά σε τριβή, σε
πολέμους… και όλα γίνονται με χάρη.
Από την κορυφή του βουνού, δεν μπορείς εύκολα να δεις το δάκρυ που κυλά στα
μάτια των ανθρώπων. Φαίνονται πολύ χαρούμενοι όταν με μανία τρέχουν γύρω –
γύρω, από τον ένα τόπο στον άλλον… κουβαλούν πράγματα όπως τα μυρμήγκια.
Φαίνονται να είναι πολύ ευτυχισμένοι όταν τα κάνουν όλα αυτά. Φαίνονται να
παίζουν ένα εκπληκτικό παιχνίδι οι μεν απέναντι στους δε. Το βουνό στέκεται και
κοιτά. Και χαίρεται που είναι χαρούμενοι με τα παιχνίδια που παίζουν.
Χρειάζεται ένας σιναπόσπορος, ένας κόκκος σινάπεως για να κινήσει την ενέργεια
του βουνού να κατέβει σ’ αυτούς.
Στη νέα εποχή, τα πάντα αλλάζουν και μένουν ίδια, όσο ποτέ άλλοτε. Τα
σύμπαντα τροποποιούνται. Έρχεται ένας ποταμός…. ένας ωκεανός ενεργειών να
κατακλύσει τα πάντα. Τα παιχνίδια μένουν ίδια. Αλλάζουν οι αντιλήψεις. Αλλάζει ο
τρόπος θέασης των πραγμάτων.
Τίποτα δεν εμποδίζει τους μεν και τους δε να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να τις
ξαναχωρίζουν. Όμως μπαίνουν όλοι πολύ περισσότερο σε ένα άλλο πεδίο του νου,
σε ένα άλλο βασίλειο της ύπαρξής τους. Εκεί που μαθαίνουν να στέκονται
αποστασιοποιημένοι από τα πράγματα και να αναγνωρίζουν στην καρδιά τους τη
συλλογική αλήθεια. Κι έτσι τα πράγματα παίρνουν έναν άλλον δρόμο. Δεν
πιστεύουν στο πεπρωμένο από τη μια, και από την άλλη ξέρουν ότι εργάζονται
όλοι για το ίδιο σχέδιο. Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των πραγμάτων που
δημιουργούν οι ίδιοι κι έτσι μπορούν να στέκονται ψηλά κι αυτοί. Μπορούν κι
αυτοί να στέκονται στην κορυφή του βουνού και να παρακολουθούν τον εαυτό
τους που εργάζεται μαζί με τους υπόλοιπους στην πεδιάδα και στις βουνοπλαγιές
κι από κει να χαίρονται το παιχνίδι.
……………
Η σημερινή συνεδρία ολοκληρώθηκε.
Αν υπάρχουν απορίες, ερωτήσεις, θα τις απαντήσουμε. Αν όχι, μπορείτε να
συζητήσετε, να γειώσετε λίγο τις ενέργειές σας και να ξεκουραστείτε.
Καλό σας βράδυ.
Ο Ηλίας, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Κουτχούμι, ο Μορύα, ο Σαιν
Ζερμαίν, ο δάσκαλος Δανιήλ, είναι μαζί σας.
Αμήν.
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ

Πάρτε λίγο χρόνο για να σταθείτε στην καρδιά.

Οραματιστείτε έναν φωτεινό δακτύλιο στη μέση του κύκλου μας.
Ένας φωτεινός δακτύλιος στον οποίο ρέουν οι ενέργειες του Ηλία, του Μορύα, του
Κουτχούμι, του Σαιν Ζερμαίν, του Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας.
Είναι φορές που σας εξωθούμε στα άκρα, τόσο πολύ που η αντίληψή σας παύει να
λειτουργεί. Κι εσείς κάνετε ένα βήμα πίσω και φοβάστε. Νιώθετε ότι στέκεστε στην
άκρη του γκρεμού και δεν υπάρχει κανείς να σας κρατήσει στο επόμενο βήμα.
Εμείς πάλι, στεκόμαστε από ψηλά και σας κοιτούμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως, αν
δεν κάνετε εσείς αυτό το πρώτο βήμα, εμείς δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε
δίπλα σας εκεί και να σας κρατήσουμε. Το Πνεύμα λειτουργεί βάσει της οικονομίας
των δυνάμεων, της οικονομίας της ενέργειας. Τα πράγματα δημιουργούνται
μπροστά σας, την ώρα που εσείς κάνετε το βήμα. Όχι πριν. Υπάρχει ήδη η
πρόβλεψη για να ξεδιπλωθούν μπροστά σας τα καινούρια μονοπάτια, αλλά πρέπει
εσείς να σηκώσετε το πόδι για να κάνετε το βήμα, με μεγάλη εμπιστοσύνη.
Κάτι τέτοιες ώρες είναι που στέκεστε στην άκρη και θρηνείτε. Κλαίτε τη μοίρα σας,
με άλλα λόγια. «Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα; Γιατί να μη μπορώ να προχωρήσω;
Πού πήγαν και μ’ αφήσανε όλοι; Πού είναι το Πνεύμα τώρα που το ζητώ;» Για μια
τέτοια στιγμή πρόκειται κι απόψε για την Άννα, που νόμιζε ότι δεν είμαστε εδώ. Τα
μηνύματά μας έχουν πολλαπλούς αποδέκτες, φυσικά. Έρχονται στιγμές που τα
κοσμικά ρεύματα συγκρούονται και δημιουργούν περίπλοκες δίνες και τότε είναι
πολύ δύσκολο ο δάσκαλος να κάνει αισθητή την παρουσία του. Χρειάζεται να πάτε
και να σταθείτε στην καρδιά και από κει να κοιτάξετε στο Υπερπέραν. Συνήθως
όμως, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους είναι τόσο απασχολημένοι με τα
εξωτερικά συμβάντα της ζωής τους, που πολύ λίγο ενδιαφέρονται γι’ αυτές τις
κινήσεις της ενέργειας. Δεν τις αντιλαμβάνονται. Μπορούν να τις δουν, μπορούν
να τις συλλάβουν μόνο κοιτώντας τα αποτελέσματά τους στα εξωτερικά πεδία. Και
τότε μιλούν για νόμους της φύσης, μιλούν για την εκδίκηση της φύσης, μιλούν για
τη διαφθορά των ανθρώπων.
Τι νομίζετε ότι είναι όλα αυτά, παρά εσωτερικές ενέργειες που εκδηλώνονται μέσα
από τις δικές σας πράξεις; Ένα ανθρώπινο ον είναι πολύ πιο ευαίσθητο στις
ενέργειες απ’ ότι μπορείτε να φανταστείτε. Και, ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε
είναι να σας ωθήσουμε να γίνετε πιο συνειδητοί σ’ αυτή τη ροή, έτσι ώστε να
ορίζετε ενσυνείδητα την πορεία των ενεργειών. Να μη χρειάζεται να επαφίεστε
στις ενέργειες κάποιων άλλων, που θα διαχειριστούν τη ροή για σας. Φυσικά
τίποτε δεν κάνετε μόνοι σας. Κανείς δεν κάνει τίποτε μόνος του. Όλα
αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Τι να πούμε λοιπόν, μια ώρα σαν κι αυτή; Ποιο είναι το κατάλληλο θέμα σήμερα;
Βρισκόμαστε από ώρα εδώ, και κρατούμε τις ενέργειές μας στην άκρη. Κρατούμε
τις ενέργειές μας αποτραβηγμένες, για να παρακολουθήσουμε για λίγο τη δική σας
ενεργειακή κίνηση. Πόσο χαιρόμαστε να σας βλέπουμε να έρχεστε με χαρά και
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ζέση για να μιλήσετε με το Πνεύμα! Πόσο χαιρόμαστε να σας βλέπουμε
αποφασισμένους να πλησιάσετε την άλλη πλευρά, τη δική μας πλευρά! Πόσο
χαιρόμαστε να σας βλέπουμε να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για να συνδεθείτε
και να παραμένετε συνδεδεμένοι μαζί μας, χωρίς τίποτα να θολώσει τα νερά της
καρδιάς!
Οι γενεές που έρχονται θα έχουν να μιλούν για το ξεκίνημα του αιώνα. Γι’ αυτό το
ξεκίνημα που έκανε τη διαφορά στις ενέργειες της γης. Για τα κινήματα που
δημιουργήθηκαν, για τα πιστεύω που αναδύθηκαν, για ένα νέο κύμα… νέο κύμα
αντίληψης που άρχισε να σαρώνει τον πλανήτη. Θα είναι μια μακρινή εποχή για
σας, δεν θα βρίσκεστε καν εδώ. Κάποιοι μπορεί να βρίσκονται με ένα άλλο σώμα.
Θα ‘ναι μια μακρινή εποχή στην οποία οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να
γεννιούνται και να πεθαίνουν στη γη, να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά, να
διδάσκονται και να διδάσκουν, να πολεμούν μεταξύ τους, να αγωνίζονται για τα
προς το ζην. Η αλλαγή που θα γίνει θα πάρει πάρα πολλά, πάρα πολλά χρόνια για
να αγγίξει και τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη. Θα πάρει πάρα πολλά
χρόνια για να αφομοιωθεί η ενέργεια σε όλα τα στρώματα. Κάθε εποχή έχει και
τους ήρωές της και πραγματικά, αυτή είναι η εποχή των αφανών ηρώων. Είναι η
εποχή εκείνων των ανδρών και των γυναικών που αποφασίζουν να πάρουν τις
ενέργειές τους στα χέρια τους και να διδάξουν με το παράδειγμά τους τους
συνανθρώπους τους. Δεν είναι η εποχή των μεγάλων ηρώων που τους θαυμάζει
όλη η οικουμένη. Είναι η εποχή των αφανών ηρώων, αυτών που έχουν μάθει να
στέκονται στα πόδια τους και να δημιουργούν μία καινούρια αντίληψη, μία
καινούρια πραγματικότητα για το συλλογικό.
Έτσι λοιπόν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Δεν συνηθίζουμε να μιλούμε γι’
αυτό… Υπάρχει πολύ θλίψη… υπάρχει πολύ θλίψη στη γη. Όταν βρίσκεστε
συνδεδεμένοι με το Πνεύμα, συνδεδεμένοι με τον Θεϊκό σας Εαυτό, στέκεστε
μακριά από αυτήν τη θλίψη. Δεν μπορεί να σας αγγίξει. Όμως οι άνθρωποι
εξακολουθούν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια της διττότητας και να εμπλέκονται σε
περίεργα σενάρια φθοράς, πολέμου, θανάτου… πόνου, και τότε όλοι ζητούν το
έλεος της Θεότητας. Όλοι ζητούν το έλεος. Η τιμωρία έρχεται από μόνη της. Δεν
υπάρχει πιο εύκολο πράγμα απ’ το να προκαλέσετε στον εαυτό σας μια
ανταποδοτική ενέργεια / πράξη. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα απ’ το να
ανταποδώσετε στον εαυτό σας τα ίσα. Το να βρείτε όμως το έλεος, είναι μια άλλη
υπόθεση. Και τι συμβαίνει σ’ αυτήν την περίπτωση;
Οι περισσότεροι αρέσκονται να στέκονται στη στήλη της δύναμης και τους αρέσει
να το κάνουν αυτό όχι γιατί είναι πραγματικά δυνατοί, αλλά γιατί νιώθουν τόσο
ευάλωτοι ώστε δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους στη θλίψη και στο
έλεος. Και είναι και εκείνοι που επιλέγουν να σταθούν στη στήλη του ελέους, μόνο
και μόνο γιατί έχουν εμπλακεί τόσο πολύ στο συναισθηματικό τους πεδίο, ώστε
δεν μπορούν να δουν τον Πνευματικό τους Ήλιο να λάμπει, δεν μπορούν να δουν
τον καθαρό ουρανό αλλά η όρασή τους καλύπτεται, εμποδίζεται απ’ τα παχιά
σύννεφα των αστρικών σχηματισμών, των σκεπτομορφών του αστρικού πεδίου.
Και μπορεί να θέλουν να νιώθουν ότι στέκονται πάρα πολύ ψηλά, σε μια πάρα
πολύ ψηλή συχνότητα, και κάποτε θα φτάσουν να στέκονται εκεί, αλλά δεν
κάνουν τη χάρη στον εαυτό τους να διαλύσουν αρκετά τα σύννεφα που τους
σκεπάζουν. Τίποτα δεν μπορεί να έρθει και να καθίσει στο κεφάλι σας αν εσείς δεν
το επιλέξετε.
Δύναμη; Δικαιοσύνη ή Έλεος; Τι μπορεί να χωρίζει αυτά τα δύο στ’ αλήθεια;
Τίποτα. Και είναι αλήθεια ότι η μέση οδός είναι πιο σημαντική. Η μέση οδός είναι
εκεί όπου μπορείτε να σταθείτε και να περπατήσετε ισορροπημένα, κρατώντας ένα
ενεργειακό ισοζύγιο για τον ίδιο σας τον εαυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει
να αφήσετε στην άκρη τη δικαιοσύνη και το έλεος και να ακολουθήσετε μια
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ανεξάρτητη πορεία, αλλά θα πρέπει να ενοποιήσετε τις ενέργειες αμφότερων των
πλευρών σε μια μεγαλύτερη σύνθεση. Και δεν είμαστε βέβαια εδώ για να
καταδικάσουμε κανέναν. Όμως, αυτοί οι δρόμοι είναι οι δικοί σας δρόμοι. Είναι οι
οδοί στις οποίες πορεύεται η ανθρωπότητα. Υπάρχει η δεξιά πλευρά σας και η
αριστερή πλευρά σας. Δεν μπορείτε όμως να περπατήσετε γέρνοντας πότε από δω
και πότε από κει. Χρειάζεται να στέκεστε όρθιοι στο κέντρο, αν θέλετε να
διατηρήσετε την ισορροπία στο μονοπάτι σας. Μιλάμε για τις ενέργειες εκείνων
που έρχονται από τον Θεό δικαιοσύνη. Μιλάμε για τις φωνές εκείνων που
κραυγάζουν ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους ‘αρμόδιους’, στους
‘υπεύθυνους’. Μιλάμε και για κείνους που στέκουν πάνω από τα πτώματα των
αγαπημένων τους και με μίσος εκφράζουν –απ’ το περίσσευμα της καρδιάς τους
πάντα-, τον πόνο.
Εσείς στέκεστε και μιλάτε και ακούτε, διαλογίζεστε, πηγαίνετε πολύ βαθιά στις
ενέργειες, μετά βγαίνετε έξω, ξεχνιέστε και ξανά από την αρχή. Και πολλές φορές,
η μεγάλη ευαισθησία της καρδιάς σας σας ωθεί στο να σταθείτε μακριά από την
οδυνηρή πραγματικότητα της ανθρωπότητας. Και φυσικά, από μιας απόψεως καλά
κάνετε, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να μπείτε στο δράμα που επέλεξαν να ζήσουν
κάποιοι άλλοι. Δεν έχετε κανένα λόγο να μπείτε στο δράμα των υπολοίπων, να
εμπλακείτε σ’ αυτό. Ωστόσο και πάλι, δεν μπορεί κανείς να φτάσει την κορυφή
χωρίς να στηριχτεί και στη στήλη του Ελέους. Μπορεί να βιώσετε την
πραγματικότητα του ανώτερου εαυτού σας σαν μια πραγματικότητα πολύ
απομακρυσμένη από το γήινο πεδίο. θα σας αρέσει όταν σταθείτε εκεί. Θα δείτε ότι
δεν φαίνονται τα δάκρυα των ανθρώπων από ψηλά. Υπάρχει μια θαυμάσια θέα.
Μπορείτε να νιώσετε τη δραστηριότητα των πάντων. Και από την άλλη, δεν
μπορείτε να σταθείτε ψηλά, αν δεν πατήσετε εξίσου και στη στήλη του ελέους. Και
για να ακριβολογούμε, όσο πιο ψηλά στέκεστε, τόσο θα αντιλαμβάνεστε ότι οι δύο
στήλες είναι ένα. Ποτέ δεν ήταν διαφορετικά. Τόσο θα αντιλαμβάνεστε ότι μαζί με
την ανθρώπινη επιλογή για πόνο, ρέει και το έλεος, η Θεία Χάρις που έρχεται και
αγκαλιάζει τις καρδιές των ανθρώπων και επουλώνει τα τραύματα της ψυχής και
του σώματος.
Η Θεία Χάρις είναι που έρχεται και σας αγκαλιάζει και σας κάνει να ξεχνάτε πρώτα
τα δικά σας προβλήματα και κατόπιν να παίρνετε το βλέμμα σας και από τα
προβλήματα των υπολοίπων. Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι δεν υφίστανται αυτά τα
προβλήματα, ότι δεν υφίσταται μια τέτοια πραγματικότητα πάνω στον πλανήτη.
Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μία φιλοσοφία στρουθοκαμηλισμού, το
καταλαβαίνετε αυτό. σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε…. να συντονίσουμε τις
καρδιές των ανθρώπων έτσι ώστε να μπορούν να στέκονται στη δύναμή τους. Να
στέκονται αποστασιοποιημένοι από τα προβλήματα και τα σενάρια που έχουν
επιλέξει οι υπόλοιποι να παίξουν και, ωστόσο, να επιτρέπουν στο έλεος και τη
χάρη να κατέβουν προς τους ανθρώπους.
Ξεκινήσαμε μία τέτοια δουλειά δύο μέρες πριν…. Κι αν νομίζετε ότι θα τη
σταματήσουμε τώρα, κάνετε λάθος. Θα ήταν ίσως, θα ακουγόταν πιο ‘ορθό’ το να
εργαστούμε με την απέναντι στήλη, τον απέναντι πόλο, αλλά περνάτε μέσα από
μια περίοδο που χρειάζεται να ενταθεί η ροή της ενέργειας στη στήλη του ελέους.
Αφήστε λοιπόν τον εαυτό σας να συντονιστεί στην ενέργεια του ελέους. Αφήστε
την καρδιά σας να ανοίξει. Να δεχτεί και να μοιράσει έλεος. Δεν θα
ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε δυο μέρες πριν. Θα σας
ζητήσουμε όμως να ενώσετε τις ενέργειές σας γύρω από τον δακτύλιο στο κέντρο
του κύκλου σας.
Κάντε την καρδιά σας μια πύλη ελέους κι αφήστε αυτή τη γλυκιά ενέργεια,
κατεβαίνοντας από ψηλά, να διοχετευτεί μέσα από την καρδιά σας στο κέντρο του
κύκλου. Οραματιστείτε τη ροή. Ο φωτεινός δακτύλιος λάμπει ακόμα περισσότερο,
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ενισχύεται και ανεβαίνει. Ανεβαίνει και καλύπτει τα πάντα. Αγκαλιάζει όλες τις
περιοχές του πλανήτη. Ολόκληρη η γη, ολόκληρη η υδρόγειος τώρα, βρίσκεται
μέσα σ’ αυτόν τον φωτεινό κύκλο, σ’ αυτόν τον φωτεινό δακτύλιο. Κρατήστε για
λίγο την εικόνα της υδρογείου να περιστρέφεται μέσα σ’ αυτόν τον φωτεινό
δακτύλιο. Είναι οι δικές σας ενέργειες που ρέουν σ’ αυτόν. Είστε εσείς κι εμείς μαζί
που αγκαλιάζουμε αυτή τη γαλάζια σφαίρα. Ενώνεστε βαθιά μαζί της. Αυτός είναι
ο ρόλος του δακτυλίου. Αγκαλιάζετε τις ενέργειές της και τις ενσωματώνετε, τις
συν-χωρείτε στην καρδιά σας. Ανοίγετε την καρδιά σας τόσο, ώστε να χωρέσουν
μέσα όλες οι ενέργειες αυτής της γαλάζιας σφαίρας. Ζητήστε να ισορροπήσουν
καθώς έρχονται στην καρδιά σας, ώστε να σταθούν εκεί απόλυτα ισορροπημένες.
Η θεραπεία προϋποθέτει έλεος και χάρη. Μια τέτοια θεραπεία κάνετε σήμερα.
Μπορεί ένας άνθρωπος να κρατήσει στην καρδιά του ολάκερη τη γη; Μπορεί, έτσι
είναι. Φυσικά μπορεί. Και δεν είσαστε μόνο ένας, κάθε μέρα γίνεστε όλο και
περισσότεροι. Αφήστε την ενέργεια του ελέους μέσα από την καρδιά σας να
περιβάλει τη Γαία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς έλεος. Είναι σαν να μιλάτε για
δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορεί να κάνει το ένα χωρίς το άλλο. Για
άλλη μια φορά, οι άνθρωποι στέκονται σε μια πολικότητα, στους δύο πόλους της
μιας και αυτής ενότητας και θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι
κάτι ξεχωριστό. Η θεά Κάλι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και θεά του Ελέους, να
είναι ταυτόχρονα και η Κουάν Γιν. Μία είναι η ενέργεια κι έχει πολλές όψεις.
Αγκαλιάστε τις και τις δύο. Συν-χωρέστε τις και τις δύο στην καρδιάς σας. Μην
αφήσετε καμία έξω, καμία. Βάλτε τις και τις δύο στην καρδιά σας να αγκαλιαστούν
και η μία να ισορροπήσει την άλλη. Έ
Έτσι ενώνεται η Ανατολή και η Δύση, ο Βορράς και ο Νότος. Γιατί βλέπετε, τα
προβλήματα των ανθρώπων είναι τα ίδια. Έχετε καταλάβει ότι τα προβλήματα
είναι αυτά που σας ενώνουν; Δεν είναι οι ευτυχισμένες στιγμές σας, τα
προβλήματά σας είναι που σας ενώνουν. Αυτά είναι που κινητοποιούν τις ενέργειες
προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος
στον κόσμο που δεν ζήτησε δικαιοσύνη και δε ζήτησε έλεος, χάρη.
Και τώρα, παιδιά της Αγάπης και του Ελέους, ήρθε η ώρα να σταθείτε ψηλά στο
κέντρο του κύκλου που σχηματίσατε για να αγκαλιάσει τη γη. Σταθείτε ακριβώς
επάνω από τον βόρειο μαγνητικό πόλο κι αφήστε τις χορδές της καρδιάς σας να
πλέξουν ένα γαϊτανάκι καθώς συνδέονται με τον δακτύλιο που περιστρέφεται
γύρω από τη γη.
Θα στείλουμε την Άννα να σταθεί ενεργειακά στον νότιο μαγνητικό πόλο και να
τραβήξει αντίστοιχες ενέργειες από τον δακτύλιο, που θα τις ενώσει μ’ αυτό το
σημείο. Οι ενέργειες ρέουν από τον ένα πόλο στον άλλον μέσα από τον φωτεινό
δακτύλιο. Ο Κρύων έρχεται και συμπληρώνει αυτή τη δουλειά, τυλίγοντας ένα
μαγνητικό νήμα γύρω – γύρω, σχηματίζοντας έτσι ένα πλέγμα με τις δικές σας
χορδές. Κρατήστε αυτήν την εικόνα για λίγο. Αφήστε τις ενέργειες της αγάπης και
τους ελέους να ενσωματωθούν στο μαγνητικό πλέγμα. Δηλώστε την πρόθεσή σας
εσωτερικά η ενέργεια του ελέους να διοχετευθεί στο μαγνητικό πλέγμα του
πλανήτη. Η ενέργεια του ελέους και της χάριτος.
Οι ενεργειακές χορδές που φτιάχνουν το πλέγμα, αρχίζουν να χρωματίζονται
βυσσινί… βαθύ μπλε… αστραφτερό κόκκινο, πράσινο, μενεξεδί… Στα σημεία της
τριβής εμφανίζονται λάμψεις. Μπορείτε να δείτε… μπορείτε να δείτε στις περιοχές
του πλανήτη όπου υπάρχει τριβή, να εμφανίζονται λάμψεις καθώς κυλά η ενέργεια
μέσα από το πλέγμα. Είναι η αλληλεπίδραση της ενέργειας του πλέγματος με τις
τοπικές ενέργειες που έχουν αναπτυχθεί. Αφήστε μας να τα διευθύνουμε όλα αυτά
από ψηλά. Είσαστε τα εργαλεία του Πνεύματος. Είστε οι εργάτες της φωτιάς… του
σιδήρου, του χαλκού, του μολύβδου… Είστε οι κάτοικοι της γης και του ουρανού.
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Η σινδόνη του Τορίνο θα κάνει καιρό ακόμα να φανεί…. Προσέξτε στα υπάρχοντά
σας και θα τη βρείτε. Φροντίστε να τη φέρετε στην επιφάνεια. Και τότε θα
ανακαλύψετε πράγματα που δεν έχετε φανταστεί ακόμα. Μια τέτοια σινδόνη
κρύβετε ο καθένας στα υπάρχοντά σας.
Οι ενέργειες του πλανήτη εξακολουθούν να υφίστανται όπως πριν. Η ενεργειακή
αλλαγή όμως, η ενεργειακή ώση επιτεύχθηκε. Και σήμερα κάνατε ένα καινούριο
ξεκίνημα. Κάνατε το ξεκίνημα μιας νέας δουλειάς. Γιατί, όπως σας είπαμε, σας
θέλουμε ενεργούς ονειρευτές, ενεργούς πολίτες της νέας γης. Εσείς περιμένετε να
δείτε γρήγορα, απτά αποτελέσματα. Εμείς θα ζητήσουμε από τον καθένα και την
καθεμιά σας να σταθείτε στην καρδιά και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να
διαβάσει τις ενέργειες των τόπων με τις οποίες δουλεύετε και θα δουλεύετε από
εδώ και πέρα. Αυτός θα είναι ο καλύτερος μάρτυρας για το πώς τροποποιούνται οι
ενέργειες του κάθε τόπου. «Τι συμβαίνει Κρύων; Δηλαδή δεν θα δούμε ποτέ
πραγματικά αποτελέσματα;» Υπομονή αγαπητοί μου. Υπομονή και δουλειά. Ένας
κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Θα δείτε ότι θα γίνονται όλο και περισσότερες
ομάδες αυτού του είδους στον πλανήτη. Από διαφορετικές κουλτούρες… δεν έχει
σημασία. Υπάρχουν ήδη αρκετές και προορίζονται να γίνουν κι άλλες. Και θα
δουλεύετε στενά με το Πνεύμα.
Όταν ήρθε ο Κρύων σας είπε ότι έχετε δουλέψει μαζί πάρα πολλές φορές στο
παρελθόν. Σας είπε ότι στην πραγματικότητα εσείς εργαστήκατε για τη δημιουργία
της γης. Μπορείτε τώρα να καταλάβετε καλύτερα μήπως την πραγματική σύνδεση
που υπάρχει; Μπορείτε να καταλάβετε γιατί ζητάμε από σας να κάνετε αυτή τη
δουλειά και μπορείτε να καταλάβετε γιατί πιστεύουμε ότι είστε απόλυτα ικανοί να
τη φέρετε εις πέρας; Ξέρουμε ποιοι είστε. Ξέρουμε τι έχετε κάνει, όχι μόνο στο
γήινο πεδίο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή το Πνεύμα γνωρίζει, έρχεται
να χρησιμοποιήσει το δυναμικό του όπου και αν βρίσκεται κρυμμένο. Έρχεται να
συστρατεύσει, αν θέλετε, τις δυνάμεις του, για να επιτύχει την αλλαγή.
Εσείς είστε που ορίζετε την ενέργεια του πλανήτη σε βάθος. Δεν έχετε
συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο βαθιά μπορείτε να φτάσετε όλοι εσείς. Δεν έχετε
συνειδητοποιήσει ότι μπορείτε με μια σας λέξη να γυρίσετε τον άνεμο, να
σταματήσετε τη βροχή, να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε μια σεισμική ακολουθία.
Όσο περνάει ο καιρός όμως, εκεί οδεύετε. Γι’ αυτό βλέπετε ότι σας ωθούμε να
αρχίσετε να ασχολείστε περισσότερο με τη Γαία. Πότε με μια ομάδα συντονισμού
μέσω του ήχου, πότε με τις ομάδες γεωμαγνητικού συντονισμού… Δεν έχει νόημα
να πηγαίνετε τόσο ψηλά, τόσο βαθιά στο Πνεύμα, χωρίς να εκτελείτε κι αυτή τη
δουλειά που είναι τόσο σημαντική. Είναι ο δικός σας πλανήτης και σας χρειάζεται.
Όπως εσείς περιμένετε από το Πνεύμα να σας φροντίσει, και είστε σίγουροι ότι θα
σας φροντίσει και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για σας, όπως εσείς νιώθετε
ασφάλεια στην αγκαλιά του Πνεύματος, έτσι και η Γαία νιώθει την ασφάλεια και τη
γαλήνη στη δική σας αγκαλιά. Έτσι όλοι οι κόσμοι και τα βασίλεια του πλανήτη
περιμένουν κάτι από την ανθρωπότητα και ακόμα περισσότερο από εκείνους που
έχουν προχωρήσει αρκετά, ώστε να γίνουν αγωγοί της αγάπης και τους ελέους για
τη Μητέρα Γη και πάντα τα εν αυτή.
Ερχόμαστε να σας θυμίσουμε και πάλι ότι η επόμενη εξωτερική συνάντηση θα
γίνει στην Επίδαυρο και σκοπό θα έχει τη μετακίνηση ορισμένων ενεργειών που
έχουν σταθεί στο χώρο και μπλοκάρουν τη ροή της ενέργειας. Στην ουσία, μ’
αυτόν τον τρόπο ανοίγετε αρχαία κανάλια δύναμης. Αυτό κάνετε. Αποφράσσετε,
ανοίγετε, αρχαία κανάλια ενέργειας. Είστε πολύτιμοι για μας, πιστέψτε με. Είναι
πολύτιμη η δουλειά που κάνετε. Κι εμείς ερχόμαστε κάθε φορά δίπλα σας για να
σας βοηθήσουμε σε ό,τι χρειάζεστε.
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Κρατώντας την εικόνα της Γης με το καινούριο πλέγμα ροής που έχει
δημιουργηθεί, αφήστε τη στα χέρια του Ηλία, όπως τα έχει απλώσει για να την
κρατήσει. Οραματιστείτε τον εαυτό σας να εναποθέτει τη γη στα χέρια του Ηλία…
του Σάνταλφον, μιας που πρόκειται για την αγγελική ενέργεια του Ηλία, και
γυρίστε πάλι στον χώρο που κάθεστε. Αφήστε τα πόδια σας να νιώσουν ότι πατούν
καλά στη γη κι αφήστε την καρδιά σας ανοιχτή ακόμα… μη την κλείστε. Αφήστε
την ανοιχτή για να συνεχίσει να ρέει η αγάπη και το έλεος.
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Ηλίας, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κουτχούμι και ο
Μορύα και πολλοί άλλοι…. όλοι οι άλλοι που στέκονται γύρω σας και
παρακολουθούν, σας εύχονται ένα καλό βράδυ. Σας εύχονται πολύ δύναμη για να
συνεχίσετε πολύ δύναμη για να συνεχίσετε αυτό που κάνετε και πολύ χαρά και
χάρη.
Ο Κύριος του Ελέους είναι πάντα μαζί σας.
Κι έτσι είναι.
Αμήν.
Πάρτε λίγο χρόνο για να περιγράψετε ό,τι ήταν αυτό που νιώσατε. Μπορείτε να
κάνετε δυο – τρεις ερωτήσεις αν έχετε.
Φ.:
Δεν μπορώ να περιγράψω την πανδαισία των χρωμάτων… Άπειρα χρώματα, άπειρα
σχήματα… Με απορρόφησαν τόσο πολύ ώστε δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο
από το να θαυμάζω αυτό το θέαμα. Βέβαια, αν οι οντότητες εμφανίζονται με τα
χρώματα, θα πρέπει να κατέβηκαν όλες, τόσα πολλά χρώματα που έβλεπα.
Άννα:
Ήταν πολλοί, απ’ ότι μας είπαν.
Φ.:
Πάρα πολλοί, πάρα πολλοί. Έχω δει κι άλλες φορές χρώματα αλλά σαν αυτή τη
φορά… και ειδικά όταν μας είπες να θέσουμε τη γη στα χέρια του Ηλία, είδα… είδα
ενέργειες, παιδιά δεν περιγράφεται… Είδα ενέργειες να φεύγουν έτσι [σχηματίζει
έναν πίδακα]….
Άννα:
Ίσως πρέπει να αρχίσεις να τα ζωγραφίζεις…
Φ.:
Που να τα θυμηθώ τόσα χρώματα για να τα ζωγραφίσω, το ένα να διαδέχεται το
άλλο ή και όλα μαζί!
Επίσης, όταν μας είπες να βάλουμε στον κύκλο την υδρόγειο, δημιουργήθηκε ένας
κύκλος από ελεκτρίκ χρώμα, που εκινήτο έτσι, γύρω – γύρω από την υδρόγειο.
Πώς να τα αποδώσεις αυτά τα χρώματα, είναι κάτι που δεν γίνεται!
Χ.:
Εγώ που δεν βλέπω τίποτα, τι γίνεται;
Άννα:
Πες μας αυτό που αισθάνθηκες στην καρδιά σου, αν είχες κάποια αίσθηση, κάποια
σκέψη…
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Χ.:
Αισθάνθηκα βαρύς από τις ενέργειες μόνο, έτσι…. Εγώ όμως δεν βλέπω
οραματικά. Αυτά που βλέπει οραματικά, εγώ δεν τα βλέπω. μπορούν να μας
εξηγήσουν γιατί; Και αν που δεν τα βλέπω γίνεται η δουλειά, γιατί καμιά φορά
αμφιβάλω κιόλας αν έκανα δουλειά ενεργειακή.
Άννα:
Σου έχουνε απαντήσει γι’ αυτό άλλες φορές. σου έχουν πει ότι γίνεται δουλειά,
άσχετα αν εσύ δεν βλέπεις πράγματα.
Δ.:
Εγώ ένιωσα πολύ όμορφα συναισθήματα. Ένιωσα χαρά, πολύ χαρά, αγάπη, κι
ένωσα πολύ φως να βγαίνει από μέσα μου. και ένιωσα σαν να ζαλιζόμουνα.
Δηλαδή, ένιωθα έναν ίλιγγο, έτσι. Κάτι πολύ δυνατό πάντως, το φως που έβγαινε
με κατέκλυζε.. αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι έβλεπα κάποια χρώματα, απλά ένιωθα
την ένταση της ενέργειας. Εντάξει, ήτανε πολύ δυνατό για μένα.
Άννα:
Λέει ο Ηλίας:
Να πεις του Χ. ότι καλά κάνει και δεν βλέπει. Αυτά που βλέπουν οι άλλοι είναι ένα
παρανάλωμα του πυρός. Είναι… ουσίες, είναι ίχνη ψευδαίσθησης που καίγονται
στο αστρικό πεδίο. Αυτό που παρακολούθησε η Φωτεινή ήταν ένας καθαρισμός
του αστρικού πεδίου.
Εμείς σου λέμε ότι καλά κάνεις που δεν τα βλέπεις. Θα έρθει η ώρα που θα δεις
περισσότερα πράγματα. Ο λόγος που εμποδίζεις τον εαυτό σου ακόμα από αυτό,
είναι γιατί περιμένεις να πας βαθύτερα πρώτα και να ανοίξεις την καρδιά και να
κάνεις τις απαραίτητες διαδικασίες. Γιατί τώρα, αν αρχίσεις να βλέπεις πράγματα ή
να ακούς, θα έμπαινες σε άλλο μονοπάτι. Θα τραβούσαν την προσοχή σου και θα
έχανες την ουσία, που είναι η ίδια η καρδιά. Έτσι λοιπόν, βρίσκεσαι εκεί που
πρέπει να βρίσκεσαι. Μην το αμφισβητείς αυτό και μην αμφισβητείς ότι η δουλειά
γίνεται όπως χρειάζεται να γίνει και λειτουργείς σαν μια άγκυρα γείωσης για τη
δουλειά των υπολοίπων.
Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα στα αστρικά πεδία. Οι ενέργειες
εμφανίζονται με πολλούς τρόπους και εμφανίζονται ανάλογα με τον τρόπο που
εστιάζεστε εσείς, το δικό σας πεδίο εστίασης, και ανάλογα με αυτό που θέλουν να
σας δείξουν. Γιατί ερχόμαστε και δημιουργούμε κάποιες σκεπτομορφές για να σας
βοηθήσουμε να συνδεθείτε με την ενέργειά μας. Τα χρώματα που βλέπετε
αντιστοιχούν σε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Να το πούμε έτσι… αυτά που
βλέπετε, οι σκεπτομορφές που βλέπετε στο αστρικό πεδίο, είναι στην ουσία το
αποτέλεσμα που προκύπτει από την παρουσία μιας ενέργειας. Ακόμα και όταν
πρόκειται για δικές σας σκεπτομορφές… αλλά ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στη φάση
να περνάτε σε υψηλότερα υποπεδία και να βλέπετε αυτά που συμβαίνουν εκεί,
συλλαμβάνετε τα αποτελέσματα της παρουσίας οντοτήτων/ενεργειών, μέσα από τα
αποτελέσματα της καύσης του υλικού του αστρικού πεδίου.
Όταν βλέπεις Φ. ένα χρώμα εσωτερικά, πρώτα λοιπόν πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι
αποτέλεσμα μιας καύσης, και δεύτερον, αν θέλεις να διαβάσεις αυτήν την ενέργεια
/ παρουσία, να συνδεθείς με την ενέργεια που υπάρχει πίσω απ’ αυτό. Η ενέργεια
που υπάρχει πίσω από το χρώμα και που μπορείς να την διαβάσεις με την καρδιά
σου μόνο, είναι αυτή που προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι γίνονται ορατές σε
σας οι υψηλότερες οντότητες. Το να βλέπετε συγκεκριμένες μορφές έχει να κάνει
κυρίως με το κατώτερο νοητικό σας, με αυτά που περιμένει να δει ο νους, με το τι
προβάλει το υποσυνείδητο και τη δική σας εστίαση στο χαμηλό αστρικό πεδίο.
Όταν αρχίσετε να προχωράτε βαθύτερα, τα πράγματα αρχίζουν να εκδηλώνονται
με έναν άλλον τρόπο. Αυτή η καύση λοιπόν του υλικού του αστρικού πεδίου, όπως
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τη θέτουμε, έχει να κάνει από τη μια με έναν καθαρισμό του αστρικού πεδίου, και
από την άλλη συνοδεύει σαν ένα φαινόμενο, την παρουσίας υψηλότερων
οντοτήτων.
Φ.:
Πώς μπορώ να συνδεθώ μ’ αυτές, γιατί είναι άπειρες, δεν βρίσκεις άκρη.
Απάντηση:
Σαφώς δεν χρειάζεται να συνδεθείς με όλες αυτές. Οι ενέργειες αυτές είναι
παρούσες γιατί έρχονται και εργάζονται μαζί σας. Συνεργάζονται μαζί σας. Δεν
υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μπεις στη διαδικασία να καταλάβεις τι
υπάρχει εκεί. Εμπιστεύσου τη διαδικασία. Μείνει στην καρδιά και εμπιστεύσου τη
διαδικασία. Και δήλωσε την πρόθεσή σου, αν είναι κατάλληλο να γνωρίζεις κάτι,
να σου γίνει γνωστό.
Φ.:
Είπες για καύση και, στο ξεκίνημα του κύκλου, ο κύκλος ο δικός μου ήταν
φτιαγμένος από φλόγες.
Χ.:
Μπορούν να μας πουν τι εννοούσαν μ’ αυτό που είπαν για τη σινδόνη; Μου έκανε
μεγάλη εντύπωση.
Άννα:
Ναι, κι εγώ παραξενεύτηκα.
Απάντηση:
Η ‘σινδόνη του Τορίνο’ είναι ένας όρος που χρησιμοποιήσαμε απλά για να
καταδείξουμε τον αναστάντα Ιησού. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Δεν
αναφερόμαστε φυσικά σ’ αυτήν καθεαυτή τη σινδόνη. Δεν είναι αυτό που μας
αφορά. Θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι η σινδόνη είναι το πέπλο που σας σκεπάζει.
Θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι η σινδόνη είναι το πέπλο. Σ’ αυτή τη σινδόνη
αναφερόμαστε. Γι’ αυτό σας είπαμε να ψάξετε στα υπάρχοντά σας να βρείτε τη
σινδόνη και να τη φέρετε στην επιφάνεια. Γιατί, φέρνοντας στην επιφάνεια αυτό
το πέπλο, αναγνωρίζετε την παρουσία του και θα μπείτε σε μια διαδικασία
επεξεργασίας έτσι ώστε να το εξαλείψετε… να το λεπτύνετε ακόμα περισσότερο.
Η ύπαρξή του πέπλου…. μιλάμε για το πέπλο της διττότητας; Μιλάμε για το πέπλο
που χωρίζει τις διαστάσεις. Η ύπαρξη του πέπλου έχει να κάνει με το δικό σας
DNA. Δεν είναι κάτι που επικαλύπτει τη γη και δεν σας επιτρέπει να δείτε τι γίνεται
έξω απ’ αυτήν, αλλά το πέπλο αυτό καθεαυτό είναι μία μαγνητική διευθέτηση που
βρίσκεται μέσα σε σας, μέσα σε κάθε κύτταρό σας, μέσα στο DNA σας. Ζητώντας
να το φέρετε στην επιφάνεια και να το διαχειριστείτε, θα μπορέσετε ουσιαστικά να
αποκτήσετε πρόσβαση στη δική μας πλευρά. Δεν σας λέμε ότι αυτό θα γίνει με
έναν τρόπο μαγικό και το πέπλο θα εξαλειφθεί ξαφνικά κι εσείς θα πείτε «ίδωμεν
το φως το αληθινό», είναι μια διαδικασία όμως που σίγουρα μπορείτε ξεκινήσετε.
Ο Κρύων έκανε την αρχική προετοιμασία και συνεχίζει να δουλεύει. Και τώρα
μπαίνετε κι εσείς στη διαδικασία του να δουλέψετε μαζί του στενά. Γιατί αυτή τη
στιγμή συνεργάζεστε συνειδητά με τις ενέργειες του Κρύων και την ομάδα του
μαγνητικού πλέγματος που έχει απομείνει εδώ. μπορείτε να ζητήσετε λοιπόν από
την ενέργεια του Κρύων να σας καθοδηγήσει σ’ αυτό. Η Ιερά Σινδόνη είναι το
πέπλο. Είναι αυτό που όταν πέσει, αποδεικνύει την ανάσταση.
Βλέπετε ότι ο Ιησούς την εγκατέλειψε τη σινδόνη χιλιάδες χρόνια πριν κι αυτό
αποδεικνύει ότι ήταν κάτι εφικτό εδώ και πολλούς – πολλούς αιώνες. Και
πραγματικά, υπήρξαν άνθρωποι –μετρημένοι βέβαια- που πέρασαν από αυτήν τη
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διαδικασία για τον εαυτό τους. Τώρα, γίνεται κάτι σε συλλογικό επίπεδο. Και έτσι
είναι.
Χ.:
Κατάλαβα. Πάμε για την ανάσταση, αλλά όσοι δεν τα καταφέρουν μετά θα
στέκονται σ’ έναν τρισδιάστατο κόσμο πάλι; Θα υπάρξουν άτομα που θα μείνουνε
πίσω, ή θα είναι για όλους γενικά η ανάσταση;
Απάντηση:
Χμ, μου λέει «πες του, πότε θα σε κάνουμε να βάλεις μυαλό;» [γέλια]
Χ.:
Το περίμενα ότι θα μου το πούνε αυτό, αλλά ρώτησα.
(συνέχεια)
Ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται. Εσύ ο ίδιος το διδάσκεις στους ανθρώπους. Θα
περιοριστούμε να πούμε λοιπόν ότι γνωρίζεις ήδη.
Και έτσι είναι…
Δ.:
Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά μια και δόθηκε η ευκαιρία θέλω να το πω αυτό,
να το ρωτήσω. Κάποια στιγμή, είχα μία αίσθηση ότι ο Ιησούς μετά την ανάστασή
του…. ότι η παρουσία του είναι ακόμα εδώ. Δηλαδή, είχα την αίσθηση, σαν κάτι
που δεν έχει ειπωθεί αλλά έχει υπάρξει αυτό, ότι με το σώμα του συνέχιζε και από
τότε μέχρι τώρα κατά καιρούς, είναι εδώ με το σώμα του. Αυτή η αίσθηση που
υπάρχει σε μένα, που το ένιωσα αυτό το πράγμα, κάτι που ήταν πολύ όμορφο,
γιατί είναι η αίσθηση ότι είναι μαζί μας, ότι υπάρχει στον κόσμο μας. Και ότι μετά
από αυτό που λέμε ανάσταση, ο Ιησούς με το σώμα του υπάρχει στον κόσμο μας.
Και ίσως να μην είναι τυχαίο που βρέθηκε και ενσαρκώθηκε σαν ένας από εμάς.
Απάντηση:
Θα το θέσουμε ως εξής: ο Ιησούς κι εσύ είσαστε ένα και το αυτό. Ο Ιησούς είναι
ενσαρκωμένος στον καθένα από εσάς. Η ψυχή που ακούει στο όνομα Ιησούς,
βρίσκεται στον καθένα από εσάς. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί ότι έχει πολλές
προεκτάσεις. Εσύ βέβαια, μιλάς για κάτι άλλο κι εμείς σου απαντήσαμε με έναν
τελείως διαφορετικό τρόπο, σε μία τελείως διαφορετική κλίμακα. Ο Ιησούς δεν
είναι ένα άτομο. Είναι μια πολιτεία, είναι ένα έθνος, είναι μία γη ολόκληρη…. μια
ανθρωπότητα ολόκληρη. Όταν φτάσει κάποιος σε ένα τέτοιο ύψος, το να συνδεθεί
με τη χριστική ενέργεια τόσο βαθιά και να γίνει ένα μαζί της, το εύρος που αποκτά
είναι τέτοιο που γίνεται ένα με το συλλογικό. αγκαλιάζει το συλλογικό σαν μια
μεγάλη ψυχή, σαν ένας Μαχάτμα [Σημείωση: Μεγάλη Ψυχή].
Έτσι, η αίσθηση που έχεις, μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστή με μια έννοια,
αλλά όχι όπως την είχες ακριβώς στον νου σου. αυτό μπορεί να σας συγκινήσει
ιδιαίτερα, ειδικά αν συγκρίνετε κάποια από τα λόγια που έχουν μείνει αναλλοίωτα,
όπου σας παρότρυνε να τον βλέπετε μέσα στον καθένα, στον κάθε άνθρωπο. Δεν
ήταν μια απλή αλληγορία, αλλά όταν διεστάλη τόσο πολύ, όταν διευρύνθηκε τόσο
πολύ, πραγματικά είχε αγκαλιάσει κάθε επιμέρους ψυχή. Καμιά φορά η
πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τρελή σας φαντασία. Έτσι είναι.
Το ότι είναι διαρκώς μαζί σας λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα, μόνο που δεν
κυκλοφορεί στη γη με ένα σώμα, μέσα σε μια ατομικότητα… σε μια προσωπικότητα
που φέρει τα χαρακτηριστικά του Ιησού, αλλά είναι μοιρασμένος σε όλους σας.
Υπάρχει στον καθένα από εσάς. Είναι τα πάντα. Είναι στα πάντα, σε όλη την
ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας. Οι μεγάλες ψυχές δεν
έχουν τίποτα να κάνουν με τις θρησκείες του κόσμου. Κι αυτό το λέμε για να
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τονίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει βαπτιστεί κάποιος μέσα από μία
χριστιανική θρησκεία, ένα χριστιανικό δόγμα, για να αποκτήσει αυτή την ένωση.
Είναι μία ένωση που υφίσταται λόγω της δικής του διεύρυνσης. Κι αν είχε να σου
απαντήσει τώρα κάτι, θα σου έλεγε:
Είμαι μαζί σου για κάτι, και το ξέρεις.
Θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε γι’ απόψε.
Καλό σας βράδυ.
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Μάθημα 9ο
Ομάδες Α΄ - Β΄ - Γ΄ - 17.8.2008

Ο ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ

Λέει ο Ηλίας «Πες τους να καθίσουν και να σκεφτούν τι κάνανε σήμερα».
Αυτό που κάνετε κάθε μέρα, θα πείτε, αυτό που κάνετε συχνά. Αυτό που
επαναλαμβάνετε πάρα πολύ συχνά. Μερικοί παρακολούθησαν μια συνεδρία, άλλοι
πήγαν για μπάνιο, ήπιατε έναν καφέ, συζητήσατε, φάγατε… Πράγματα που.. δεν
είναι μεν απολύτως καθημερινά όλα τους, αλλά που τα επαναλαμβάνετε, ωστόσο,
συχνά.
Έχετε σκεφτεί αλήθεια, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι διαφορετικό;
Κάτι εντελώς διαφορετικό; Έτσι, ήρθαμε τώρα να σας σκουντήσουμε λίγο, να σας
δώσουμε ένα σπρώξιμο, να σας τσιγκλήσουμε και να δείτε πιο καθαρά όλα όσα
κάνετε. Και να δείτε πόσα ακόμα θα επιθυμούσατε να κάνετε. Τι περιμένατε
αλήθεια, να καθίσουμε φρόνιμα; [χαμόγελα]
Για σκεφτείτε λοιπόν, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι εντελώς,
εντελώς καινούριο. Είτε ήταν ένα ταξίδι σ’ έναν άγνωστο τόπο, είτε ήταν μια
καινούρια δραστηριότητα, πότε ήταν αυτό το καινούριο; Έχετε αφεθεί τόσο πολύ
να ψάχνετε τις καινούριες δονήσεις, να προσπαθείτε να τις ερευνήσετε, να τις
ψηλαφήσετε, να τις νιώσετε, που έχετε ξεχάσει πώς είναι να κάνεις κάτι καινούριο
στο γήινο πεδίο. Έχετε ξεχάσει τον κόπο που χρειάζεται για κάτι καινούριο, το
στρίμωγμα που χρειάζεται. Γιατί, κάθε φορά που καλείστε να μάθετε κάτι
καινούριο, χρειάζεται να δουλέψει το μυαλό υπερδιπλάσια… να δουλέψει πολύ
περισσότερο, να εστιαστεί. Χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο. Υπάρχει ένα κόστος
για το καινούριο. Με τον ίδιο τρόπο βλέπουν οι άνθρωποι τη δική σας έρευνα. Με
τον ίδιο τρόπο κάποιοι παρατηρούν εσάς να ερευνάτε τις εσωτερικές δονήσεις, τις
εσωτερικές διαστάσεις, και αναρωτιούνται πού βρίσκετε το κουράγιο να το κάνετε
αυτό. Βλέπετε ο καθένας, ανάλογα με το επίπεδο που είναι εστιασμένος, ενεργεί,
πράττει.
Όμως πραγματικά, θέλουμε να σας σπρώξουμε στο καινούριο. Η Αειφόρος
Ανάπτυξη, χρειάζεται μια ενδελεχή προσπάθεια για το καινούριο. Δεν θα ήσασταν
εδώ σήμερα, αν δεν αγαπούσατε το καινούριο, σε κάθε του μορφή. μόνο που για
την ώρα…. για την ώρα μένετε θεατές του καινούριου. Περιμένετε να σας το φέρει
κάποιος άλλος για να το δείτε, και δεν έχετε αναρωτηθεί πόσα καινούρια
πράγματα περιμένουν στο κατώφλι της συνείδησής σας για να βγουν στην
επιφάνεια. Πόσα πράγματα μπορείτε να δημιουργήσετε. Από μια ζωγραφιά, ένα
τραγούδι, ένα γλυπτό, μία κατασκευή, μία ιδέα, μέχρι έναν καινούριο διαλογισμό…
Η σχέση σας με το καινούριο είναι ερωτική. Είστε εδώ που είστε γιατί είστε
ερωτευμένοι με το καινούριο. Όμως θέλει κότσια το καινούριο. Θέλει
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Θέλει στοχοθεσία.
Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Μορύα, ο Κουτχούμι, ο
Πουθενά και ο Τώρα, είναι εδώ. Δεν είμαστε πουθενά και είμαστε μέσα σας.
Είμαστε σε κείνο το σημείο μέσα σας που αντιστοιχεί στο πουθενά και σ’ ένα χρόνο
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που αντιστοιχεί στο τώρα. Τι είχε απαντήσει ο Οδυσσέας στον Πολύφημο; Ποιο
ήταν το όνομά του; “Κανένας”; Εμείς είμαστε στο πουθενά. Έτσι μας αρέσει να
παίζουμε μαζί σας και να σας βγάζουμε έξω από τον χρόνο και τον χώρο. Σας
ρίχνουμε μερικές φράσεις σαν δόλωμα ενεργειακό κι εσείς το τσιμπάτε,
παρακολουθείτε τα λόγια μας και σιγά – σιγά τραβάμε το σχοινάκι για να σας
φέρουμε πιο βαθιά, εκεί που μπορείτε άνετα να παραδώσετε τα πάντα.
Πότε ήταν λοιπόν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι καινούριο, που συναντήσατε
κάτι καινούριο, φίλοι μας; Σήμερα ήταν η τελευταία φορά και η πρώτη φορά που
περπατήσατε σ’ έναν καινούριο κόσμο.
Ο καθρέφτης θόλωσε και χρειάζεται να τον ξεθολώσουμε λιγάκι. Θα σας πούμε
λοιπόν ότι -είναι αστείο αλλά είναι αλήθεια-, πεθαίνετε και γεννιέστε κάθε φορά
που πέφτετε για ύπνο και ξυπνάτε το πρωί. Ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος,
έλεγαν οι αρχαίοι. Και έτσι είναι. Κι εμείς θα το προεκτείνουμε λέγοντάς σας ότι
κάθε δευτερόλεπτο γεννιέστε και πεθαίνετε και ξαναγεννιέστε. Το μυαλό σας όμως
είναι φτιαγμένο έτσι ώστε συρράπτει. Συρράπτει όλα αυτά τα στιγμιότυπα, σ’ ένα
συνεχή χωροχρόνο. Είναι στιγμιότυπα. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, γεννιέστε και
πεθαίνετε. Κάθε σας εκπνοή είναι ένας μικρός θάνατος και κάθε σας εισπνοή σας
γεμίζει με ζωή. Κάθε φορά που εκπνέετε, η ενέργειά σας γεννιέται σε μια άλλη
δόνηση. Κάθε φορά που εισπνέετε, πεθαίνει από εκείνη τη δόνηση για να γυρίσει
μέσα σας. Και το εργαλείο του χωροχρόνου είναι εδώ μόνο και μόνο για να σας
βοηθά να τα συρράπτετε όλα και να κάνετε ένα συνεχές.
Κάθε στιγμή…. με μία έννοια λοιπόν, κάθε στιγμή κάνετε κάτι καινούριο. Μπορείτε
να διανοηθείτε πόσο ευτυχισμένοι θα ήσασταν αν μπορούσατε να το συλλάβετε
αυτό; Να συλλάβετε ότι «Τώρα είμαι εδώ. Εγώ Είμαι… και πάλι, Εγώ Είμαι…».
Εσείς είστε κάθε στιγμή, καινούριοι. Κάθε φορά που η σκέψη σας φεύγει από ένα
σημείο και πηγαίνει σ’ ένα άλλο, πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Κάθε φορά που τα
συναισθήματά σας αλλάζουν εστίαση, και τη μια φορά αγαπάτε κάποιον και την
άλλη νιώθετε ότι αγαπάτε κάποιον άλλον, κάθε φορά που τα αισθήματά σας
εστιάζονται σ’ έναν διαφορετικό άνθρωπο, πεθαίνουν και γεννιούνται. Αν είναι
κάτι για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σ’ αυτόν τον κύκλο μαθημάτων, είναι
ο θάνατος και η ζωή. Και φυσικά, δεν μιλήσαμε γι’ αυτά προσπαθώντας να σας
εξηγήσουμε το μυστήριο, φέρνοντας μπροστά σας κάτι νέο, αλλά προσπαθήσαμε
να τραβήξουμε την προσοχή σας σ’ αυτά που παραβλέπετε. Σ’ εκείνα τα
στιγμιότυπα της ύπαρξής σας που, πολύ βολικά, παραβλέπετε πολλές φορές.
Αυτό που σας συνδέει μεταξύ σας είναι η κίνηση της ενέργειάς σας στον χώρο και
στο χρόνο. Η συνειδητότητά σας προβάλλει πολλά διαφορετικά στιγμιότυπα.
Παλιότερα, είχαμε χρησιμοποιήσει αυτήν την αναλογία μιλώντας για τις νεράιδες
και τα στοιχειακά και τώρα ερχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια παρομοίωση,
την ίδια εικόνα, σε σχέση με σας, με τον ίδιο σας τον εαυτό. Μπορεί να είσαστε
πολυσύνθετα όντα, με τη δική σας διάνοια, αλλά με τον ίδιο τρόπο λειτουργείτε. Η
συνειδητότητά σας, με έναν ανάλογο τρόπο λειτουργεί στο σύμπαν. Η
συνειδητότητά σας μεταφέρεται μέσα στον χώρο κι εσείς μπορείτε,
παρακολουθώντας τον εαυτό σας, την κίνησή σας στον καθρέφτη, να δείτε μια
συνεχή κίνηση. Νομίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι πάντα που μετακινείστε. Ψάχνετε
για τα μυστικά του διακτινισμού. Αυτός είναι ο φυσικός διακτινισμός. Είναι ο
φυσικός τρόπος τον οποίο πολύ καλά γνωρίζουν πια οι επιστήμονές σας και με τον
οποίο η συνειδητότητά σας κινείται μέσα στον χώρο.
Δεν σας λέμε κάτι καινούριο, όμως σήμερα θέλουμε να εστιαστούμε σ’ αυτό, για
να τραβήξουμε την προσοχή σας στο θέμα του χώρου και του χρόνου και του
τρόπου με τον οποίο οι αισθήσεις σας είναι φτιαγμένες, ώστε να συνδέουν τα
διαφορετικά καρέ της συνειδητότητάς σας. Σας έχουμε πει συχνά ότι, αυτό που
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συμβαίνει είναι ότι η ψυχή σας μπαίνει σε μια δίνη, δημιουργεί με την περιστροφή
των ενεργειών της μια δίνη και κάθε φορά εστιάζεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο
αυτής της δίνης, της σπείρας που έχει δημιουργηθεί. Τώρα, σας φέρνουμε την ίδια
πληροφορία με έναν άλλον τρόπο, παρουσιάζοντάς σας τα πράγματα με τον τρόπο
που τα βλέπετε από το γήινο πεδίο, έτσι ώστε να μπορέσετε να αντιληφθείτε
καλύτερα με ποιόν τρόπο βλέπει ο γήινος νους και με ποιον τρόπο βλέπει ο Θεϊκός
Νους.
Μπορεί να το θεωρήσει κάποιος αστείο λοιπόν, αλλά… τι θα λέγατε στ’ αλήθεια, αν
κάναμε σήμερα έναν τέτοιο διαλογισμό; Τι θα λέγατε αν σας ζητούσαμε να
επιτρέψετε στον εαυτό σας να σας δει σαν εικόνες… σαν ενέργεια που μεταφέρεται
μέσα στον χώρο. Τη μια στιγμή σχηματίζει ένα επίπεδο εικόνας, την άλλη στιγμή
ένα άλλο, δέκατα του χιλιοστού πιο πέρα, την επόμενη ένα άλλο. Η ταχύτητα
αντίληψης του γήινου οφθαλμού, δεν μπορεί να συλλάβει το άναμμα και το
σβήσιμο της εικόνας, των διαδοχικών εικόνων, με τον ίδιο τρόπο που εσείς δεν
μπορείτε να συλλάβετε τον τρόπο που εναλλάσσονται τα καρέ μιας ταινίας, όταν
την παρακολουθείτε στον κινηματογράφο. Είναι η ενέργειά σας που κινείται στον
χώρο, όμως. Αυτή η ενέργεια που η συνειδητότητά σας της έχει δώσει μια
συγκεκριμένη μορφή και, καθώς κινείται και αλλάζει θέση στον χώρο, μπορείτε
άνετα να θεωρήσετε ότι πεθαίνει, αφήνοντας ένα επίπεδο και προχωρώντας σ’ ένα
άλλο, κάθε λεπτό.
Ποιοι είστε λοιπόν; Τι είστε; Επιτρέψτε στον εαυτό σας να έχει αυτήν την εικόνα
για λίγο. Οι επιστήμονές σας έχουν φτάσει πολύ βαθιά και υπάρχουν πάντα
κάποιοι που μπορούν να εκλαϊκεύσουν αυτές τις γνώσεις και να τις φέρουν πιο
κοντά σε σας. Τότε θαυμάζετε το πού έχει φτάσει η επιστήμη και νιώθετε
δικαιωμένοι γι’ αυτά που πιστεύατε από πριν. Όμως δεν παύει… η έκφραση αυτών
των αληθειών μέσα από την επιστημονική οδό δεν παύει να αποτελεί ένα μεγάλο
επίτευγμα για την ανθρωπότητα και μια μεγάλη ώθηση για τη δική σας
εμπιστοσύνη. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι οι αλλαγές θα έρθουν από την
επιστήμη σας. Από τους ανθρώπους αυτούς που πολλές φορές φοβάστε και
αμφισβητείτε και για τους οποίους θλίβεστε πολύ συχνά, επειδή δεν έχουν τον
δικό σας τρόπο αντίληψης, επειδή δεν μπορούν να δουν τα πράγματα, τις
δονήσεις, έτσι όπως τις βλέπετε εσείς. Και όμως, η ίδια η φύση έρχεται και παίζει
μαζί τους, επειδή την έχουν αγαπήσει πολύ, και τους αποκαλύπτει τα μυστικά της
σιγά – σιγά. Με ποιον αργό ρυθμό ίσως απ’ ότι θα περιμένατε, αλλά σιγά – σιγά
αποκαλύπτονται όλα. Άλλωστε, ποιος θα ήταν ο λόγος να ανακαλύψετε τα πάντα
αυτοστιγμεί;
«Και τότε εμείς, τι ρόλο παίζουμε, Πνεύμα; Τι κάνουμε εμείς; Γιατί περιφέρουμε
την ενέργειά μας στο υλικό πεδίο, έτσι όπως μας το περιέγραψες; Γιατί ζούμε και
πεθαίνουμε κάθε στιγμή;»
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσετε τον εαυτό σας να
αναβοσβήνει σε διαδοχικές θέσεις του χώρου, και να αντιληφθείτε το πόσο εύκολο
είναι να εισχωρήσει η ενέργειά μας σ’ αυτά τα απειροστά του δευτερολέπτου… να
εισχωρήσει και να γίνει ένα μαζί σας. Θέλετε ερμηνείες για το channeling; Θέλετε
ερμηνείες για τις ψυχικές εκδηλώσεις; Έχετε τις επιστημονικές αποδείξεις. Είναι
πολύ κοντά η στιγμή που θα μπορέσουν να δουν πώς μπορεί μια ενέργεια να
τροποποιηθεί καθώς κινείται μέσα στον χώρο. Και είμαστε εδώ για να τα πούμε
αυτά, όχι φέρνοντας κάτι καινούριο –άλλωστε, τι υπάρχει καινούριο κάτω από τον
ήλιο;- αλλά θέλουμε να σας τραβήξουμε πια έξω από την αντίληψη της
παγιωμένης μορφής. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει στατικότητα στον σύμπαν.
Δεν υπάρχει. Είναι κάτι που αντιλαμβάνεται ο γήινος νους και ο γήινος
αντιληπτικός μηχανισμός. Κι επειδή ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθεί
κάτι διαφορετικό, ερχόμαστε παράλληλα…. παράλληλα με τις δικές σας έρευνες,
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και προσθέτουμε μερικές πληροφορίες, έτσι ώστε να σας φτιάξουμε τη γενική
εικόνα.
Κινείστε λοιπόν, σαν μία σειρά αλλεπάλληλων ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ, που αναδύονται μέσα
στο χώρο, το ένα μετά το άλλο. Θα είχε ενδιαφέρον σ’ αυτό το σημείο, να
σκεφτείτε σε πια κατεύθυνση κινείστε και αν κινείστε σε μία κατεύθυνση ή σε
πολλές μέσα στον χώρο. Θα είχε ενδιαφέρον να μπορέσετε να δείτε ότι κινείστε σε
όλες τις κατευθύνσεις. Ότι βρίσκεστε παντού κάθε στιγμή. Και αυτό που σας κάνει
να συλλαμβάνετε μια διάσταση, είναι ο Χρόνος, μέσα από τον οποίο συρράπτετε
τις διαφορετικές εικόνες. Ο χρόνος από μόνος του είναι μία διάσταση. Είναι
ταυτόχρονα και μία… μία δόνηση, διαφορετική. Γιατί ο χρόνος είναι διαφορετικός
σε κάθε διάσταση. Τώρα αρχίζουμε κι ανοίγουμε την εικόνα περισσότερο.
Μπορείτε λοιπόν να αρχίσετε να σκέφτεστε τον εαυτό σας σαν ένα ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ που
επαναλαμβάνεται σε κάθε σημείο του χώρου. Φωτεινά σήματα, φωτεινά σημεία
που αναβοσβήνουν κινούμενα.
Έλλειψη συνειδητότητας.
Χμ.. τι είναι αυτό λοιπόν που θα σας έκανε να κινείστε στον χώρο; Υπάρχει ο
χώρος; «Σαφώς υπάρχει, θα πείτε. Για να μπορούμε να κινούμαστε, κάπου πρέπει
να κινούμαστε, κάπου είμαστε… μμ, αλλά πού είναι αυτό, δεν μπορούμε να το
πούμε ακόμα.»
Και τώρα, θα αντιστρέψουμε την εικόνα. Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας
σαν μία σφαίρα επίγνωσης, στην οποία ξαφνικά αρχίζουν και δημιουργούνται
κενά, δημιουργούνται με ένα πέπλο συντεταγμένες, γραμμές κάθετες και
οριζόντιες που σηματοδοτούν ουσιαστικά τη συσκότιση της επίγνωσης; Νάτος ο
χώρος. Εκεί είστε κι εσείς. Εσείς εξακολουθείτε να υπάρχετε και, ωστόσο,
φαινομενικά έρχεται κάτι που δημιουργεί την αίσθηση της μη συνέχειας, της
διακοπής. Κι έχετε ξαφνικά έναν απέραντο χώρο, στον οποίο βρίσκεστε παντού,
σαν διαφορετικές οντότητες, για να το θέσουμε αλλιώς, σαν διαδοχικές κινήσεις
της μιας ενέργειας. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να φροντίζουμε να
μετακινείται το πέπλο, να μετακινείται αυτό το παραπέτασμα που δημιουργεί τις
συντεταγμένες που σας δημιουργούν την αίσθηση του χώρου, που σας
δημιουργούν την αίσθηση του εδώ και του εκεί.
Είμαστε εδώ για να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά, απ’ ότι καταλαβαίνετε
[πειραχτικά], αν και καταλήξαμε να σας μπερδέψουμε σ’ ένα κουβάρι
συντεταγμένων. Όμως έτσι είναι. Το χωροχρονικό συνεχές υφίσταται μεν, αλλά
χρειάζεται και πάλι να αποφασίσετε από ποιο σημείο θα το δείτε. Βρίσκεστε και
πάλι μέσα στην τρισδιάστατη αντίληψη και παρακολουθείτε, βεβαιώνεστε για ένα
χωροχρονικό συνεχές. Έρχονται οι επιστήμονές σας και σας λένε «Ξέρετε, δεν
υπάρχει κάτι τέτοιο, είμαστε κίνηση της ενέργειας μέσα στον χώρο. Δεν είμαστε
καν αυτή η μορφή που βλέπουν τα μάτια μας και συλλαμβάνουν οι πέντε
αισθήσεις μας. Είμαστε ενέργεια που κινείται στο χώρο», σας λένε. Και τώρα εμείς
σας εξηγούμε ότι, ακόμα κι αυτό, είναι μία μικρή πλάνη. Μια πλάνη που εσείς
δημιουργήσατε, μέσα στο παιχνίδι των διαστάσεων. Γιατί, ακόμα κι αυτό, αυτή η
φαινομενική μετακίνηση της ενέργειας στον χώρο, είναι μία πλάνη.
Η ενέργεια είναι εκεί και ήταν πάντα εκεί. Όμως προκειμένου… προκειμένου να
αναπτυχθεί το γήινο παιχνίδι και να σχηματιστεί όλος αυτός ο κόσμος της
ψευδαίσθησης, της μάγια, χρειάστηκε να πέσει το πέπλο και να δημιουργήσει
συντεταγμένες… να δημιουργήσει ένα πλέγμα έλλειψης επίγνωσης. Αυτό το ρόλο
παίζουν οι συντεταγμένες που έχετε στον νου σας όσον αφορά τις διαστάσεις. Στο
γήινο πεδίο φαίνεται να έχουν έναν πολύ διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, πολύ
διαφορετικό σκοπό, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν εσωτερικά… Το
Πνεύμα είναι όλο εκεί. Και αν δείτε τον εαυτό σας από τη σκοπιά του Πνεύματος,
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του υψηλότερου πεδίου που μπορείτε να φτάσετε ποτέ, θα δείτε και πάλι ότι, όχι
μόνο είναι όλα ένα, όχι μόνο υπάρχει συνέχεια, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς
ότι είναι μία πολύ συμπαγής συνέχεια. Δεν υπάρχει κανένα σημείο διακοπής. Είναι
όλο φως. Φως διαφορετικό από αυτό που βλέπουν τα γήινα μάτια σας, αλλά….
είναι όλο μία επίγνωση.
Κι αρχίζουμε τώρα να κατεβαίνουμε και πάλι λίγο χαμηλότερα και να πιάνουμε τα
πράγματα από την υλική σκοπιά, θεωρώντας ότι έχουμε μερικές ενέργειες
καθισμένες στα καθίσματα γύρω από το τραπέζι, ενέργειες που αντιπροσωπεύουν
μία μορφή συνειδητότητας η καθεμιά, οντότητες που έχουν ντυθεί με ένα φυσικό
σώμα. Οντότητες που δεν μετακινούνται και πολύ μακριά. Σε όλη τους τη ζωή
κινούνται γύρω από έναν τόπο. Πολύ σπάνια θα τις δει κανείς να απομακρύνονται
από τον τόπο στον οποίο ζουν, πάρα πολύ σπάνια. Ακόμα και αν απομακρυνθούν,
φροντίζουν να γυρίσουν πίσω. Ενέργειες… domestic [εσωτερικές – εγχώριες],
γηγενείς. Πόσο μακριά πιστεύετε ότι μπορείτε να απομακρυνθείτε από τη γη; Πόσο
μακριά μπορείτε να φτάσετε; Μέχρι εκεί που φτάνει η συνειδητότητά της, σε όλα
τα επίπεδα. Δεν μπορείτε να φύγετε από τη γη, είσαστε η γη και μπορείτε να
απομακρυνθείτε τόσο, όσο φτάνει η συνειδητότητά της. Μπορείτε να
απομακρυνθείτε τόσο, όσο επιλέγει το συλλογικό να εκταθεί σ’ αυτόν τον άπειρο
χώρο. Όλα όσα εξηγήσαμε νωρίτερα για το πλέγμα και τις συντεταγμένες του
πλέγματος, έχουν μια απόλυτη αναλογία στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα
άστρα, οι γαλαξίες, όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν… σε μια άλλη κλίμακα, αλλά με
τον ίδιο τρόπο λειτουργούν.
Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η γη, σαν μια οντότητα, βρίσκεται σ’ ένα μόνο
τετράγωνο όλου του πλέγματος, αυτό που κάνει είναι να μετακινεί την ενέργειά
της γύρω από τον ήλιο, δίνοντας φαινομενικά την εικόνα ενός πλανήτη. Στην
ουσία, βρίσκεται παντού γύρω από τον ήλιο και τα φυσικά μάτια είναι που
παρακολουθούν αυτήν την κίνηση μέσα στον χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύ
σημαντικός παράγοντας και θα λύσουμε τώρα την απορία της Α., και της Άννας
επίσης, που αναρωτιόντουσαν γιατί είπαμε ότι στον επόμενο κύκλο θα μιλήσουμε
για τις τρεις διαστάσεις και την πέμπτη ταυτόχρονα. Γιατί παραλείψαμε την
τέταρτη; Η τέταρτη βρίσκεται σε όλες. Ουσιαστικά, όλες οι διαστάσεις πλέκονται η
μία με την άλλη, είναι όλες σε μία σφαίρα, αλλά ο χρόνος παίζει έναν ρόλο σε
όλες τις διαστάσεις και είναι διαφορετικός όσον αφορά κάθε διάσταση, γιατί ο
χρόνος είναι το παιχνίδι. Ο χρόνος είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέετε τις
εμπειρίες. Συνδέετε τα σημεία της συνειδητότητάς ας. Και μπορείτε να έχετε
άπειρους χρόνους, άπειρους ρυθμούς.
Έχετε λοιπόν τη γη που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Περιστρέφει την
ενέργειά της… μα δεν πάει πουθενά. Όμως η ενέργειά της φαίνεται να κάνει αυτήν
την περιστροφή, γιατί κάθε στιγμή υπάρχει ένα κενό αντίληψης στην τροχιά, που
δεν σας επιτρέπει να συλλάβετε τα σημεία που έχουν μείνει έξω από τον γήινο
αντιληπτικό μηχανισμό σας.
«Τι σημαίνει λοιπόν αυτό Κρύων;»
Χμ... τι σημαίνει, αλήθεια; Σημαίνει κατ’ αρχήν, ότι όλα είναι εδώ. Εσείς έχετε
μάθει εδώ και αιώνες να σκέφτεστε τα πράγματα μ’ έναν άλλον τρόπο. Φαντάζεστε
ότι οι δάσκαλοι είναι πολύ μακριά, το Πνεύμα είναι πολύ μακριά. Εσείς περιμένετε
να έρθει η γη, να εκτελέσει όλη της την περιστροφή και να σταθεί σ’ ένα ζώδιο, σ’
ένα σημείο της τροχιάς της, για να έχετε ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό
μεν παίζει ρόλο όσον αφορά τον κόσμο της μάγια, τον κόσμο της ψευδαίσθησης.
Ουσιαστικά όμως, βρίσκεται παντού στην τροχιά της και αλληλεπιδρά με όλους
τους αστερισμούς κάθε στιγμή.
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Ξέρουμε ότι θα τα βρείτε πολύ ενδιαφέρονται αυτά, και ακόμα περισσότερο όσοι
ασχοληθούν με τις κινήσεις των άστρων. Θέλετε εσωτερική αστρολογία; Χμ.. σας
κάνει αυτή; Είναι ίσως πιο περίπλοκη απ’ ότι μπορείτε να διαχειριστείτε ακόμα.
Αλλά όταν φτάσετε σ’ αυτόν τον βαθμό αντίληψης, όταν σας γίνει βίωμα αυτός ο
τρόπος αντίληψης, δεν θα χρειάζεστε πια την αστρολογία έτσι όπως τη γνωρίζετε
τώρα, αλλά θα γίνετε οι αλχημιστές του σύμπαντος και απλά θα περιμένετε να
αναμίξετε τις αστρικές επιρροές κάθε διάστασης σε μια συγκεκριμένη στιγμή του
χρόνου, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη συγχρονικότητα, όπου οι
θέσεις των επιρροών θα ευθυγραμμίζονται σε όλες τις διαστάσεις. Και τότε θα
μπορείτε πραγματικά να επιτύχετε την αλχημεία του σύμπαντος.
Αυτός είναι ο μηχανισμός που σας περιέγραψε ο Κρύων εδώ και χρόνια μιλώντας
για το κοσμικό ρολόι. Ακούγοντας για το κοσμικό ρολόι, το μυαλό σας πηγαίνει
στις κινήσεις των άστρων φυσικά, των γαλαξιών, των συστημάτων. Αλλά συχνά,
παραλείπετε να περιλάβετε σ’ αυτήν τη σύλληψη και όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις
και το γεγονός ότι αυτές οι κινήσεις είναι φαινομενικές. Γιατί στην ουσία, οι
τροχιές είναι πάντα καλυμμένες από την ενέργεια που εξετάζετε.
Θα σ’ αφήσουμε λοιπόν να γυρίσεις πίσω στον δικό σου χώρο και χρόνο Χ., αν
μας πεις τι κατάλαβες απ’ όλα αυτά. [Σημείωση: αναφέρεται σε ένα άτομο η
προσοχή του οποίου είχε αποσπαστεί]
Αστειευόμαστε…. φυσικά αστειευόμαστε. Είναι ώρες – ώρες που μας αρέσει να
παριστάνουμε τους δασκάλους με τους άτακτους μαθητές, αλλά ξέρετε καλά ότι
δεν είναι έτσι. Αυτό που λένε για τα παιδιά είναι ότι, ακόμα και όταν είναι
απασχολημένα με κάτι, ακούν τις κουβέντες που γίνονται γύρω τους, και το ίδιο
ισχύει και για τα μεγάλα παιδιά, που είσαστε εσείς. Έτσι, είμαστε σίγουροι,
γνωρίζουμε ότι η ενέργειά σας είναι προσηλωμένη εδώ. Δεν ανησυχούμε γι’ αυτό.
Όταν παύει να είναι, φροντίζουμε εμείς να αποκαταστήσουμε τη συνοχή της
ομάδας και πάλι. Και χρειαζόταν αυτό το διάλειμμα για να χαλαρώσετε λίγο τον
νου σας, να χαλαρώσετε από την ένταση που είχε συσσωρευτεί από την
προσπάθεια να κατανοήσετε τις περίπλοκες εικόνες. Ευχαριστούμε Χ. για την
αφορμή που μας έδωσες γι’ αυτό.
Θα συνεχίσουμε μια άλλη φορά, στον επόμενο κύκλο ουσιαστικά, τα όσα
ειπώθηκαν σήμερα. Είναι ήδη αρκετά για να σας κρατήσουν απασχολημένους για
το επόμενο διάστημα. Σας προσκαλούμε όμως, να συμπεριλάβετε στην αντίληψή
σας και αυτά τα γεγονότα. Γιατί είναι πράγματα που, από μόνα τους….. είναι
συλλήψεις που από μόνες τους θα διευρύνουν τον αντιληπτικό μηχανισμό σας.
Δεν είναι απλές πληροφορίες τις οποίες παίρνετε για να τις αναμασήσετε για λίγο
και κατόπιν να τις αφήσετε. Είναι ένας τρόπος αντίληψης των πραγμάτων. Ένας
σφαιρικός τρόπος αντίληψης των πραγμάτων. Αν δεν είναι αυτός ένας σφαιρικός
τρόπος, τότε ποιος είναι;
Χρειάζεται λοιπόν να κρατήσετε στον νου σας ότι τα πάντα είναι ήδη εδώ, ότι οι
κινήσεις που βλέπετε είναι φαινομενικές και γι’ αυτό αποκαλούμε το υλικό πεδίο,
πεδίο της πλάνης και της θυμαπάτης. Γι’ αυτό αποκαλούμε ψευδαίσθηση αυτόν
τον κόσμο της μάγια. Γι’ αυτό σας λέμε ότι είστε τεράστιοι. Γι’ αυτό σας λέμε ότι η
ενέργειά σας είναι πελώρια… κι εσείς δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Ο
αντιληπτικός σας μηχανισμός βλέπει μόνο…. τη δαχτυλήθρα, όπως είπαμε το πρωί,
[Σημείωση: αναφέρεται στη μηνιαία υπαίθρια συνάντηση] βλέπει μόνο αυτό το
μικρό σκεύος. Όμως είστε τεράστιοι και, την αλήθεια θα λέγαμε, αν σας λέγαμε
ότι είστε το σύμπαν ολόκληρο.
Μπορείτε να νιώσετε τώρα τι σημαίνει ενότητα του Πνεύματος; Τι εννοούμε όταν
μιλάμε για ενότητα του Πνεύματος και ένα κοινό ενεργειακό υπόβαθρο; Βλέπετε
τις κινήσεις που επιλέγετε να δείτε, σε όλες τις δονήσεις, σε όλες τις διαστάσεις.
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Τώρα βρίσκεστε στο σημείο να βλέπετε τα πράγματα, φυσικά, με τον γήινο
μηχανισμό, να συλλαμβάνετε τη γήινη πραγματικότητα, και με την καρδιά να
μπορείτε να αντιληφθείτε και τις υπόλοιπες δονήσεις. Έρχεται η ώρα που θα
μπορείτε να δουλεύετε με τις υπόλοιπες διαστάσεις, να δουλεύετε συνειδητά. Γιατί
και πάλι, η καρδιά είναι αυτή που θα σας βοηθήσει να συντονιστείτε με τον χρόνο
όλων των διαστάσεων και να ευθυγραμμίσετε τα γεγονότα. Προχωρημένα
μαθηματικά; Ίσως. Έχει ειπωθεί άλλωστε ότι τα μαθηματικά είναι η γλώσσα του
Θεού, έτσι δεν είναι; Και η επιστήμη σας είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά.
Δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα γίνει αντιληπτό ένα πολύ μεγαλύτερο
μέρος αυτής της πραγματικότητας. Και θα είναι πολύ καλό τότε, να υπάρχουν
κάποιοι που θα πουν «Μα, το υποψιαζόμουν αυτό, έτσι πίστευα ότι είναι», και θα
μπορέσουν να ζήσουν σ’ αυτήν την πραγματικότητα. Γιατί, είναι πολύ μεγάλο το
σοκ που μπορεί να περάσει ένας πολιτισμός, όταν βρεθεί αντιμέτωπος με την
ψευδαίσθηση της ύπαρξής του, με τη ματαιότητα των πεποιθήσεων στις οποίες
στηριζόταν εδώ και αιώνες πριν. Είναι μεγάλο το πολιτισμικό σοκ που θα συμβεί
από τις επερχόμενες ανακαλύψεις. Και αν θέλετε να ξέρετε, εσείς που ασχολείστε
με όλα αυτά, που ασχολείστε με τον εσωτερισμό, παίζετε κι αυτόν τον ρόλο:
απορροφάτε τους κραδασμούς που μπορεί να δημιουργήσουν ανακαλύψεις που
φέρνουν τα πάνω – κάτω. Γιατί, έχοντας κάνει όλη αυτή την προσωπική δουλειά,
έχοντας αποκτήσει μια πολύ διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων, μπορείτε να
διαχειριστείτε καλύτερα την πραγματικότητα που αναδύεται. Είναι εκπαιδευτικός ο
ρόλος σας στην κοινωνία, μόνο και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο. Αν όχι για οτιδήποτε
άλλο, αυτός ο λόγος είναι αρκετός για να σας βάλει σε μία εκπαιδευτική
διαδικασία. Είστε τα παραδείγματα για όσους θα σοκαριστούν πολύ βαθιά από τις
επιστημονικές ανακαλύψεις του εγγύς μέλλοντος… του κοντινού σας μέλλοντος.
Θα σας ζητήσουμε να πάρετε μερικές βαθιές ανάσες, να απλώσετε το χέρι, να
πιείτε λίγες γουλιές νερού ή αναψυκτικού, έχοντας στον νου σας, έτσι για πλάκα,
ότι δεν είστε το ίδιο άτομο που μετακινείται. Το άτομο που θα πιάσει το
αναψυκτικό ή το ποτήρι, είναι ένα καινούριο άτομο. Και το άτομο που θα πιει το
νερό ή το αναψυκτικό είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Σε κάθε σας κίνηση, σε
κάθε χιλιοστό και δέκατο του χιλιοστού κάθε σας κίνησης, είστε ένας άλλος
άνθρωπος. Θα ‘χε πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσετε τις αντιδράσεις του
υποσυνείδητού σας όταν αρχίσετε να σκέφτεστε έτσι. Σας είπαμε ότι θα γίνουν
πολύ μεγάλα ανοίγματα και θ’ αρχίσετε να τα βλέπετε ήδη μπροστά σας.
Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, οι δάσκαλοι της σοφίας και
της αγάπης και του ελέους, ο Ηλίας, είναι όλοι μαζί σας. Ευχαριστούμε που
ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
Καλό σας βράδυ.

Χ.:
Η ερώτησή μου είναι ότι, κάποιες φορές, μερικές εικόνες μου φαίνεται ότι τις έχω
ξαναζήσει. Και μου έχει δημιουργηθεί πολλές φορές η εντύπωση, πως έχουμε
γυρίσει στο παρελθόν μας… για να διορθώσουμε το παρελθόν μας. Κατάλαβες τι
λέω; Γιατί μου ‘ρχονται πολλές φορές εικόνες που νομίζω ότι τις έχω ξαναζήσει.
Απάντηση:
Το παρελθόν σου είσαι ο ίδιος. Το παρόν είναι το μέλλον που έρχεται. Προσπαθείς
να προεκτείνεις τη συνειδητότητά σου στον χώρο και τον χρόνο. Μέσα από αυτή
τη διαδικασία, περνάς από κάποια στενά αντίληψης. Περνάς από… [δείχνει το
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σχήμα μιας διπλής χοάνης]…. Περνάς μέσα από μια τέτοια χοάνη αντίληψης και
βλέπεις τη συνειδητότητα που ρέει σαν μαγνητικές γραμμές γύρω απ’ αυτή τη
χοάνη, γύρω απ’ αυτό το κέντρο. Στο σημείο που βρίσκεται στο κέντρο, όταν η
συνειδητότητά σου βρίσκεται στο κέντρο, μπορείς να έχεις αντίληψη όλων των
γραμμών που συγκλίνουν για να ανοίξουν και πάλι.
Σ’ αυτό το σημείο του κέντρου, μπορείς να έχεις επίγνωση της ενέργειας όλων
των γραμμών και αυτό είναι που συμβαίνει, όταν εσύ έχεις την αίσθηση ότι
κάποιες εικόνες τις έχεις ξαναδεί. Αυτό το σημείο το αγγίζεις στον ύπνο σου και
κατόπιν, ξυπνώντας, βιώνοντας τη σκηνή, βιώνοντας το στιγμιότυπο, θυμάσαι ότι
την ώρα που ήσουν στο κέντρο σου το είδες, γιατί συμβαίνει αυτό: έχεις την
ικανότητα εκεί πέρα να δεις πολλές ίνες, έτσι όπως περνούν από το κέντρο της
χοάνης και κατόπιν ανοίγουν και σχηματίζουν… φαντάσου ένα.... έναν δακτύλιο.
Έναν τρισδιάστατο δακτύλιο που σχηματίζεται από τις μαγνητικές γραμμές που
κυκλοφορούν σπειροειδώς.

Α.:
Λοιπόν, μου τριγυρνά συνέχεια το εξής «χώρος – χρόνος – Κρόνος». Γιατί το έχω
συνέχεια στο μυαλό μου αυτό;
Λ.:
Ο χρόνος σχετίζεται με τον Κρόνο.
Απάντηση:
Και πραγματικά, έτσι όπως λέτε, ο Χρόνος σχετίζεται με τον Κρόνο. Η τροχιά του
Κρόνου -η οποία όπως μόλις σας εξηγήσαμε, δεν είναι απλά μία τροχιά αλλά είναι
πολύ συμπαγής στα δικά μας μάτια-, είναι αυτή που δίνει το έναυσμα στη νόησή
σας, ώστε να συντονιστεί με τον χρόνο του γήινου πεδίου. Τα πράγματα έξω από
τον Κρόνο είναι διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι, εάν μετακινηθείτε έξω από την
τροχιά του Κρόνου, η αντίληψη του χρόνου θα μειωθεί δραματικά.
Άννα: Μου λέει τώρα «γενεές δεκατέσσερις», δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό…
Θα υπάρχει μια σύμπτυξη δεκατεσσάρων γενεών σε μία. Η εμπειρία δεκατεσσάρων
γενεών θα συγχωνεύεται σε μία… δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα αυτό
όπως μου το δείχνουν… θα φέρνετε την ενέργεια δεκατεσσάρων γενεών σε μία,
στον χρόνο μίας γενεάς.
Ευ.:
Έχει σχέση με τον Κρόνο αυτό;
Απάντηση:
Αυτό συμβαίνει έξω από την τροχιά του Κρόνου. Εάν δηλαδή φτάσει κάποια
στιγμή ο άνθρωπος να μετακινηθεί έξω από αυτήν, αλλάζει δραματικά η
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λειτουργία του χρόνου στην αντίληψή σας. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι
μοιάζει να καταρρέει η αίσθηση του χρόνου και ενώνετε την αντίληψη πολλών
γενεών σε μία… δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τεθεί αυτή τη στιγμή… πολλών
προσωπικοτήτων που υπήρξατε σε μία… συνεχόμενων προσωπικοτήτων. Με έναν
τρόπο, δεν είστε ακριβώς εσείς, αλλά είναι και οι γενιές πριν από σας. Ο πατέρας,
ο παππούς, ο προπάππος, και ούτω καθεξής. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είσαστε
μία καινούρια σύνθεση ενεργειών, που προκύπτουν από τη σύνθεση του πατέρα
και της μητέρας και πολλών άλλων στοιχείων, στην ουσία όμως υπάρχει μία
εκδήλωση της ζωής συνεχόμενη και, όλη αυτή η συνέχεια τροποποιείται στην
περίπτωση που βρεθείτε πέρα από την τροχιά του Κρόνου.
Ευ.:
Γιατί; Είμαστε στην τροχιά του Κρόνου;
Α.:
Αυτό δεν κατάλαβα, αφού βρισκόμαστε εκτός τροχιάς Κρόνου.
Ευ.:
Βρισκόμαστε εκτός τροχιάς.
(συνέχεια)
Αυτή τη στιγμή, βρίσκεστε ανάμεσα στην τροχιά του Κρόνου και του Ήλιου.
Βρίσκεστε ανάμεσα στον Ήλιο και την τροχιά του Κρόνου. Η Γη είναι πιο κοντά
στον Ήλιο από τον Κρόνο. Δες το έτσι: είναι ο Ήλιος, οι κοντινοί πλανήτες και η
Γη… εξώτερος πλανήτης είναι ο Κρόνος και ακολουθούν κάποιοι άλλοι …. Όταν
βγεις έξω από την τροχιά του Κρόνου, αλλάζει δραματικά η αίσθηση του χρόνου
σου.
Ο Κρόνος και ο Χρόνος είναι ένα και γίνονται προσπάθειες να καταλάβετε αυτό το
γεγονός, μόνο και μόνο για να συλλάβετε τη σχετικότητα του χρόνου σας. Και
έχετε αντιληφθεί, βέβαια, ότι είναι σχετικός ο χρόνος σας αλλά είναι πράγματα
που θα μπορέσετε να βιώσετε χειροπιαστά, αν φτάσετε κάποια στιγμή, -μετά από
πάρα πολλά χρόνια φυσικά, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει στο εγγύς μέλλοννα περάσετε έξω από τον δακτύλιο.. έξω από την τροχιά του Κρόνου. Δεν είναι
κάτι που θα γίνει στην παρούσα φάση της ανθρωπότητας, γιατί είναι δύσκολο να
συντηρηθεί η ζωή μέχρι εκείνο το σημείο. Η απομάκρυνση του γήινου σώματος
από τη γη, μπορεί να δημιουργήσει πολύ άσχημες επιπτώσεις στο φυσικό σώμα.
Ωστόσο, σου δείξαμε πώς συνδέεται ο Κρόνος και τι ρόλο παίζει η τροχιά του
γύρω από τη γη.
Λ.:
Η εσωτερική αστρολογία ισχύει όπως είναι σήμερα; Είναι αξιόπιστη δηλαδή; αυτά
που μας λένε για την εσωτερική αστρολογία; Επειδή ειπώθηκε για εσωτερική
αστρολογία πριν… είναι αξιόπιστη;
Απάντηση:
Είναι, μέχρι ενός βαθμού. Γιατί, αυτή που λέτε τώρα εσωτερική αστρολογία, δεν
θα φαίνεται καθόλου εσωτερική όταν προχωρήσετε βαθύτερα και καταλάβετε πώς
λειτουργούν, ποιες είναι οι πραγματικές σχέσεις των διαστάσεων των πλανητών,
σε σχέση με το σύνολο του ηλιακού συστήματος. Υπόκειται στους περιορισμούς
του νοητικού σας πεδίου. Διευρύνοντας εσείς το νοητικό σας πεδίο, μπορείτε να
δημιουργήσετε κάτι τελείως καινούριο. Μη ξεχνάτε ότι όλα αυτά είναι σύμβολα.
Κι εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί αυτό που τώρα αναφέραμε εμείς σαν
εσωτερική αστρολογία, θέλοντας να δώσουμε έμφαση στις δυνατότητες που
υπάρχουν όταν αρχίσετε να αποκτάτε μία τέτοια αντίληψη των πραγμάτων, στην
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ουσία δεν είναι εσωτερική αστρολογία. Είναι μία πραγματικότητα που θα αρχίσει
να αναδύεται μέσα από την επιστήμη σας. Αυτή τη στιγμή είναι εσωτερική
αστρολογία. Σε μερικές δεκαετίες θα είναι μια πραγματικότητα που θα αρχίσει να
αναφαίνεται σταδιακά, όσο αρχίζετε και μελετάτε την πραγματική υπόσταση όσων
βλέπετε γύρω σας. Όσο αρχίζετε να μπαίνετε περισσότερο στη σφαιρική σύνθεση
των ενεργειών που κινούνται και να βλέπετε τον εαυτό σας πιο ελεύθερο από τον
γήινο αντιληπτικό μηχανισμό, τόσο θα βλέπετε την επιστήμη σας να πηγαίνει και
να ερμηνεύει πράγματα και να σας φέρνει μία διαφορετική αστρονομία, αν θέλετε.
Αυτή τη στιγμή ωστόσο, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας έρευνες, θεωρώντας ότι
έχετε μπροστά σας μία νέα εσωτερική αστρολογία.
Χ.:
Οι άλλοι πλανήτες κατοικούνται; Έχουνε πει, οι Πλειάδιοι μάλλον, ότι οι άλλοι
πλανήτες κατοικούνται. Εμείς δεν τους αντιλαμβανόμαστε ή δεν ερχόμαστε σε
επαφή μαζί τους γιατί είναι σε άλλο χωροχρόνο;
Άννα:
Υπάρχει κάποια ένταση, είσαστε εντάξει όλοι; [απαντούν όλοι θετικά και δίνεται η
απάντηση στο ερώτημα]
Απάντηση:
Ναι, ναι και ναι.
Χ.:
Εμείς σ’ αυτήν τη ζωή θα τους αντιληφθούμε;
Απάντηση:
Όχι.
Χ.:
Θα εξελιχθούμε μόνοι μας δηλαδή;
Απάντηση:
Δεν σου είναι αρκετό;
Ευ.:
Βρισκόμαστε σε άλλον κραδασμό τελείως; Γι’ αυτό δεν μπορούμε να τους
αντιληφθούμε;
Απάντηση:
Ναι, έτσι είναι.
Εξηγώντας σας αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ανακινείται η περιέργειά σας.
Αυτό έχει συλλάβει η Άννα και ρωτάει αν είστε εντάξει και αν υπάρχει ένταση.
Ωστόσο, κάθε φορά που μπαίνουμε και σας εξηγούμε κάποια πράγματα σχετικά με
τις κοσμικές ενέργειες, αρχίζετε και μπαίνετε σε μια νοητική διαδικασία και σε μια
αγωνία να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό ανακινεί μέσα σας πολλές
ενέργειες και αυτό ενεργοποίησε την ενεργειακή δίνη που ένιωσε η Άννα.
Χ.:
Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κάνουν γνωστές αυτές τις πληροφορίες;
Απάντηση:
Οι πληροφορίες δίνονται όταν είναι κατάλληλο να δοθούν και όταν έχουν
αφομοιωθεί τα προηγούμενα μαθήματα. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθείτε να
γεμίσετε, να παραγεμίσετε έναν νου με πληροφορίες, χωρίς να έχει η καρδιά
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αφομοιώσει και επεξεργαστεί τις προηγούμενες. Μπορεί οι ταχύτητες στις οποίες
κινείστε να είναι γρήγορες, αλλά τα πάντα χρειάζεται να περνούν από το
χωνευτήρι της καρδιάς και εκεί να γίνεται η διάκριση και η σύνθεσή τους σε μία
πραγματικότητα για σας.
Ο Ερμής, ο Άρης, η Αφροδίτη, όλοι αυτοί οι πλανήτες βρίσκονται γύρω από τη γη
και πιο κοντά στη γη, γι’ αυτό και έχουν μια προσωπική επίδραση, μια πιο κοντινή
επίδραση πάνω σας. Τώρα, εμείς σας περιγράφουμε αυτά τα γεγονότα και σας
λέμε ότι οι ενέργειές τους είναι εκεί όλη την ώρα, δεν φεύγουν ποτέ…. Μιλάτε
παραδείγματος χάρη για έναν ανάδρομο πλανήτη. Ο πλανήτης δεν φεύγει ποτέ,
βρίσκεται διαρκώς εκεί. Συνεπώς, όταν πάτε να εξετάσετε μέσα από την εσωτερική
αστρολογία τις επιδράσεις των πλανητών, τις εξετάζετε τώρα σύμφωνα με την
ψευδαίσθηση που έχετε από το υλικό πεδίο, με την ψευδαίσθηση της μορφής.
Καταλαβαίνετε όμως μέσα απ’ όλες αυτές τις εξηγήσεις ότι, εφόσον η ενέργεια
είναι πάντοτε εκεί, και τα πάντα έχουν να κάνουν με μια ευθυγράμμιση, οι
ερμηνείες θα διαφοροποιηθούν πάρα πολύ όταν κινηθείτε προς την κατεύθυνση
του να βρείτε το σημείο ευθυγράμμισης και συντονισμού όλων των ενεργειών
σχετικά με την επίδραση ενός πλανήτη σε έναν άνθρωπο, σε μία χώρα, στη γη
ολόκληρη. Ξαφνικά βγαίνουνε μπροστά σας πάρα πολλά επίπεδα.
Επίσης, μιλώντας για τη ζωή που πιθανόν να υπάρχει σε άλλους πλανήτες, εμείς
σας λέμε ότι είναι σε άλλη διάσταση και γι’ αυτό δεν την αντιλαμβάνεστε. Και είναι
αλήθεια αυτό. Εξηγώντας σας λοιπόν πώς λειτουργεί η ενέργεια, εξηγώντας σας
ότι ήδη καταλαμβάνεται όλος ο χώρος κι εσείς δεν μπορείτε να τον δείτε, μπορείτε
να μπείτε βαθύτερα σ’ αυτό που σας λέμε (ότι είναι σε άλλη διάσταση και δεν
μπορείτε να τη δείτε). Μπορεί αυτή τη στιγμή ένας πλανήτης να βρίσκεται πολύ
μακριά από τη γη, στο αντίθετο άκρο του συστήματος, ίσως. Η ενέργειά του όμως
είναι εδώ και επιδρά. Η πραγματική του ενέργεια είναι σε όλο το μήκος της
τροχιάς και επιδρά το ίδιο. Έτσι, μπορεί να φαίνεται απίστευτο πώς μπορεί ένας
πλανήτης από την άλλη άκρη του συστήματος να επιδράσει σε σας, να φέρει
πληροφορίες, αλλά είναι ήδη εδώ. Μέσω της μαγνητικής ενέργειας είναι ήδη
ευθυγραμμισμένη μαζί σας η ενέργειά του, γιατί βρίσκεται πάνω ή κάτω από σας,
γύρω σας… Δεν είναι αυτό που βλέπετε στην άλλη άκρη του ηλιακού συστήματος,
είναι αυτό που υπάρχει δίπλα σας και δεν μπορείτε να δείτε με τα φυσικά σας
μάτια.
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Μάθημα 10ο
Ομάδες Α΄ - Β΄ - Γ΄ – 24.8.2008

ΣΤΟ ΙΟΧΡΟΥΝ ΠΕΔΙΟ

Κατ’ αρχήν θα σας ζητήσουμε να κοιτάξετε τον Πατέρα στα μάτια και να του πείτε
ότι τον αγαπάτε πολύ.

Ερχόμαστε να μιλήσουμε για άλλη μια φορά λοιπόν μαζί σας. Να πούμε τα σύκα –
σύκα και τη σκάφη – σκάφη. Θα έχετε διαπιστώσει ότι μας αρέσει να
χρησιμοποιούμε αυτήν την έκφραση, μόνο και μόνο γιατί δηλώνει μια πιο
γειωμένη αντιμετώπιση των μεταφυσικών αληθειών. Γιατί, ένα πράγμα που
διαπιστώσαμε εδώ και καιρό, και είναι κάτι που είχε φανεί…. είχε αρχίσει να
διαγράφεται από τα πρώτα ξεκινήματα αυτού του κύματος των channeler, είναι ότι
μάθατε να περιορίζετε τη σκέψη σας στα νέα δεδομένα. Φεύγατε από έναν
περιορισμό που ίσχυε παλιότερα και περιορίζατε τον νου σας σε κάτι νέο. Αυτό,
όπως λέτε καμιά φορά κι εσείς, «δεν το θέλει ούτε ο Θεός ούτε ο διάβολος». Κι
έτσι, φροντίζουμε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες τραβώντας τα νήματα πότε από
δω, πότε από κει, φροντίζοντας να σας φέρουμε στο κέντρο σας -αφού άλλωστε,
εσείς είστε αυτοί και αυτές που ζητάτε να μένετε ισορροπημένοι και να προοδεύετε
διαρκώς στα πνευματικά ζητήματα και στα ζητήματα της καρδιάς, με την έννοια
που τους δίνουμε εδώ, στα εσωτερικά πεδία.
Είστε οι εργάτες του φωτός. Δεν είστε υπάρξεις πληγωμένες συναισθηματικά, δεν
είστε φοβισμένοι, δεν νιώθετε μόνοι. Έχετε αντιληφθεί ότι, από τη στιγμή που
μπαίνετε στον πνευματικό δρόμο, παύετε να νιώθετε μόνοι. Δεν υπάρχει μοναξιά.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολλοί που βιώνουν έναν ιδιαίτερο συνωστισμό
γύρω τους ώρες – ώρες. Μόνο μοναξιά δεν μπορείτε να νιώσετε στα εσωτερικά
πεδία. Το μονοπάτι της καρδιάς, όσο μοναχικό κι αν φαίνεται όταν το κοιτά κανείς
απ’ έξω, είναι ένα πολυσύχναστο μονοπάτι. Ίσως περισσότερο απ’ οποιοδήποτε
άλλο. Σκεφτείτε τον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πόλης σας και συγκρίνετέ τον
με το μονοπάτι της καρδιάς. Θα δείτε ότι, το μονοπάτι της καρδιάς σας είναι ακόμα
πιο γεμάτο από ενέργειες. Δεν είστε ποτέ μόνοι.
Θυμόμαστε ότι η Άννα, όταν είχε βρεθεί στο σημείο –στην αρχή- να σκεφτεί ότι
την περιστοιχίζουν πάρα πολλές οντότητες, άρχισε να νιώθει περίεργα. Σκεφτόταν
ότι κάποιος την παρακολουθούσε κάθε στιγμή και δεν της ήταν καθόλου
ευχάριστο αυτό… καθόλου ευχάριστο. Κάθε τι που έκανε, σκεφτόταν σε μια μεριά
του νου της ότι κάποιος την έβλεπε.
Και βέβαια… δεν μπορούμε να αποφύγουμε να σχολιάσουμε το γεγονός που
συνέβαινε και συμβαίνει ακόμα σε μερικές ‘θεοσεβούμενες’ οικογένειες, όταν η
κυρία του σπιτιού σκεπάζει τις εικόνες στο υπνοδωμάτιο, προκειμένου να
συνευρεθεί με τον σύζυγό της. Είναι πολύ αστείος ο τρόπος που σκέφτονται οι
άνθρωποι. [γέλια] Είναι πολύ αστείος, γιατί έχουν μάθει να βλέπουν το Πνεύμα
σαν κάτι μακρινό, να βλέπουν εμάς σαν πολύ αυστηρές και σοβαρές οντότητες
που δεν σηκώνουμε από αστεία και είμαστε έτοιμοι να κατακρεουργήσουμε
οποιονδήποτε κάνει κάτι έξω από τα κοινώς αποδεκτά, απ’ όσα έχουν δοθεί μέσω
της παράδοσης… της παράδοσης της κοινωνίας, της εκκλησίας, και ούτω καθεξής.
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Αρχίσαμε λοιπόν κάνοντας μια εισαγωγή, έτσι, για να επιτρέψουμε στις ενέργειες
να έρθουν στον χώρο πλήρως. Ναι, είμαστε πάντοτε εδώ, αλλά βλέπετε, κάθε
φορά όταν έρχεστε φέρνετε μαζί σας ένα σωρό ενέργειες και χρειάζεται όλοι να
τοποθετηθούν. Γίνεται μια διευθέτηση των ενεργειών, μία αναδιάταξη.
Η Άννα πήρε ένα μοβ κερί, ένα μεγάλο μοβ κερί, και το ‘βαλε στη μέση του
δωματίου. Και αμφέβαλε για το αν θα πρέπει να το ανάψει, αμφέβαλε για τους
συνδυασμούς που θα πρέπει να κάνει, αν θα πρέπει να βάλει κι ένα μπλε ή ένα
καφέ. Κι εμείς της λέγαμε διάφορα, έτσι, για να της δώσουμε να καταλάβει –δεν
το κατάλαβε τελικά, της το είπαμε ξεκάθαρα στο τέλος- [γέλια]… για να καταλάβει
ότι αυτό που κάνει δεν είναι να επικαλείται ενέργειες ανάβοντας κεριά, απλά
ανάβει κεριά σύμφωνα με τις ενέργειες που βρίσκονται στο χώρο. Είναι αντίθετη η
δράση. Έτσι λοιπόν, άναψε το μοβ κερί, και μετά αναρωτιέται γιατί ένιωθε κάπως
αποσυντονισμένη, γιατί ένιωθε ‘ταρακουνημένη’, όπως λέει, λίγο πριν έρθετε. Δεν
συνδύασε στον νου της ότι πρόκειται για τις ενέργειες που είναι εδώ και είναι
ενέργειες που πηγαίνουν πολύ βαθιά -όπως πηγαίνει η ιόχρους φλόγα…. Πολύ
βαθιά και ανακινούν τα πάντα. Δεν σας αφήνουν σε ησυχία αυτές οι μενεξεδένιες
ενέργειες. Η μενεξεδένια φλόγα τρυπώνει παντού, στο βάθος του κυττάρου σας,
στο βάθος της κυτταρικής σας δομής και ξεσηκώνει τα πάντα. Και είμαστε εδώ για
να ξεσηκώσουμε τα πάντα. Αυτό της υποσχεθήκαμε άλλωστε πριν λίγο καιρό κι
αυτό ερχόμαστε να κάνουμε σιγά – σιγά.
«Στο προκείμενο Ηλία, μπες στο προκείμενο», αρχίζει να μου λέει….
Αγαπημένα μου παιδιά, είμαι και πάλι μαζί σας.
Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο Ηλίας και πολλοί άλλοι που
θα θέλατε πολύ να ακούσετε τα ονόματά τους. Ήδη γίναμε πάρα πολλοί. Ήδη
στεκόμαστε πάρα πολλοί γύρω σας, σε όλες τις πλευρές του χώρου. Δεξιά σας,
αριστερά σας, πίσω, μπροστά. Οι ενέργειές μας σας περιτριγυρίζουν κι εσείς
κάθεστε με ασφάλεια στην αγκαλιά του Πνεύματος κι εσείς αφήνετε τον εαυτό σας
να σταθεί σ’ αυτό που είστε πραγματικά. Στο κέντρο που είστε πραγματικά.
Δεν υπάρχει συνειρμός που δεν μπορείτε να κάνετε στο γήινο πεδίο. Δεν υπάρχει
σκέψη που δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Θεωρείτε το εαυτό σας τόσο άξιο
και ικανό, όσες περισσότερες σκέψεις και ακολουθίες μπορείτε να
παρακολουθήσετε. Σε όσα περισσότερα γεγονότα του παρελθόντος μπορείτε να
ανατρέξετε. Οι λύσεις που μπορείτε να βρείτε; Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στην
κοινωνία σας η εξυπνάδα έχει να κάνει με τον τρόπο που συνδέετε τα διάφορα
γεγονότα μεταξύ τους. Έρχεστε και παριστάνετε τους πολύξερους, τους
πολυμαθείς. Φέρνετε μπροστά σας ένα πλήθος γεγονότων και, σαν ικανές
κοπτοραπτούδες, τα βάζετε στη σειρά και κάνετε ένα πάτσγουορκ, κάνετε ένα
συνονθύλευμα σκέψεων και λέτε «Να, αυτό το βρήκα μόνος μου». Κι εμείς,
είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να σας πούμε «Κοιτάξτε καλοί μου, καλές μου,
αυτό που κάνατε είναι απλά ότι πήρατε τις χάντρες και τις βάλατε σε μια άλλη
σειρά. Πήρατε τις χάντρες και τις ράψατε σε μια διαφορετική ακολουθία στον
χωροχρόνο.
Αναφερθήκαμε την άλλη φορά στον χώρο και το χρόνο και ήταν πολύ ενδιαφέρον
για μας να σας παρακολουθούμε να προσπαθείτε να ξεπεράσετε τα κλουβιά στα
οποία έχετε χωθεί και να δείτε πέρα από αυτά. Ακριβώς όπως ένα χρυσόψαρο
προσπαθεί –ίσως μάταια;- να κατανοήσει τι υπάρχει πέρα από το τζάμι της γυάλας
του. Μπορεί να δει, αλλά πώς βλέπει; Έτσι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
προσπαθούμε να σας παρακολουθήσουμε. Ήταν ένα πείραμα για μας…. και δεν
ήταν απλά ένα πείραμα. Μέσα από αυτό σας δόθηκε η ευκαιρία να ανεβάσετε τη
δόνησή σας, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Οι αρχαγγελικές τάξεις περιμένουν εδώ και
καιρό καινούρια μέλη. Κι εσείς αναρωτιέστε και εστιάζετε την προσοχή σας στα
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μικρά και τα ασήμαντα. Κι εμείς περιμένουμε πότε θα ανοίξετε τον νου, να
ανοίξετε τις πόρτες και τα παράθυρα και να δεχτείτε το θεϊκό φως που έρχεται
μέσα για να λάμψει όλο σας το οικοδόμημα.
Ο Σαιν Ζερμαίν λοιπόν, μαζί με τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, βρίσκονται
εδώ για να προσθέσουν μερικές ενέργειες ακόμα, να συμπληρώσουν πάνω σ’ αυτά
που ειπώθηκαν. Ερχόμαστε με την πρόθεση να δημιουργήσουμε ένα χάσμα
ανάμεσα σε σας και σε όλους τους υπόλοιπους. Βλέπετε, ήρθε ο καιρός που θα
σας χωρίσει το ξίφος. Έρχεται κάποια στιγμή…. στην πορεία σας στο εσωτερικό
μονοπάτι έρχεται κάποια στιγμή που πέφτει το ξίφος, πέφτει η ρομφαία και σας
χωρίζει από κάθε τι άλλο. Μπορείτε να διανοηθείτε τι είναι αυτό;
«Τι συμβαίνει καλοί μας άγγελοι, θα χαθούμε λοιπόν; Θα χάσουμε τους φίλους και
τους αγαπημένους;» Μπορείτε να το πείτε κι έτσι….. μπορείτε να το πείτε κι έτσι.
Η ρομφαία, το ξίφος της αλήθειας είναι αυτό που ενώνει και χωρίζει. Σας φέρνει
στη δική μας πλευρά και σας ενώνει μαζί μας. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν
μπορείτε πια να ακολουθήσετε τον δρόμο στον οποίο βρισκόσασταν μέχρι πριν
από λίγο. Έχετε ήδη αντιληφθεί μέχρι αυτή τη στιγμή ότι το εσωτερικό μονοπάτι
είναι ένας μονόδρομος. Δεν μπορείτε να κάνετε πίσω, το καταλαβαίνετε καλά
αυτό. Δεν μπορείτε να κάνετε πίσω, όχι γιατί κάποιος σας εμποδίζει, όχι γιατί
κάποιος έχει κόψει πίσω σας τις γέφυρες επικοινωνίας, αλλά γιατί εσείς αλλάζετε
βαθιά σε κάθε βήμα σας. Μένετε οι ίδιοι και αλλάζετε βαθιά, ταυτόχρονα.
Δεν μπορείτε να περιγράψετε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε μόνο να πιστοποιήσετε
οι ίδιοι… ακόμα κι αυτή τη στιγμή αν σας ρωτήσουμε, θα πιστοποιήσετε ότι
πραγματικά, αλλάζετε κάθε στιγμή. Σας αρέσει ο τρόπος που αλλάζετε.
Ομορφαίνετε περισσότερο. Ομορφαίνει η ζωή σας. Γεμίζει με φως και αγάπη,
άσχετα αν πολλές φορές δεν το βλέπετε. Μπείτε όμως για λίγο σ’ αυτή τη
διαδικασία, μπείτε για λίγο στη σκέψη του ποιοι ήσασταν και ποιοι είστε τώρα κι
αφήστε τον εαυτό σας να συνειδητοποιήσει πόσο έχει αλλάξει. Δεν παύετε να είστε
εσείς, δεν παύετε να είστε ο εαυτός σας αλλά, με κάποιον τρόπο, γίνεστε όλο και
περισσότερο ο εαυτός σας. γίνεστε περισσότερο αυτά που είστε ήδη. Γίνεστε πιο
πλήρεις. Μοιάζετε με το παγώνι που ανοίγει την ουρά και δείχνει όλα τα φτερά
που πριν κρατούσε κρυμμένα. Με ένα πυροτέχνημα που σκάει και γεμίζει τον
ουρανό με χρώματα, ενώ πριν από λίγο δεν ήταν παρά ένας σβώλος πυρίτιδας.
Είσαστε οι ίδιοι και οι ίδιες, πάντα. Προχωρώντας όμως, συνειδητοποιείτε πιο πολύ
όλα όσα είστε.
Είναι ένας μονόδρομος λοιπόν το εσωτερικό μονοπάτι. Δεν έχει γυρισμό. Δεν έχει
γυρισμό στην τρισδιάστατη αντίληψη. Και ξέρουμε ότι δεν σας τρομάζει αυτό, γιατί
εσείς είσαστε που ζητούσατε απεγνωσμένα να προχωρήσετε μπροστά. Ορίστε, εδώ
είναι όλα, μπροστά σας. Εσείς είστε που παρακαλούσατε στις προσευχές σας το
βράδυ, το πρωί, κάθε στιγμή της ημέρας, να γίνεται ένα με το Πνεύμα, να βιώσετε
την ενότητα του Πνεύματος. Να αναπτύξετε όλο σας το δυναμικό. Ορίστε, είναι
όλο μπροστά σας. Ερχόμαστε και συντονίζουμε τις ενέργειές σας βαθιά, πολύ
βαθιά και ανακινούμε πράγματα που είχατε κρύψει κάτω από το χαλί. Ερχόμαστε
και τα ξεσκεπάζουμε. Σηκώνουμε λίγο τη γωνία για να δούμε πόσο καλές
νοικοκυρές είστε. Μην ανησυχείτε, όλοι έχουν κάτι κρυμμένο κάτω απ’ το χαλί.
Δεν είστε μόνο εσείς. Τσαπατσουλιά; Όχι. Βιασύνη. Βιασύνη στο δρόμο της
επιστροφής. Όταν όμως έρχεται η ώρα να κοπούν τα δεσμά, όταν έρχεται η ώρα
να πέσει η ρομφαία, πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε τακτοποιήσει τα του
παρελθόντος. Αφήστε λοιπόν τη μοβ ενέργεια, αφήστε τη μενεξεδένια φλόγα να
τρυπώσει βαθιά στην κυτταρική σας δομή και να φέρει τα πάντα στην επιφάνεια.
και σαν καλές νοικοκυρές και καλοί νοικοκυραίοι, αρχίστε να τα τακτοποιείτε.
Φόβοι, ανασφάλειες, ανησυχίες, ενοχές; Ρίξτε μια ματιά και κάντε ένα τελευταίο
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τακτοποίημα. Είναι απαραίτητο, έτσι ώστε, όταν πέσει η ρομφαία να μην
ανησυχείτε για τίποτα πια.
Τίποτα δεν σας χωρίζει από τον κόσμο. τίποτα περισσότερο από τον ίδιο σας τον
εαυτό. Γιατί όταν εσείς πατάτε το πόδι σας σε μία νέα διάσταση, έχετε αλλάξει
ριζικά. Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή σας. εποπτεύετε τα πεδία που πριν σας
φυλάκιζαν. Βρίσκεστε έξω από τα κελιά της φυλακής και μπορείτε να δείτε τον
ανοικτό ορίζοντα. Μπορείτε να νιώσετε αγάπη και συμπόνια για όσους είναι ακόμα
μέσα. Μπορείτε να ευχηθείτε γι’ αυτούς. Μπορείτε να προσευχηθείτε γι’ αυτούς.
Μπορείτε να τους στείλετε αγάπη και φως. Όμως, είστε έξω απ’ αυτή τη φυλακή.
Τίποτα δεν σας δένει πια εκεί μέσα. Είστε ελεύθεροι.
Κι ερχόμαστε να αναπτύξουμε ένα θέμα που δεν είχε αναπτυχθεί ποτέ άλλοτε μ’
αυτόν τον τρόπο, γιατί τώρα βρίσκεστε εδώ, μαζί μας. Πάει, πέταξε το
τρισδιάστατο πεδίο. Πέταξε ο τρισδιάστατος τρόπος αντίληψης. Δεν είσαστε πια
εκεί. Τελείωσε, πάρτε το είδηση. Τελειώσατε μ’ αυτό, έτσι είναι. Κοιτάς τον εαυτό
σου στα μάτια και γελάς, και αυτό αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα. Θα ήταν
αληθινό αν αυτή τη στιγμή σας λέγαμε ότι ο ορίζοντας των γεγονότων έχει
κλείσει, έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκεστε ήδη σε έναν νέο τόπο. Αυτή τη στιγμή
βρίσκεστε σε μία νέα διάσταση και έχετε πλήρη εποπτεία όλων των
προηγούμενων. Είστε εδώ.
Και δεν χρειάζεται να σας πούμε περισσότερα γι’ αυτή τη νέα διάσταση, γιατί πολύ
απλά έχετε ήδη αρχίσει να τη βιώνετε στην καθημερινότητά σας. επιτρέψτε στον
εαυτό σας να δει και να καταλάβει. Ανοίξτε τα μάτια της καρδιάς και δείτε τη
δόνηση στην οποία βρίσκεστε. Τι νομίζετε ότι ήταν η αλλαγή που έγινε στις ημέρες
που πέρασαν, μια αλλαγή που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα;
Ήταν η δική σας ολοκληρωτική μετάβαση. Η μετάβαση όλων όσων ήταν έτοιμη σ’
αυτή τη χρονική περίοδο να περάσουν στη δόνηση του… Ιόχρουν Πεδίου… Πώς
σας φαίνεται αυτό;
Η ιόχρους δόνηση είναι της πέμπτης διάστασης; Ναι, αυτή είναι. Έτσι είναι.
Κρατηθείτε λοιπόν. Απογειωνόμαστε. Βρισκόσαστε εκεί που δεν πιστεύατε ποτέ ότι
θα φτάσετε. Και ο Σαιν Ζερμαίν, οικοδεσπότης σας, μαζί με τον Ηλία και τον
Κρύων, σας παρατηρούν, σας αγκαλιάζουν και σας τραβούν σιγά – σιγά μέσα στο
Ιόχρουν πεδίο. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να κριτικάρει τα πάντα. Δοκιμάστε το
για λίγο. Δοκιμάστε να ασκήσετε κριτική. Αφήστε τον εαυτό σας καλυμμένο στο
Ιόχρουν φως και δοκιμάστε να ασκήσετε κριτική. Τι συμβαίνει; Αυτό που
συνέβαινε πάντα σ’ αυτό το πεδίο. Δεν υφίσταται κρίση. Δεν υφίσταται κριτική.
Δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο… δεν υπάρχει καν μπλε και κόκκινο, έχουν γίνει μοβ.
Αφήστε τον εαυτό σας να σταθεί σαν μία μοβ φλόγα. Εσείς είστε η ιόχρους φλόγα.
Είστε. Είστε.
«Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στη ζωή μας Ηλία; Τι σημαίνει με απλά
καθημερινά λόγια;» Σημαίνει ότι προΐστασθε των ενεργειών του Σαιν Ζερμαίν στο
γήινο πεδίο. Σημαίνει ότι διαχειρίζεστε την ιόχρου φλόγα στο γήινο πεδίο και,
ακόμα περισσότερο, διαχειρίζεστε το νοητικό πεδίο. ο Σαιν Ζερμαίν βρίσκεται
ψηλά και παρακολουθεί, και κάτω από την εποπτεία του εργάζεστε. Πέρασαν
πολλοί δάσκαλοι πριν απ’ αυτόν και ακολούθησαν κι άλλοι, και πολλοί μιλήσανε
στη συντροφιά σας. Σήμερα λοιπόν βρίσκεστε στο σημείο να πείτε ότι εργάζεστε
με τα πυρά του Ιόχρου πεδίου. Μοιράζεστε τις ευθύνες αυτού που γνωρίζει πώς να
διαχειρίζεται την ιόχρου φλόγα και τη φέρνετε μαζί σας όπου και αν σταθείτε. Η
Εγώ Ειμί παρουσία βρίσκεται μέσα σας με τη μορφή αυτής της φλόγας. Δεν σας
ζητούμε να εγκαταλείψετε την έννοια της ενότητας του Πνεύματος, ούτε την
έννοια του λευκού φωτός. Αυτή τη στιγμή όμως, γίνεστε οχήματα που
μεταφέρουν μία πολύ συγκεκριμένη δόνηση. Υπάρχει μία μεγάλη διαφορά ξέρετε.
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Δεν σας ζητούμε… αυτή την ώρα δεν σας ζητούμε να κατανοήσετε τα πράγματα
σύμφωνα με τον γήινο τρόπο αντίληψης. Εμείς βλέπουμε μία σειρά από φλόγες
υπηρεσίας που σχηματίζουν ένα κύκλο και είναι έτοιμες να περπατήσουν στη γη
και να λάμψουν το φως τους. Είστε μία σειρά από φλόγες. Τίποτα περισσότερο,
τίποτα λιγότερο.
«Θα τον παίξουμε κι αυτόν τον ρόλο Ηλία, Κρύων… Θα το κάνουμε, αφού μας το
ζητάτε, με πολύ χαρά».
Όπα, εδώ κάνετε ένα λάθος. Δεν είναι ένας ρόλος που παίζετε, είναι αυτό που
είστε. Όταν ανεβάζετε τη δόνησή σας και στέκεστε σ’ αυτό το πεδίο, είστε αυτό το
πεδίο. Δεν παίζετε ένα ρόλο, εκδηλώνετε αυτό που είστε στο παρόν επίπεδο
συνειδητότητας. Το μενεξεδί είναι ο χώρος όπου το μαύρο φωτίζεται. Γίνεται
πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, θαλασσί… Μενεξεδί. Το μενεξεδί είναι αυτό που… που
λάμπει μέσα στο σκοτάδι και αναλύεται, δίνοντας υπόσταση σε πολλές από τις
ενέργειες που παραμένουν στο σκοτάδι της εκδήλωσης. Η παρουσία μου είναι
αυτή που έρχεται και κυβερνά τη μετάβαση από τη μη ύπαρξη στην ύπαρξη. Από
το χάος στην τάξη. Από το ανεκδήλωτο στο εκδηλωμένο. Είναι η πρώτη ακτίνα η
μενεξεδένια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με πράγματα άλλα που έχετε ακούσει, αλλά
δεν πειράζει. Κρατήστε το. Κρατήστε το και θα σας δοθούν και άλλα εν καιρώ.
Το μοβ είναι το φως που αναδύεται από το σκοτάδι του ανεκδήλωτου. Η τάξη που
εμφανίζεται μέσα από το χάος. Κι αν θέλετε να το θέσουμε λίγο καλύτερα, το να
περνάτε στο ανώτερο νοητικό πεδίο, ισοδυναμεί με κάτι τέτοιο γιατί, οι εντυπώσεις
που παίρνετε από τα ακόμα ανώτερα πεδία, εδώ είναι που παίρνουν μία μορφή,
την πρωταρχική τους μορφή. εδώ το φως αρχίζει να διαθλάται και να δημιουργεί
ακτίνες, χρώματα. Εδώ αρχίζουν να σχηματίζονται οι ιδέες που βρισκόταν σαν
σπόροι, εν δυνάμει, στην άβυσσο.
Υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με τα χρώματα και τις ακτίνες. Διακυβεύονται πολλά,
γι’ αυτό και δεν πρόκειται να ξεκαθαριστούν, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον δεν
θα έχετε μια πιο ξεκαθαρισμένη εικόνα επ’ αυτού. Σας ζητάμε απλά να δεχτείτε
αυτά που δίνονται σαν πράγματα που είναι χρήσιμα για το σημείο που στέκεστε
τώρα και να αφήστε κατόπιν, όταν έρθουν και οι άλλες πληροφορίες, να μπουν
όλα στη θέση τους. Δεν θα σας συνδέσουμε με άλλο χρώμα σήμερα, θα σας
αφήσουμε σ’ αυτό, το βαθύ μενεξεδί, μαζί με λίγους τόνους μπλε. Αφήστε αυτούς
τους τόνους, αυτά τα χρώματα, να σας ποτίσουν. Κολυμπήστε στο μοβ. Είστε εκεί
που θέλατε πάντοτε να είστε. Τώρα αρχίζετε να συνειδητοποιείτε τη διαφορά.
Τώρα καταλαβαίνετε τι ήταν αυτή η μετάβαση που κάνατε την προηγούμενη
εβδομάδα. Τα πράγματα δίνονται σιγά – σιγά, με το σταγονόμετρο, μόνο και μόνο
για να μην επιτρέψετε στον νου σας να ξεφύγει και να σας τραβήξει σε άλλα
μονοπάτια. Μόνο και μόνο για να μην περιοριστείτε, γιατί αξίζετε την ελευθερία
που έχετε αποκτήσει. Την αξίζετε. Μην επιτρέψετε σε τίποτα να σας περιορίσει.
Βαθύ μοβ και μπλε. Και αφήστε τα πάντα να έρθουν με τη σειρά που χρειάζεται.
Να πάρουν τη θέση τους.
Το εσωτερικό μονοπάτι λοιπόν, ανοίγεται όλο και πιο διαυγές μπροστά σας, όλο
και πιο φωτεινό. «Ασήμαντα πράγματα, θα πείτε. Λίγο μοβ και λίγο μπλε τι ρόλο
παίζουν σε όλη μας την ύπαρξη; Εμείς είμαστε λευκοί, φωτεινοί.» χμ… δεν
μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να σας θυμίσουμε κάτι πολύ απλό και
καθημερινό… Τι ήταν αυτό το φως…. για σας που τόσο πολύ σας άρεσε να
χορεύετε στα night clubs, ποιο ήταν το φως που τόνιζε το λευκό τόσο πολύ; Το
μενεξεδί. Αυτό είναι που επιτρέπει στα πάντα να φανούν. Αυτό είναι που επιτρέπει
στο δικό σας λευκό φως να φανεί.
Μας αρέσει να παίζουμε τους μάγους σ’ αυτό το τεράστιο πανηγύρι της ζωής. Μας
αρέσει να βγάζουμε λαγούς απ’ το καπέλο την ώρα που δεν το περιμένει κανείς.
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Και όμως, έτσι είναι. Το μενεξεδί, το μοβ είναι το χρώμα… είναι η ενέργεια που
επιτρέπει στα χρώματά σας να αποκτήσουν μια υπόσταση στο γήινο πεδίο.
Βλέπετε, όταν αρχίσετε και ξεφεύγετε από τις ‘τακτοποιημένες’ νοητικές
ακολουθίες, αναδύονται καινούρια πράγματα. Βλέπετε την πραγματικότητα με
έναν άλλον τρόπο, εμβαθύνετε στην πραγματικότητα και βρίσκεστε σε έναν
τελείως διαφορετικό κόσμο.
Ξέρετε, τώρα πια δεν χρειάζεται να κάνετε διαλογισμούς με το μενεξεδί. Είστε
μενεξεδί. Θέλετε να κάνετε το φως να λάμψει; Λάμψτε την ιόχρου φλόγα που
φέρνετε και θα δείτε γύρω σας τα πάντα να ξεκαθαρίζουν και να γίνονται πιο
διαυγή, κρυστάλλινα και θα δείτε το φως να λάμπει –το γήινο φως. Για να το
κάνετε όμως αυτό, σημαίνει ότι βρίσκεστε ήδη σε ένα άλλο πεδίο, εκεί όπου το
φως και το σκοτάδια απλά παίζουν μεταξύ τους. Εκεί που δεν έχει και μεγάλη
σημασία το λευκό, το μαύρο, το κόκκινο, το μπλε. Εκεί που όλα είναι ένα παιχνίδι.
Όλα είναι ένα παιχνίδι. Τότε μπορείτε να κάνετε το φως, το γήινο φως, να λάμψει.
Είπαμε αρκετά φίλοι μας, φέρνοντάς σας στη δική μας πλευρά. Σε μια πλευρά που
δεν περιμένατε να τη δείτε μ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν περιμένατε να βρεθείτε εδώ,
έτσι, στα καλά του καθουμένου. Ήταν ένα κρυφό χαρτί. Συνεχίστε να παίζετε
λοιπόν. Είμαστε μαζί σας για να σας δείξουμε τον ευγενή τρόπο, την ευγενή οδό.
Υπάρχει πάντα ένας ευγενής τρόπος για να κάνετε τα πράγματα. Είναι ο τρόπος
της καρδιάς.
«Η ύλη δεν είναι ευγενής; Δεν είναι πνεύμα;» Αυτό θα το διαπιστώσετε στην
πορεία. Από δω και πέρα θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε τι είναι η ύλη. Αυτή τη
στιγμή εμείς σας ζητάμε να κρατήσετε αυτό που είστε πραγματικά, την ιόχρου
φλόγα που είστε. Και θα γελάσετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, όταν αρχίσετε να
συνειδητοποιείτε τι πραγματικά είναι η ύλη. Θα κάνετε μεγάλο πανηγύρι και η
χαρά σας θα ακουστεί μέχρι τα πέρατα του σύμπαντος, μόνο και μόνο γιατί θα
διαπιστώσετε ότι αυτή η ύλη δεν είναι παρά ένα παιχνίδισμα του φωτός και της
σκιάς. Είναι τόσο απτή, όσο ένα παιχνίδισμα του φωτός και της σκιάς.
Ο Σαιν Ζερμαίν κοιτάει τα παιδιά του. Θέλει να αποχωρήσει. Βιάζεται, δεν θα μείνει
εδώ για πάντα, ξέρετε όμως ότι θα είναι μαζί σας. Αυτή τη στιγμή έχει
εγκατασταθεί…. έχει γραφτεί μία συμφωνία. Δεν είναι μία συμφωνία που γράφτηκε
ερήμην σας. Είναι μία συμφωνία, ένα συμβόλαιο, που αναδύθηκε από τις δικές
σας ενέργειες, καθώς πέρασαν το πέπλο και μπήκαν στην πέμπτη διάσταση,
ολοκληρωτικά. Ένα συμβόλαιο τιμής, τάξης, εργασίας, ελέους, ευγνωμοσύνης. Και
θα σας πω αμέσως τι εννοώ.
Κάντε στην άκρη για λίγο, κάντε στην άκρη την ενέργειά σας και αφήστε την
ενέργεια του Σαιν Ζερμαίν να έρθει μέσα από σας στο κέντρο του κύκλου, σαν
πύλες ιόχρου φλόγας που είστε.
Αναζητείστε το δέος, την ευταξία, την περηφάνια, την τιμή. Αναζητήστε τα ιδανικά
των ιπποτών. Αναζητήστε τα ιδανικά του μέλλοντος αιώνος. Αναζητήστε την
καρδιά πίσω από το λουλούδι… πίσω από το ρόδο και τον σταυρό. Αναζητήστε όσα
έχουν φυλαχτεί μέχρι σήμερα και κάντε τα δικά σας. Προΐστασθε των ενεργειών
μου στη γη. Είναι δικές σας αυτές οι ενέργειες. Χρησιμοποιήστε τις, δουλέψτε μαζί
τους. Είστε οι μάγοι της νέας τάξης. Οι μάγοι της νέας εποχής. Είστε οι αλχημιστές
του Πνεύματος και της Ύλης. Είστε οι αλχημιστές μίας νέας συμπαντικής τάξης.
Φυλάξτε το αυτό στην καρδιά σας και προχωρήστε. Ζητήστε να σας δοθούν, και
θα έρθουν όλα στην ώρα τους. Θα βλέπετε τα γεγονότα και τις πληροφορίες να
έρχονται εκεί που δεν το περιμένετε, με μία εξαιρετική ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή,
μπαίνετε σε έναν πολύ συγκεκριμένο δρόμο εργασίας. Πού θα σας βγάλει;
Πουθενά έξω από αυτό που είστε. Πουθενά πέρα από το δικό σας κέντρο. Θα σας
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βγάλει στον εαυτό σας. Στον πραγματικό Εαυτό, αυτό που ήσασταν πάντα, πριν
έρθετε ακόμα στη γη, πριν αποκτήσετε μια ψυχή που ενσαρκώνεται ξανά και ξανά
και ξανά στο γήινο πεδίο. Εκεί θα σας βγάλει.
Και τώρα, αφήστε μας να γελάσουμε και να διασκεδάσουμε λίγο μαζί σας,
παίζοντας με τις ενέργειές σας, τραβώντας τις ίνες και δονώντας τες. Αγγίζοντας
τα τρίσβαθα της ψυχής σας. Βρίσκεστε πάνω από το επίπεδο της ψυχής. Αυτή τη
στιγμή που είστε μαζί μας, βρίσκεστε πάνω από την ψυχή. Είναι δύσκολο να το
διανοηθείτε καν αυτό. Δεν μπορείτε να το χωρέσετε στον νου σας. Μα… γι’ αυτό
επιμέναμε τόσο πολύ να αφήσετε έξω τον νου εδώ και τόσο καιρό, αγαπημένοι
μας. Κυβερνάτε. Κυβερνάτε τα πάντα. Κυβερνάτε με έναν τρόπο που δεν έχει
φανεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στη γη. Κυβερνάτε με τη δύναμη της ιόχρου
φλόγας. Κρατήστε στο χέρι τη φλόγα αγαπημένοι μου. Απλώστε το χέρι και
κρατήστε στην παλάμη σας τη φλόγα και μη διανοηθείτε να την αφήσετε ποτέ
ξανά.
Ο δρόμος της επιστροφής έχει τέλος για μερικούς, για άλλους όχι. Εξαρτάται από
το πώς θέλετε εσείς να τον βαδίσετε. Μην αφήσετε ποτέ όμως αυτό που σας
δόθηκε σήμερα. Αυτό που συνειδητοποιείτε σήμερα. Είστε εδώ για ένα και μόνο
λόγο. Είστε εδώ γιατί εσείς είστε τα παιδιά της νέας εποχής. Εσείς είστε οι κάτοικοι
της νέας γης και έρχεστε να δουλέψετε μαζί μου στον νέο αιώνα. Κρατήστε λοιπόν
στα χέρια σας τη θεία δύναμη και παίξτε με την καρδιά σας. Γελάστε με όλη σας
την ψυχή. Λούστε την ψυχή σας στην ιόχρου φλόγα και δείτε τη να καταρρέει, να
γίνεται κομμάτια. Να σκορπά στους τέσσερις ανέμους και να συντίθεται και πάλι
κάτω από το δικό σας ραβδί. Κάτω απ’ το δικό σας μαγικό ραβδί. Η αλχημεία του
Πνεύματος είναι αυτή.
Πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε… σαράντα, πενήντα….
Πέντε…. Πέντε… Πέντε.
Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά επ’ αυτού. Πέντε είναι το νούμερό σας από δω και
στο εξής.
«Μα εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και σ’ άλλες δονήσεις Κρύων, Ηλία,
Ζεβεδαίε…» Χμ, πού νομίζετε ότι πάτε; Πού νομίζετε ότι πηγαίνετε με όλο αυτό το
παιχνίδι των δονήσεων και των διαστάσεων; Κύκλους κάνετε. Κύκλους. Αυτό που
είπαμε πρόσφατα στην Άννα και θέλουμε να το επαναλάβει αυτή τη στιγμή, και
θέλουμε να το θυμόσαστε, είναι ότι εμείς επεμβαίνουμε μόνο στον βαθμό που δεν
σας βγάζει από το σενάριό σας, από το σχέδιο που ήρθατε να υλοποιήσετε. Εσείς
είστε το σχέδιο, εσείς είστε ο χάρτης κι εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε να
προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
δείτε καλύτερα και να αναδείξετε αυτά που βρίσκονται διπλωμένα στις πτυχές του
χάρτη σας. Αυτό το παιχνίδι παίζουμε.
Πολλαπλά σενάρια; Κολοκύθια στο πάτερο. Δεν έχετε φαντασία αγαπητοί μου
φίλοι, δεν έχετε φαντασία, καλοί μου φίλοι, δεν έχετε αρκετή φαντασία.
Πολλαπλά σενάρια; Αυτό που σας διαφεύγει είναι ότι τα σενάριά σας γράφονται
κάθε στιγμή. Τι πιστεύετε αλήθεια; Ότι κάνετε ένα σενάριο και αποφασίζετε να το
ακολουθήσετε για πέντε χρόνια και μετά κάνετε κάποιο άλλο; Αστειότητες… Τα
σενάριά σας γράφονται κάθε στιγμή. Αυτό προσπαθούμε να σας πούμε εδώ και
χρόνια. Τελείωσε ο ορίζοντας των γεγονότων, έχει ολοκληρωθεί, και τώρα
γράφετε τα σενάριά σας κάθε στιγμή. Ξεχάστε λοιπόν αυτά που ξέρατε, για άλλη
μια φορά. Αφήστε τα να διαλυθούν. Είμαστε ανατρεπτικοί σήμερα. Έτσι μας
αρέσει.
Κρατήστε στο ένα χέρι τη φαντασία και στο άλλο την ιόχρου φλόγα, την ιόχρου
ενέργεια, και βάλτε μαζί τα δυο στην καρδιά. Θα δείτε σπίθες, θα δείτε αστεράκια,
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θα δείτε πυροτεχνήματα. Θα δείτε το άπειρο να γεννά. Θα δείτε την άβυσσο να
γεννά μορφές. Είστε σε ένα τελείως καινούριο πεδίο αγαπημένοι μας, σε ένα
τελείως καινούριο πεδίο, και είναι στο χέρι σας να διαμορφώσετε την
πραγματικότητά σας σύμφωνα με τους θησαυρούς που θα βρείτε εδώ. Ουσιαστικά,
αυτή είναι η πραγματικότητά σας από δω και πέρα. Δεν ανήκετε στον παλιό κόσμο
πια, ξεχάστε τον. Έχει φύγει. Και κάθε βήμα που κάνετε, κάθε μέρα που περνά,
απλά εδραιώνει και μεγαλώνει αυτό το χάσμα. Έπεσε η ρομφαία του αγγέλου.
Αυτό ήταν. Τελείωσε.
Θα σας φέρουμε ξανά πίσω, σε άλλες εποχές. Θα σας θυμίσουμε βακτριανές
καμήλες και καραβάνια στον δρόμο του μεταξιού. Θα σας θυμίσουμε αλγερινούς
επαναστάτες. Θα σας θυμίσουμε ασκέρια και λεφούσια κουρσάρων, πειρατών.
Αλχημιστές του Μεσαίωνα που κράδαιναν το ραβδί τους και προσπαθούσαν να
μετατρέψουν το μολύβι σε χρυσό. Μασόνους… Ελευθεροτέκτονες, Ναϊτες ιππότες,
Ροδόσταυρους, σαμάνους Ινδιάνους, μάγους των αφρικανικών φυλών. Ιθαγενείς
Μαορί. Αβορίγινες. Ατλάντιους και Λεμούριους. Βουδιστές μοναχούς και Αγιορείτες
ασκητές.
Υπήρξατε όλα αυτά. Ο καθένας από σας έχει κάτι να βρει σε όλα αυτά. Και τώρα,
όλα τελείωσαν. Τώρα, τραβάτε ένα νέο δρόμο. Τον δρόμο του μεταξιού της νέας
εποχής.
«Πού μας βγάζει αυτός ο δρόμος Ηλία;»
Ο Σαιν Ζερμαίν βήχει πειραχτικά. «Έτσι που έμπλεξες, ξέμπλεξέ τα» λέει.
Μα, πού αλλού θα σας βγάλει; Στην καρδιά. Αυτός ο δρόμος θα σας βγάλει στην
καρδιά. Στην καρδιά του Πατέρα. Με κάθε σας βήμα, πλησιάζετε όλο και πιο κοντά
στην καρδιά του Πατέρα. Αυτού που σας είπαμε στην αρχή να κοιτάξετε στα μάτια
και να του πείτε ότι τον αγαπάτε πολύ.
Και μ’ αυτό ολοκληρώνουμε τη σημερινή συνάντηση.
Η Ιόχρους Φλόγα είμαστε εσείς κι εμείς ταυτόχρονα, εμείς κι εσείς μαζί, και
δουλεύουμε στενά για καινούριες επιτεύξεις στο γήινο πεδίο. Σας υπομένουμε και
μας υπομένετε.
Άντεξέ με μέχρι τέλους και δε θα χάσεις.
Σαιν Ζερμαίν.
Και έτσι είναι.

Λ.:
Θέλω να πω ότι είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες με την
ιόχρου φλόγα. Γιατί όταν είπα πριν ότι δεν ήμουν καλά δυο – τρεις μέρες πριν,
ζήτησα την ιόχρου φλόγα. Έτσι μου ήρθε ξαφνικά. Ζήτησα την ιόχρου φλόγα και
ενώ ένιωθα χάλια, αισθάνθηκα τόσο καλά ξαφνικά και σηκώθηκα κι έγραψα γράφουμε ένα βιβλίο με τον Χ.- και έγραψα το πρώτο μου κεφάλαιο. Ενώ είχα
ξεκινήσει άλλα κεφάλαια και δεν τα είχα τελειώσει, ξαφνικά εκείνο το βράδυ
κάθομαι και γράφω ένα κεφάλαιο για την ιόχρου φλόγα. Και τώρα έρχεται πάλι η
ιόχρους φλόγα.
Α.:
Εγώ την επικαλούμαι πολύ συχνά την ιόχρου φλόγα και τον τελευταίο καιρό
ένιωθα αυτό που είπαν, να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα μέσα μου. διάφορα γεγονότα
τα έβγαζα από μέσα μου και ένιωθα να τα ξεκαθαρίζω. Και επειδή σημειώνω
κάποια γεγονότα που γίνονται μέσα μου, στις 15 και στις 16 του μηνός, όταν
ξύπνησα το πρωί κράταγα αυτόν τον αμέθυστο [Σημείωση: αναφέρεται σε ένα
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μενταγιόν με αμέθυστο που φορά στο λαιμό] σφιχτά, έτσι…. Ο οποίος είναι μοβ
βέβαια. Και δεν ξέρω, κάτι μου έλεγε. Περίμενα ότι κάτι θα γίνει…
Λ.:
…κάτι μοβ…
[γέλια]
Α.:
Κάτι μοβ… και φυσικά, πρόσεξα το κερί κατευθείαν με το που μπήκα, είδα και ότι
έχει τρία φυτίλια… σκέφτηκα «Σαιν Ζερμαίν».
Φ.:
Εγώ θέλω να ρωτήσω. Τη στιγμή που είπες για το μαύρο χρώμα. Πριν το πεις, ότι
το μαύρο το διαδέχεται το πράσινο, εγώ είδα τον Μακάριο της Κύπρου. Τι σημαίνει
αυτό; για ρώτα.
Απάντηση:
Θα απαντήσει ο Σαιν Ζερμαίν:
Η μακαριότητά σου δεν έχει τέλος.
[γέλια]
Έχει να κάνει με τη λέξη μακαριότητα. Λέει:
Όταν λύνονται τα δεσμά της Δανιμαρκίας (του νου), περνάτε σε μια άλλη
κατάσταση, που είναι η κατάσταση της μακαριότητας. Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό.
Άννα:
Ρώτησα αν υπάρχει κάποια σύνδεση με την ενέργεια του Μακαρίου. Μου λέει «Όχι
πια. Παλιά συνδεόταν αλλά όχι πια, έχει αλλάξει ενέργεια».
Χ.:
Είχα μάθει για την Ιόχρου φλόγα από το καταπληκτικό βιβλίο της Γραμματικάκη
και με είχε συγκινήσει πάρα πολύ το βιβλίο. Και προσπάθησα εκείνες τις μέρες και
τους επόμενους μήνες που ακολουθούσαν, να τη φέρνω μέσα μου τη φλόγα, να
τη διοχετεύω όπου μπορούσα, μπορείς λέει να κάνεις την ενέργεια αυτή να
περάσει μέσα σου και στους άλλους και καθαρίζει κτλ.
Όμως ώρες – ώρες είχα αμφιβολίες και αυτή την αμφιβολία θέλω να μου βγάλουν
από μέσα μου, αμφιβολία μερικές φορές αν έκανα έργο ή δεν έκανα. Βέβαια,
συνέχισα να τη χρησιμοποιώ που και που την ιόχρου φλόγα και πιστεύω ότι
θεραπεύει και θέλω να ξέρω αν θα μπορώ να τη διοχετεύω σε καταστάσεις
δύσκολες, όπως είναι φυσικά φαινόμενα ή όπως είναι ομάδες έτσι ανθρώπων που
υποφέρουν ή αν μπορώ να καθαρίζω τους χώρους εκεί που είμαι ή να τη γειώνω
στη γη και να ρέει σαν ποτάμι έτσι, ώστε να βοηθηθούνε και άλλοι. Αλλά θα ‘θελα,
πώς να δουλέψω έτσι με την αμφιβολία λίγο.
Απάντηση:
Πέταξέ τον έξω, μου λέει, δεν είναι δικό μου παιδί. Αν αμφιβάλει, δεν είναι δικό
μου παιδί…. Αν πιστεύει, είναι δικό μου παιδί.
Χ.:
Ωχ, οπότε, παραμένω….. πιστεύω.
(συνέχεια)
Η αμφιβολία γεννά διάσπαση. Η αμφιβολία δείχνει ότι δεν είστε έτοιμοι να δεχτείτε
ακόμα την πλήρη ευθύνη αυτού που κάνετε. Όταν αναρωτιέστε «Τι κάνω; Είναι
καλό αυτό που κάνω; Κάνω τίποτα;», είναι σαν να σας δίνει κάποιος ένα δώρο,
ένα θησαυρό, και να τον πετάτε στην αποχέτευση, γιατί δεν είστε σίγουροι ότι
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μπορείτε να τον διαχειριστείτε. Ο θησαυρός δίνεται. Η ενέργεια δίνεται, είναι εκεί και γι’ αυτό δεν μπορείς να αμφιβάλεις. Γι’ αυτό σου ζητάμε να δεις καλύτερα και
μετά να αποφασίσεις αν πραγματικά αμφιβάλεις ή όχι. Εμείς ξέρουμε ότι βαθιά
στην καρδιά σου δεν αμφιβάλεις. Εάν αμφέβαλες δεν θα έκανες αυτά που κάνεις.
Όμως αφήνεις τον εαυτό σου να μπαίνει σ’ αυτό το τρυπάκι, σ’ αυτό το παιχνίδι,
μόνο και μόνο για να διασπάσεις την ενέργειά σου, γιατί ακόμα δεν είσαι
διατεθειμένος να δοθείς περισσότερο σ’ αυτό. Σου έχουμε πει πολλές φορές ότι
αφήνεις την προσοχή σου να διασπάται. Η ενέργειά σου διασπάται. Είναι ένα
παιχνίδι αυτό.
Ήρθε η ώρα να αποφασίσεις αν θέλεις να δουλέψεις βαθιά ή όχι. Κι εμείς ξέρουμε
την απάντηση, αλλά θέλουμε να την εκφράσεις εσύ, θέλουμε να την ορίσεις εσύ,
γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς για σένα. Ποια
νομίζεις λοιπόν ότι είναι η απάντησή σου;
Χ.:
Ότι ήρθε η ώρα να δουλέψω βαθιά.
(συνέχεια)
Χμ.. Well done! Πολύ ωραία. Ας πάμε τώρα σε μια πιο σοβαρή ερώτηση… και η
ερώτησή σου ήταν πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ιόχρου φλόγα για να
δουλέψεις με τους ανθρώπους και τα φαινόμενα που παρατηρούνται στη γη.
Ξέρεις. Άνοιξε την καρδιά σου, δες, και τράβα από μέσα τις λύσεις. Ακριβώς όπως
τραβάς το χαρτί της τράπουλας για να το ρίξεις στο τραπέζι. Με πολύ
αυτοπεποίθηση. Γνωρίζεις. Πίστευες ότι θα σου δώσουμε μια μέθοδο; Υπάρχουν
πολλές μέθοδοι. Ο καθένας σας μπορεί να… να ρίξει στο τραπέζι πάρα πολλές
μεθόδους δοσμένες από άλλους. Εμείς θέλουμε να βρεις τον δικό σου τρόπο, τον
τρόπο που φέρνεις στην καρδιά σου. Μην αμφιβάλεις ότι θα είναι μοναδικός. Σου
είπαμε… είπαμε σε όλους, να κρατήσετε στο ένα χέρι τη φαντασία και στο άλλο
την ιόχρου φλόγα και να τα βάλετε στην καρδιά. Γιατί νομίζετε ότι το κάναμε;
Αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει. Όταν στέκεστε σ’ αυτό το επίπεδο, η
φαντασία σας είναι δημιουργική. Δεν γίνεται τροχοπέδη, δεν σας εμποδίζει, δεν
σας ρίχνει σε θυμαπάτη και πλάνη. Όμως σας βοηθά να δημιουργήσετε.
Είσαι εξαιρετικά δημιουργικός όσον αφορά το υλικό πεδίο. να είσαι σίγουρος ότι
μπορείς να φανείς ακόμα περισσότερο δημιουργικός στο εσωτερικό πεδίο. Απλά
δήλωσε την πρόθεσή σου και επίτρεψε στον εαυτό σου να το κάνει. Θα είναι πάρα
πολύ εύκολο για σένα.
Χ.:
Ευχαριστώ.
(συνέχεια)
Έχετε τελειώσει με τις απορίες;
Όλοι:
Ναι.
(συνέχεια)
Τελείωσε η συνεδρία, τελείωσε η συνάντηση. Να πλύνετε τα χέρια σας πριν
φύγετε.
Άννα:
Μια στιγμή. [στον Χ.] Τελειώνουν όλα πολύ καλά για σένα, μου λέει. Θα δεις ότι
θα τελειώσουν όλα πολύ καλά για σένα και θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που
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ήθελες πάντα, να ασχοληθείς με το Πνεύμα περισσότερο. Γι’ αυτό μπαίνεις πιο
βαθιά τώρα.
Χ.:
Ωραία. Ευχαριστώ.
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

Περνάτε μία δύσκολη περίοδο. Όλοι μαζί, διέρχεστε από μία δύσκολη περίοδο.

Δεν το καταλαβαίνετε όλοι, γιατί έχει να κάνει με τη δουλειά που καλείστε να
κάνετε ο καθένας. Ανάλογα λοιπόν με τον τομέα της εστίασής σας, αναπαράγονται
κάποιες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσετε εκ μέρους του
συλλογικού. Γι’ αυτό σας λέμε ότι όλοι μαζί διέρχεστε από μία δύσκολη περίοδο.
Και η περίοδος αυτή είναι δύσκολη όχι γιατί υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ή
εξαιρετικά προβλήματα να αντιμετωπίσετε, είναι όμως οι ενέργειες του Πατέρα που
γειώνονται βαθιά και στο πέρασμά τους ανακινούν τα νερά, ανακινούν ό,τι είχε
καθίσει.

Γίνονται βαθιές θεραπείες αυτό το διάστημα. Είναι κατάλληλη περίοδος για
θεραπείες εσωτερικής φύσεως, εναλλακτικές κυρίως θεραπείες, θεραπείες που
έχουν να κάνουν μ’ αυτή καθεαυτή την κίνηση της ενέργειας, τη ροή της
ενέργειας. Λόγω της έντασης που υπάρχει στα εσωτερικά πεδία αυτήν την περίοδο
και της ανακίνησης που γίνεται, έρχονται στην επιφάνεια κάποια προβλήματα που
καλείστε να ξεπεράσετε. Προβλήματα υγείας, προβλήματα οικογενειακά για
κάποιους. Είπαμε πάλι, ότι έχει να κάνει με τη θέση που κρατάτε, με την
ενεργειακή θέση που βρίσκεστε. Και η Άννα σε μία τέτοια θέση βρίσκεται τώρα,
μαζί με σας επίσης. Όλοι σας συμμετέχετε σ’ αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Είναι μία δύσκολη περίοδος και θα περάσει.
Εμείς βλέπετε, δεν κρίνουμε τις δυσκολίες της ζωής σας σύμφωνα μ’ αυτά που
βιώνετε στο γήινο πεδίο, σύμφωνα με τις εξωτερικές σας εμπειρίες. Γιατί, κι αυτές
επίσης είναι εμπειρίες που ζητήσατε να πάρετε, και τα καταφέρνετε πολύ καλά μ’
αυτές. Δεν είναι αυτές που εμείς θεωρούμε δύσκολες. Όταν μιλάμε για δύσκολες
περιόδους, μιλάμε για δύσκολες περιόδους εσωτερικά, στα εσωτερικά πεδία.
Περιόδους στις οποίες γίνονται βαθιές ανακατατάξεις των ενεργειών,
συγχωνεύσεις πεδίων, αλλαγές πολικοτήτων και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία
μεγάλη ένταση εσωτερικά την οποία, όσοι μπορείτε να νιώσετε τις ενέργειες στη
δική μας πλευρά, τη βιώνετε κι εσείς πολύ βαθιά. Βιώνετε αυτήν την ένταση πολύ
βαθιά και συλλαμβάνετε διάφορες εκφράσεις της. Συνήθως έχετε μια περιορισμένη
εικόνα. Μπορεί να νιώσετε ότι κάτι δε πάει καλά, κάτι είναι περίεργο…. δεν
βλέπετε όλη την κίνηση αλλά το συλλαμβάνετε.
Αυτές οι συνθήκες όμως είναι που γεννούν την αλλαγή. και είναι περίοδοι που
αγαπούμε να βιώνουμε μαζί σας γιατί γεννούν την αλλαγή. Είναι αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς που έχουμε κάνει όλοι, κι εμείς κι εσείς, και όλων των
προσπαθειών, των κόπων σας, των ελπίδων σας, των επιθυμιών, των φόβων…
Είναι η απάντηση που έρχεται σ’ αυτά που έχετε ζητήσει. Στα αιτήματά σας. Και
είναι η μέρα… είναι μια δύσκολη μέρα όχι μόνο για την Άννα αλλά για όλους σας
κατά βάθος, γιατί γειώνετε πολλές ενέργειες.
Ξέρουμε πως όταν σας μιλάμε απ’ αυτό το πεδίο, σας λέμε πράγματα που
φαίνονται πολύ θεωρητικά και δεν σας αγγίζουν. Δεν σας φαίνονται καθόλου
αληθινά, γιατί σπάνια τα νιώθετε στο πετσί σας. Για να φτάσετε να νιώσετε τις
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ενέργειες, συνήθως, πρέπει να έχουν κατέβει πολύ χαμηλά στο κατώτερο νοητικό
και στο αστρικό πεδίο, στο εξωτερικό γήινο πεδίο. Έτσι συλλαμβάνετε τις
ενέργειες. Τώρα όμως, βρίσκεστε ήδη σε μία νέα διάσταση και είναι καιρός να το
ζητήσετε κι εσείς πια, ν’ αρχίσετε να συλλαμβάνετε τη ροή της ενέργειας στα
ανώτερα πεδία. Σε τι θα σας βοηθήσει αυτό; Θα σας βοηθήσει να συνδιαλλαχτείτε
με τις πλευρές του εαυτού σας που βρίσκονται σε άλλες διαστάσεις. Εσείς νομίζετε
πως… όταν βλέπετε μια εικόνα στο αστρικό πεδίο ή συλλαμβάνετε μια σκέψη απ’
το νοητικό, νομίζετε ότι έρχεστε σε επαφή με άλλες διαστάσεις. Δεν είναι ακριβώς
έτσι. Λαμβάνετε σύμβολα των ενεργειών που κινούνται αλλά δεν είναι ακριβώς
αυτό που πιστεύετε. Θα μπορέσετε να αγγίξετε την πραγματικότητα των άλλων
διαστάσεων όταν ζητήσετε να μπείτε πιο βαθιά κι απ’ το νοητικό σας. Τότε θα
μπορείτε να συλλαμβάνετε τη ροή της ενέργειας και να την αξιολογείτε και να τη
χειρίζεστε.
Βλέπετε, μεγαλώνετε διαρκώς. Δεν είσαστε τα μωρά παιδιά που κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στο εσωτερικό μονοπάτι. Είστε, θα λέγαμε, εξειδικευμένοι εργάτες
του φωτός. Οι περισσότεροι μέχρι τώρα έχετε βρει αυτό που αγαπάτε να κάνετε.
Άλλοι το ψάχνετε. Το ’χετε μπροστά στα μάτια σας και το ψάχνετε. Κάνετε ότι δεν
το βλέπετε, γιατί θέλετε να παρατείνετε… κατά βάθος θέλετε να παρατείνετε λίγο
την παραμονή σ’ αυτά τα πιο εξωτερικά πεδία. Είστε όμως όλοι εξειδικευμένοι
εργάτες του φωτός. Φέρνετε το φως σας και το μοιράζετε παντού, με τον δικό σας
τρόπο ο καθένας.
Κάνετε τις δικές σας έρευνες και έτσι…χμ, έχετε περάσει την εφηβεία… έχετε
περάσει την εφηβεία. Βρίσκεστε κάπου εκεί. Συνεχίζετε όμως να μαθαίνετε. Θα
θέλαμε να δείτε για λίγο την πορεία σας στο γήινο μονοπάτι, σύμφωνα με την
αναλογία της γήινης ζωής σας. Γεννιέστε κάποια στιγμή από ένα συμβάν.
Γεννιέστε σε μία νέα πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι
ακριβώς όπως νομίζατε πριν, ότι υπάρχουν πολλά άλλα που δεν είχατε αντιληφθεί,
και αρχίζετε να τα περιεργάζεστε. Δεν είναι καθόλου υπερβολή το να σας πούμε
ότι, τα ίδια βήματα που κάνετε στη γήινη ζωή σας από την ώρα της γέννησης
μέχρι την ώρα που θα φύγετε από τον μάταιο τούτο κόσμο, μοιάζουν πάρα πολύ
με τα βήματά σας στο εσωτερικό μονοπάτι. Οι συμπεριφορές, οι ψυχολογίες που
αναπτύσσετε, όλα αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με όσα βιώνετε στο εσωτερικό
μονοπάτι. Ουσιαστικά, οι σχέσεις που αναπτύσσετε με τον κόσμο γύρω σας, με
τους ανθρώπους, είναι ένα καθρέφτισμα των σχέσεων που αναπτύσσετε εσωτερικά
με τον κόσμο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πως όταν βρίσκεται κάποιος ακόμα στα εξώτερα πεδία…. στο
‘πυρ το εξώτερον’ όπως θα ‘θελε να πει με το χιούμορ του ο Σαιν Ζερμαίν, όταν
βρίσκεστε λοιπόν στα εξωτερικά πεδία, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε πολλά
προβλήματα με τους ανθρώπους γύρω σας, φοβίες, πόνο, θλίψη, μοναξιά, ζείτε
παρόλα αυτά με την πίστη και την πεποίθηση, συνήθως, ότι δεν είναι αυτός ο
πραγματικός σας εαυτός. Στην πραγματικότητα είστε κάτι πολύ διαφορετικό. Είστε
ένας άνθρωπος που αξίζει πάρα πολλά. Έτσι υπάρχει ένας διχασμός σ’ εκείνο το
σημείο και, ενώ εσείς μέσα σας νιώθετε ότι είστε ‘άγιοι’, η στάση σας απέναντι
στον κόσμο και η ανταπόκριση που έχετε από τους άλλους αντίστοιχα, σας
δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
Και θέλουμε τώρα να σκεφτείτε για λίγο… Είναι λίγο πιο θεωρητικό από τις άλλες
φορές αυτό το μάθημα, θα προχωρήσουμε όμως και σε πιο βαθιά πράγματα μετά.
Θέλουμε λοιπόν να σκεφτείτε την αναλογία και να κατανοήσετε ότι, με τον ίδιο
τρόπο που συμπεριφέρεστε απέναντι στους ανθρώπους, συμπεριφέρεστε στο
Πνεύμα. Όταν έχετε μάθει να βλέπετε στα μάτια των ανθρώπων τον ‘σατανά’, σε
εισαγωγικά, τον ‘εξαποδώ’ όπως λέτε, όταν έχετε μάθει να βλέπετε στα μάτια των
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ανθρώπων έναν εχθρό, κάποιον που σας υπονομεύει, χειρίζεστε με τον ίδιο τρόπο
και τις ενέργειές σας στο εσωτερικό πεδίο.
Δεν είναι μεμπτό αυτό. Δεν είναι κάτι που σας λέμε για να σας πονέσουμε ή να σας
θίξουμε. Σας φέρνουμε αυτήν την αναλογία σαν παράδειγμα, για να κατανοήσετε
πόσο μεγάλη σημασία έχει να βλέπετε τον Πατέρα στα μάτια κάθε ανθρώπου. Και
βέβαια, δεν είναι κάτι που μπορείτε να το επιτύχετε μόνο με τον νου. Είναι κάτι
που έρχεται μέσα από το καθημερινό σας βίωμα. Μέσα από την καθημερινότητά
σας, τα απλά βήματα από τον μανάβη στον μπακάλη. Μέσα απ’ αυτό έρχεται η
βίωση αυτής της αλήθειας που είναι τόσο βαθιά και φιλοσοφική όσο τίποτε άλλο
στον κόσμο. Μπορείτε όμως να τη βιώσετε μέσα απ’ αυτά τα καθημερινά σας
βήματα.
Καθίστε λοιπόν και σκεφτείτε για λίγο, πώς βλέπετε τους ανθρώπους. Σε ποιον
βαθμό μπορείτε να αγκαλιάσετε τις ενέργειες των ανθρώπων γύρω σας. Σε ποιο
βαθμό μπορείτε να τις αποδεχτείτε. Το μπέρδεμα γίνεται όταν εσείς προσπαθείτε
να λειτουργήσετε με διαφορετικό τρόπο και να αποδεχτείτε τον Θεό μέσα από τους
ανθρώπους. Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος και τότε φαίνεται ότι απλά
καταπιέζετε τον εαυτό σας.
Θέλουμε να συγκεντρώσετε λίγο την προσοχή σας και την ενέργειά σας γιατί σας
μιλάμε από ένα πολύ βαθύ εσωτερικό πεδίο και δεν είναι… τα λόγια μας φαίνονται
να ρέουν αλλά δεν μπορείτε να τα συλλάβετε εύκολα. Φεύγουν και γλιστρούν σαν
το νερό κι εσείς τα βλέπετε να περνούν αλλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε
εύκολα, γιατί έρχονται από πολύ βαθιά. Συντονιστείτε λοιπόν λίγο καλύτερα.
Ζητήστε να ανεβάσετε τη δόνησή σας λίγο ακόμα και βρεθείτε, σταθείτε σ’ αυτήν
την πραγματικότητα που σας περιγράφουμε. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του αν δεν
το ζητήσετε, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.
Καθόμαστε λοιπόν και σας μιλούμε για τον Πατέρα που σας κοιτά μέσα από το
κάθε τι και για την ανάγκη να συνειδητοποιήσετε αυτήν την αλήθεια και να
καταλάβετε… να καταλάβετε ότι έρχεται και σας συναντά μέσα από την κάθε
ύπαρξη, μέσα από το κάθε τι, μέσα από τον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι ένας
πολυθεϊσμός αυτό, δεν είναι παγανισμός αυτό. Είναι η ενότητα των πάντων. Είναι
η ενότητα του Πνεύματος που σας περιγράφουμε. Παγανιστές θεωρούνταν αυτοί
που θεοποιούσαν τα πάντα -σύμφωνα με τους αντιπάλους τους. Ωστόσο κι αυτοί
συλλάμβαναν αυτήν την αλήθεια στην καρδιά τους. Συλλάμβαναν την αλήθεια ότι
τα πάντα είναι έκφραση του Ενός Πνεύματος… που όμως διχάζει. Σας οδηγεί
πολλές φορές σε διχασμό. Αυτό που σας λέμε είναι να μείνετε στα μάτια του
Πατέρα. Να μείνετε στο γεγονός ότι σας κοιτά μέσα από το κάθε τι. Δεν
χρειάζεται…. Για να φτάσετε στη θέωση, όπως λέτε, να ενωθείτε με τον Θεϊκό σας
Εαυτό, δε χρειάζεται να θυσιάσετε πράγματα που αγαπάτε. Δε χρειάζεται να
καταπιεστείτε, να καταπιέσετε οτιδήποτε δικό σας. χρειάζεται απλά να κάνετε
μερικά βήματα προς τα μέσα, στην καρδιά, κι από κει να δείτε τον Πατέρα μέσα
στο κάθε τι.
Εδώ και αιώνες, και χιλιετηρίδες, αυτοί που ψάχνουν τη σωτηρία, την ψάχνουν
μέσα από πράξεις αγαθοεργίας, θυσίας, αυτοτιμωρίας, αυτομαστίγωσης. Μέσα από
ακρότητες που δείχνουν την ετοιμότητά τους να κάνουν τα πάντα για τον Πατέρα.
Προσπαθήστε να συλλάβετε εδώ, πόσο αστεία φαίνονται τα πράγματα, γιατί για τα
ίδια πράγματα μιλάτε όλοι αλλά τα συλλαμβάνετε τόσο διαφορετικά. Κι εμείς σας
λέμε τώρα ότι ναι, αν θέλετε να δείτε πόσο κοντά είστε στον Πατέρα, δείτε πόσο
κοντά μπορείτε να σταθείτε στην ενέργεια των ανθρώπων. Όμως σας το λέμε από
μία άλλη δόνηση, από μία άλλη διάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν σας ωθούμε να
γίνετε χαλί να σας πατήσουν, δεν σας λέμε να εγκαταλείψετε τα πάντα για να
υπηρετήσετε τον πλησίον, σας λέμε όμως να σταθείτε στην καρδιά και να τον
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κοιτάξετε με την επίγνωση ότι είναι ο Πατέρας που σας κοιτά. Με τον ίδιο τρόπο
που σας ζητούμε να στέκεστε μπροστά στον καθρέφτη και να κοιτάτε τον εαυτό
σας στα μάτια και να του λέτε ότι τον αγαπάτε πολύ, με την επίγνωση ότι είναι ο
Πατέρας που σας κοιτά μέσα απ’ αυτά τα μάτια στον καθρέφτη.
Μπορείτε… Υπάρχει λόγος που φέρνουμε αυτήν την αναλογία σήμερα. Γιατί, αν
σκεφτείτε αυτήν την αναλογία, αν επιτρέψετε στον εαυτό σας να δει τις διαφορές,
αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης, θα κατανοήσετε ταυτόχρονα πόσο
διαφορετική είναι η δόνηση που στέκεστε αυτή τη στιγμή. Εσείς μπορεί να
κατηγορείτε τον εαυτό σας. Μπορεί να τα βάζετε με τον εαυτό σας και να λέτε
«Πραγματικά, έχω προβλήματα ακόμα με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να τα
λύσω.» Όμως καταλαβαίνετε γιατί σας μιλάμε κι αυτό από μόνο του είναι πολύ
σημαντικό.
Προχωράτε διαρκώς. Κατακτάτε διαρκώς νέες διαστάσεις. Και τώρα, μ’ αυτό το
παράδειγμα που σας φέρνουμε, μπορείτε να δείτε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει
ανάμεσα στη μία ενέργεια και στην άλλη, ανάμεσα στον παλιό τρόπο
αντιμετώπισης και στον νέο. Είναι συγκλονιστική αυτή η διαφορά. Τόσο
συγκλονιστική, που οι παλιότεροι δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν. Δεν
μπορούν να γνωρίσουν τον δικό σας τρόπο σκέψης. Σας είπαμε την άλλη φορά ότι
έπεσε η ρομφαία και σας χώρισε από τα παλιά, σας χώρισε απ’ όλους τους
υπόλοιπους. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί; Καταλαβαίνετε πόση διαφορά, δονητική
διαφορά, σας χωρίζει;
Είναι περίεργο. Είναι περίεργο γιατί στα δύο τελευταία μαθήματα, τόσο στο
προηγούμενο όσο και σ’ αυτό, ερχόμαστε να μιλήσουμε για τον διαχωρισμό, εμείς
που ξεκινήσαμε να σας μιλάμε για την ενότητα του Πνεύματος. Και φυσικά,
υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Δεν ερχόμαστε να σας πούμε ότι είστε κάτι
διαφορετικό από τους άλλους, συνεπώς αξίζετε καλύτερη μεταχείριση. Δεν
ερχόμαστε να σας πούμε ότι οι άλλοι θα καταστραφούν κι εσείς θα επιζήσατε.
Ερχόμαστε όμως να σας μιλήσουμε για τη διαφορά της δόνησης, προκειμένου να
συνειδητοποιήσετε οι ίδιοι και οι ίδιες τα βήματα που έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Να
καταλάβετε πόσο πολύ έχετε προχωρήσει στο εσωτερικό μονοπάτι και,
παράλληλα, με την επίγνωση πια της δόνησης όπου στέκεστε, να προσπαθήσετε
να γεφυρώσετε από δω και πέρα το χάσμα που έχει ανοιχτεί.
Έχει ανοιχτεί πραγματικά κάποιο χάσμα; Όχι. Όχι έτσι ακριβώς. Υπάρχει μία
διαίρεση την οποία καλείστε να γεφυρώσετε, προκειμένου, μέσα από μία νέα
διαλεκτική, να έχετε ένα νέο συνθετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν η παλιά
δόνηση, υπάρχει και η καινούρια. Υπάρχει η αντίληψη της παλιάς δόνησης και της
καινούριας. Είστε σε μία περίοδο που γίνονται πολύ βαθιά αισθητές αυτές οι
διαφορές και δουλειά σας είναι να γεφυρώσετε, και απ’ το παλιό και το καινούριο
να συνθέσετε μια καινούρια πραγματικότητα. Αυτή η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ
ουσιαστικά. Κάθε φορά που κάνετε ένα βήμα σε μία καινούρια διάσταση χρειάζεται
να αφομοιώσετε τις καινούριες ενέργειες, χρειάζεται να εμπεδώσετε, να
συνειδητοποιήσετε τις αλλαγές, και κατόπιν να κάνετε βήματα αφομοίωσης των
παλιότερων ενεργειών και εξισορρόπησης.
Έτσι λειτουργεί η διαλεκτική του απείρου. Αυτό σημαίνει «παίρνω δύο απόψεις και
τις κάνω μία ανώτερη». Το καινούριο δεν έρχεται για να κυριαρχήσει παντού. Το
καινούριο δεν έρχεται για να κάνει στην άκρη το παλιό και να το πετάξει έξω από
το παιχνίδι. Το καινούριο έρχεται σαν ένας παράγοντας τον οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να συνθέσετε κάτι ακόμα πιο καινούριο, το οποίο και πάλι θα
παντρέψετε με το παλιό για να κάνετε κάτι ακόμα πιο καινούριο. Το καινούριο δεν
γεννά μόνο του κάτι καινούριο. Χρειάζεται να παντρευτεί πρώτα με το
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προηγούμενο. Ένα κέντημα. Είναι ο τάπητας της ύπαρξής σας αυτός. Πρέπει να
πιάσετε και το στημόνι και το υφάδι για να βάλετε μια βελονιά.
Ας είναι το σύμβολό σας από δω και πέρα ο σταυρός μέσα σε κύκλο. Το στημόνι
και το υφάδι που λέγαμε, μέσα στον κύκλο της ύπαρξης. Στον αέναο κύκλο της
ύπαρξης. Οραματιστείτε για λίγο αυτό το σύμβολο. Τον σταυρό, έναν ισοσκελή
σταυρό, μέσα στον κύκλο. Η ενέργεια στον κύκλο ρέει. Και στη μέση ο σταυρός.
Μπορείτε να βρείτε πολλά σ’ αυτό. η πραγματική σας ενέργεια είναι ο κύκλος. Η
εκδηλωμένη σας ύπαρξη είναι ο σταυρός. Μπορείτε να το πιάσετε και να πάτε
πολύ βαθιά σ’ αυτό. Κρατήστε το σύμβολο στην καρδιά σας. Βάλτε το να
αναπαυτεί εκεί. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει τις ενέργειες που σας φέρνει.

Και γυρίζουμε πάλι στον Πατέρα. Στα μάτια του Ενός που χρειάζεται να βλέπετε
στον κάθε άνθρωπο, σε κάθε ύπαρξη γύρω σας, στο κάθε ίχνος ζωής. Η
μεγαλοπρέπεια της ύπαρξής σας δεν έχει όρια. Και ναι μεν για τις διαστάσεις θα
συνεχίσουμε να μιλούμε κάποια άλλη φορά, κλείνοντας όμως αυτόν τον κύκλο,
θέλουμε να σας φέρουμε πάλι στη γη. Θέλουμε να πατήσετε τα πόδια σας καλά
στη γη, με την επίγνωση της εσωτερικής σας ταυτότητας. Έχοντας επίγνωση του
ποιοι είστε και τι κάνετε. Έχοντας επίγνωση του σημείου που έχετε προχωρήσει
στο εσωτερικό μονοπάτι. Αυτό, για κάποιον που ξέρει περισσότερα, ακούγεται
αστείο. Γιατί ξέρει ότι το εσωτερικό μονοπάτι δεν έχει αρχή και τέλος. Ξέρει ότι
δεν μπορείς να βάλεις ορόσημα. Ξέρει ότι μιλάμε πάντα σύμφωνα με τη
σχετικότητα των πραγμάτων, μόνο και μόνο για να σας δείξουμε το εύρος του
ανοίγματος που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Αφήστε λοιπόν τον Πατέρα, τον
Δημιουργό, να σας κοιτά μέσα από το κάθε τι. Κοιτάξτε τον καθένα απέναντί σας
μ’ αυτόν τον τρόπο και να είστε βέβαιοι τότε ότι μ’ αυτόν τον τρόπο μας κοιτάτε
και εσωτερικά. Με τον ίδιο τρόπο μας κοιτάτε εσωτερικά.
Είπαμε στην αρχή ότι δεν είμαστε εδώ για να σας σπρώξουμε να θυσιάσετε
πράγματα που αγαπάτε και να καταπιέσετε τον εαυτό σας. Δεν έχει νόημα να
μπείτε σε μια υποκριτική συμπεριφορά καταπιέζοντας τα συναισθήματά σας, τους
φόβους σας, τις ανάγκες σας, προκειμένου να φανείτε γλυκείς και πράοι και καλοί
απέναντι στον υποτιθέμενο Πατέρα που έχετε απέναντί σας. Τότε αυτή η ίδια
συμπεριφορά θα μεταφερθεί και στα εσωτερικά πεδία και θα θολώσει τη ματιά σας
και θα θολώσει τις αισθήσεις σας. Χρειάζεται να είστε αληθινοί κάθε στιγμή.
Ενεργοί και αληθινοί. Να είστε ελεύθεροι κάθε στιγμή. Και η ελευθερία κατακτάται.
Ουσιαστικά, κατακτάται η ενθύμηση της ελευθερίας σας.
Αφήστε μας να καθίσουμε δίπλα σας. επιτρέψτε στις ενέργειές μας να έρθουν και
να σας αγκαλιάσουν πολύ στοργικά, όπως ο πατέρας το παιδί. Είναι αρσενικής
φύσεως οι ενέργειες της σημερινής ημέρας. Όπως ο πατέρας το παιδί, την κόρη
του και τον γιο του, αφήστε μας να σας αγκαλιάσουμε. Επιτρέψτε μας να
ενεργοποιήσουμε μέσα σας εκείνους τους κωδικούς που χρειάζεται να ξυπνήσουν,
για να προχωρήσετε στα επόμενα βήματά σας. Η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Δεν
τελειώνει ποτέ. Και αν έχετε μπει στην πέμπτη διάσταση και έχετε
στρογγυλοκαθίσει εδώ, έχετε πολλά ακόμα να κάνετε.
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Αφήστε το Πνεύμα να καθίσει στα πόδια σας, να σας κοιτάξει στα μάτια, να σας πει
πόσο σας αγαπά. Αγκαλιάστε το κι εσείς με την ενέργειά σας. Οραματιστείτε τον
εαυτό σας να σηκώνει τα χέρια στον ουρανό. Απλώστε εσωτερικά τα χέρια στον
ουρανό κι αφήστε τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας να σας τα κρατήσει. Το
κάνουμε αυτό για να ανεβάσουμε την ενέργειά σας. Είναι λίγο πεσμένη αυτή τη
στιγμή. Δεν καταλαβαίνετε… ακόμα δεν καταλαβαίνετε ότι φέρνετε μαζί σας
ενέργειες. Αφήστε τα όλα να φύγουν από πάνω σας αγαπημένοι μας.
Είναι η τελευταία φορά που σας βλέπουμε σήμερα, σ’ αυτόν τον κύκλο. Κάποιοι
από σας θα συνεχίσετε, κάποιοι όχι, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την
πορεία που ακολουθείτε. Κι εμείς θέλουμε αφήνοντάς σας, να σας γεμίσουμε με
αγάπη. Να σας γεμίσουμε με την αγάπη του Πνεύματος. Να σας πάρουμε κοντά
μας και να σας δείξουμε την αγάπη του Ενός, την Ενότητα του Πνεύματος, και να
σας βάλουμε να καθίσετε δίπλα μας, εκ δεξιών μας, και να μας μιλήσετε για όλα.
Επιτρέψτε στον εαυτό σας, δηλώστε την πρόθεσή σας να καθίσετε στα δεξιά μας
και να μας μιλήσετε για όλα όσα αγαπάτε, για όλα όσα σας απασχολούν. Δηλώστε
την πρόθεσή σας να καθίσετε στα δεξιά μας και να μας εκφράσετε όλα όσα θέλετε
να εκφραστούν.
Αυτό δεν είναι το τέλος της συνεδρίας, είναι η αρχή. Κάθε φορά που κάνετε αυτή
τη δήλωση κι αφήνετε τον εαυτό σας να καθίσει στα δεξιά του Πατρός, μοιράζεστε
τις ενέργειές σας με τους πάντες. Επιτρέπετε στις ενέργειές σας να έρθουν στην
επιφάνεια, να φανούν και να εκδηλωθούν. Επιτρέπετε σε μας να συνεχίσουμε την
κουβέντα, φέρνοντας όλα όσα χρειάζεται στο τραπέζι.
Βρισκόμαστε μαζί σας σήμερα και για έναν άλλο λόγο…. [παύση]
Συζητάμε για το τι θα πρέπει να ειπωθεί, γι’ αυτό υπάρχουν αυτά τα κενά. Κάποια
πράγματα μπορούν να ειπωθούν, κάποια όχι. Θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες
ανακατατάξεις. Η ενέργεια αυτού του μηνός θα συνεχιστεί και στον επόμενο. Το
τέλος Σεπτεμβρίου θα σας βρει όλους ανήσυχους, σε μία μεγάλη κινητικότητα κι
αυτό θα τραβήξει μέχρι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη. Παρατείνεται η διαδικασία. Είναι
πολλοί που θέλουν να μπουν σ’ αυτήν την ενέργεια ακόμα. Δεν έχουν μπει και
γίνονται πολλές προσπάθειες εσωτερικά να περάσουν τις πύλες. Έτσι, οι
ανακατατάξεις συνεχίζονται. Βλέπετε, πάντα ισχύει ότι κι αυτός που ήρθε την
ενδέκατη ώρα μπορεί να περάσει στον οίκο του Πατρός. Έτσι, οι ανακατατάξεις
συνεχίζονται. Θα περάσετε αρκετές αλλαγές, αρκετές στιγμές δονητικής
ανισορροπίας αλλά όλα, όλα, θα έχουν ένα αίσιο τέλος.
Θα σας πούμε να ζητήσετε τα πάντα γύρω σας να γκρεμιστούν. Για άλλη μια
φορά, θα σας ζητήσουμε ν’ αφήσετε τα πάντα γύρω σας να πέσουν, να διαλυθούν.
Όσο έτοιμοι είστε να αφήσετε καταστάσεις στο γήινο πεδίο, ν’ αφήσετε πρόσωπα
να φύγουν, καταστάσεις να τελειώσουν, τόσο πρόθυμοι είστε να προχωρήσετε στα
εσωτερικά πεδία. Ερχόμαστε ξανά να σας πούμε ότι χρειάζεται να κρατήσετε αυτές
τις αναλογίες στον νου σας και να λειτουργείτε πάντα επικεντρωμένοι στα μάτια
του Πατέρα. Για άλλη μια φορά η ενέργεια κάνει κύκλο και ξαναέρχεται. Για
κάποιους είναι πιο εύκολο να τη συλλάβουν, για κάποιους λιγότερο, και πρέπει να
ξανάρθει για να ανοίξει καλύτερα το μονοπάτι και να την εμπεδώσετε πλέον.
Δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε πολλά απόψε. Το τελευταίο μάθημα είπαμε ότι
είναι περισσότερο θεωρητικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο κατανοητό ίσως,
σαν πρώτο άκουσμα. Όταν επιστρέψετε και διαβάσετε αυτά που λέγονται, η
αίσθηση θα είναι διαφορετική. Θέλουμε να μείνετε στην ενέργεια. Αφήστε την
ενέργεια της στιγμής να σας ποτίσει. Ένας κύκλος τελειώνει λοιπόν και ένας άλλος
αρχίζει κι εμείς είμαστε εδώ για να συνδέσουμε το παλιό και το καινούριο. Αυτό το
παλιό και το καινούριο θα συνδεθούν στον επόμενο κύκλο. Ίσως τώρα σας είναι
ακόμα πιο εύκολο να καταλάβετε γιατί ονομάσαμε τον επόμενο κύκλο "Οι Τρεις
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Διαστάσεις και η Πέμπτη Ταυτόχρονα». Γιατί δεν βρίσκεστε στην πέμπτη διάσταση
για να αρχίσετε να κυνηγάτε την έκτη. Για να φτάσετε στην έκτη θα πρέπει να
αφομοιώσετε εκ νέου και τις προηγούμενες τρεις.
Σας αφήνουμε για λίγο να συλλογιστείτε. Είστε ο καθένας στον δικό σας χώρο…
στον δικό σας ρου…
Ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα λοιπόν κι εσείς στέκεστε εδώ, επίδοξοι αναβάτες
του ουρανίου άρματος, να κοιτάτε προς την άλλη πλευρά του πέπλου και να
προσπαθείτε να συλλάβετε πράγματα, να αντιληφθείτε τις κινήσεις μας. Ανοίξτε
την καρδιά σας στον άνθρωπο. Το μέτρο όλων είναι ο άνθρωπος. Έτσι είναι, είναι
αλήθεια αυτό. Ανοίξτε την καρδιά σας στον άνθρωπο. Δείτε τα μυστήρια της
ύπαρξής του. Δείτε τα μυστήρια της σκέψης του και της καρδιάς του και να είστε
σίγουροι ότι εκεί θα λυθούν όλες σας οι απορίες. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να
δουλέψει με τις αναλογίες. Τα πάντα δείχνουν κάτι άλλο. Ακόμα και τα λόγια που
σας λέμε αυτήν την ώρα, δείχνουν κάτι άλλο. Αφήστε την καρδιά σας να ανοίξει
προς αυτά, να ανοίξει και να εμβαθύνει στις ενέργειες που σας φέρνουμε.
Μιλήσαμε για τα ρέοντα σύμβολα. Είστε ένα ρέον σύμβολο. Ένα εξελισσόμενο
σύμβολο είστε οι ίδιοι. Δείτε το εξελισσόμενο σύμβολο του ανθρώπου και, κατ’
αναλογία, κατανοήστε την πορεία του Πνεύματος. Δείτε την αίσθηση…
αντιληφθείτε την αίσθηση που σας δημιουργεί η παρουσία ενός ανθρώπου και κατ’
αναλογία αντιληφθείτε την ειρήνη που έχετε κάνει με το Πνεύμα στην καρδιά σας.
«Τι εννοείς Ηλία; Επιτέλους, τι εννοείς; Δεν έχουμε ειρήνη με το Πνεύμα; Μα
εμείς αγαπάμε το Πνεύμα. Οι άνθρωποι είναι που έρχονται και μας ταλαιπωρούν
και μας εκνευρίζουν.»
Βιώνετε πολύ βαθιές καταστάσεις αγαπημένοι μας, πάρα πολύ βαθιές καταστάσεις.
Εργάζεστε με πολύ βαθιές ενέργειες και είναι αυτή η περίοδος που σας βοηθά να
το δείτε καλύτερα αυτό. Αυτή η περίοδος είναι που σας βοηθά να καταλάβετε ότι,
κατ’ αρχήν, εργάζεστε με τις ενέργειες του συλλογικού και όχι με τις ‘δικές σας’,
προσωπικές ενέργειες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το πάρετε απόφαση
πλέον. Δεν είστε εσείς, είναι το συλλογικό.
Κι επίσης, χρειάζεται να κατανοήσετε ότι δουλεύετε… δουλεύετε για να ξεπεράσει
το ίδιο το συλλογικό τον φόβο του θανάτου. Εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι
ακόμα. Ακόμα το παιχνίδι παίζεται εκεί, μόνο που… Είναι κάτι που είχαμε αναφέρει
ένα χρόνο πριν… ο φόβος του θανάτου τι μπορεί να σημαίνει για το Πνεύμα; Τι
είναι ο φόβος του θανάτου για το Πνεύμα; Άλλο ο γήινος εαυτός που φοβάται
μήπως αναιρεθεί η ζωή του, μήπως κοπεί το νήμα της ζωής. Είναι διαφορετικό
αυτό. Ο φόβος του θανάτου που φέρνετε και εργάζεστε μαζί του, είναι ο φόβος
της γέννησης. Όταν το βλέπετε απ’ τη δική σας πλευρά, αναφέρεται στη γέννησή
σας σ’ αυτόν τον κόσμο. Η γέννησή σας εδώ είναι ένας μικρός θάνατος για το
εσωτερικό πεδίο. Και θα μιλήσουμε γι’ άλλη μια φορά λοιπόν, επειδή πρόκειται για
μια ενέργεια πολύ βαθιά την οποία, όπως είπαμε, χειρίζεστε ακόμα και τώρα.
Είναι μεγάλο το σοκ που δημιουργείται κατά τη μετάβασή σας στο γήινο πεδίο.
αποκόπτεστε απότομα από την ενότητα του Πνεύματος που βιώνατε πριν.
Μπαίνετε σε ένα ξένο περιβάλλον. Μπορεί να είχατε μεγάλη χαρά, με μεγάλη
ανυπομονησία να το κάνατε, με την ίδια ανυπομονησία που βιάζεστε να ανεβείτε
στο τρενάκι του τρόμου και, όταν βρίσκεστε πάνω σ’ αυτό, ουρλιάζετε απ’ τον
φόβο σας. Και κάθε φορά θέλετε να το κάνετε γιατί υπάρχει μία ηδονή σ’ αυτό.
Μέχρι να ξεπεράσετε το φόβο σας και να πάψετε να βρίσκετε ενδιαφέρον στο
τρενάκι του τρόμου, συνεχίζετε να ανεβαίνετε ξανά και ξανά, κι άλλον ένα γύρο..
κι άλλον ένα γύρο. Συνεχίζετε να ουρλιάζετε απ’ το φόβο σας, να τρομάζετε, και
το ξανακάνετε για να πάψετε να τρομάζετε. Χρειάζεται να κάνετε πάρα πολλούς
γύρους για να το καταφέρετε, τελικά αλλά δεν μπορείτε να κρατηθείτε μακριά απ’
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αυτό, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, όταν πάψετε να το
φοβόσαστε, τότε χάνετε το ενδιαφέρον σας γι’ αυτό. Έτσι λειτουργείτε με το γήινο
πεδίο.
Τώρα καταλαβαίνετε γιατί έρχεστε για να βιώσετε τον πόνο. Τώρα καταλαβαίνετε
γιατί έρχεστε να βιώσετε όλες αυτές τις ενοχλητικές καταστάσεις. Είστε εδώ και
φωνάζετε απ’ τη λαχτάρα σας, απ’ τον τρόμο σας, από τον πόνο που βιώνετε.
Αλλά έρχεστε ακριβώς για να το ξεπεράσετε αυτό. Συνεχίζουμε να σας φέρνουμε
τα πράγματα από μία διαφορετική σκοπιά. Ο φόβος του θανάτου απ’ την πλευρά
τη δική μας -της γέννησης απ’ τη δική σας- είναι που σας οδηγεί ακόμα. Επηρεάζει
τις αποφάσεις σας και τις κινήσεις σας ακόμα. Όσο προχωράτε στις διαστάσεις
ανοίγετε περισσότερο, φοβόσαστε λιγότερο, αποκτάτε και πάλι την εμπιστοσύνη
στο Πνεύμα.
Καταλαβαίνετε γιατί είμαστε εδώ και σας πλένουμε τα πόδια; Καταλαβαίνετε γιατί
το Πνεύμα σας φροντίζει και σας αγαπά τόσο πολύ; Γιατί είναι σπουδαίο αυτό που
κάνετε. Τόσο το μητρικό Πνεύμα όσο κι εσείς, τα παιδιά του, υποφέρουν απ’ αυτόν
τον χωρισμό. Βλέπετε, εσείς έχετε μάθει να περιγράφετε τον πόνο σας για
αγαπημένους που χάνετε στο γήινο πεδίο. Είναι μια πολύ μικρή αναλογία αυτού
που υπάρχει. Αλλά συνήθως, τα πράγματα στην άλλη πλευρά του φράχτη
φαίνονται πιο ρόδινα. Έχετε μάθει να πιστεύετε ότι τα πράγματα στη δική μας
πλευρά είναι πιο ρόδινα. Έχετε μάθει να πιστεύετε ότι εσείς υποφέρετε και όταν
έρθετε στην πλευρά των αγγέλων τα πράγματα είναι… ουράνια. Καλύπτονται από
μια ουράνια γαλήνη και μακαριότητα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητοί μου. Και,
ναι μεν εμείς λειτουργούμε διαφορετικά γιατί είμαστε σε μία άλλη δόνηση, αλλά
είναι πολύ δύσκολο να σας περιγράψουμε αυτά που υπάρχουν εδώ. Μπορούμε να
το κάνουμε μόνο φέρνοντάς σας αναλογίες της δικής σας πλευράς. Ο φόβος του
θανάτου λοιπόν ξεπερνιέται με τη διαρκή διεύρυνσή σας και επανένωσή σας με το
μητρικό Πνεύμα. Ο φόβος του γήινου εαυτού για το ότι μπορεί να πεθάνει, είναι
μηδαμινός.
Έρχεστε λοιπόν και εργάζεστε με τόσο βαθιές ενέργειες, τόσο βαθιές καταστάσεις.
Και κάθε φορά που ανεβαίνετε μια δόνηση, χρειάζεται να συνδέσετε την καινούρια
σας επίγνωση με όλες τις προηγούμενες, προκειμένου να δημιουργήσετε μια
αλυσίδα, ένα ανοδικό ρεύμα, που θα παρασύρει τις ενέργειες του συλλογικού προς
τα πάνω. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται, κάθε φορά που ‘καταλαμβάνετε’, σε
εισαγωγικά, μια καινούρια δόνηση, να κάνετε μια βουτιά και να σύρετε και τις
υπόλοιπες προς τα πάνω.
Ερχόμαστε και εναποθέτουμε πληροφορίες… αποθέτουμε στα πόδια σας κομμάτια
πληροφοριών τούτη την ώρα. Είναι πληροφορίες που δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ακόμα. Δεν μπορείτε να τις συλλάβετε καλά. Ακούτε τα λόγια,
μπαίνουν και βγαίνουν απ’ τ’ αυτιά σας και περιμένουν οι καρδιά σας να δώσει την
εντολή να μπούνε όλα στη σωστή τους θέση και να δημιουργήσουν για σας την
κατάλληλη εικόνα και να συνδεθούν με όλα τα υπόλοιπα κομματάκια του παζλ.
Αυτά που σας φέρνουμε τώρα, είναι ένας πολύ βαθύς κρίκος. Ένας συνδετικός
κρίκος που ενώνει τη δική μας πλευρά με τη δική σας. Αρχίζουμε σιγά – σιγά,
βλέπετε, να σας φέρνουμε στη δική μας πραγματικότητα. Σας περιγράφουμε τα
πράγματα από τη μεριά του Πνεύματος τώρα πια. Τώρα πια, δεν μας ενδιαφέρει να
σας περιγράψουμε την ιστορία της τριβής και της διττότητας. Την έχετε μελετήσει,
την έχετε βιώσει, σ’ έναν μεγάλο βαθμό έχετε τελειώσει μ’ αυτήν. Οι περισσότεροι
έχετε τελειώσει μ’ αυτήν. Τώρα πια έχετε αρχίσει να μπαίνετε στον τρόπο ζωής
στην πέμπτη διάσταση. Σ’ αυτά που μπορείτε να αντιλαμβάνεστε όταν στέκεστε
στην Πέμπτη διάσταση και παραμένετε γειωμένοι και κρατάτε γερά τα πόδια σας
στη γη.
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Ο ανώτερος εαυτός λοιπόν πεθαίνει κι έρχεται στο γήινο πεδίο. Κοιμάται;
Πεθαίνει; Ένας μικρός θάνατος είναι κι ο ύπνος, δε βαριέστε… Και τότε βιώνει ένα
μεγάλο σοκ. Αυτό που γνώριζε σαν Ένα, παύει να είναι έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα,
μα τίποτα, που να μπορεί να σας οδηγήσει σ’ αυτό. τα πάντα είναι
κατακερματισμένα, διαιρεμένα. Κομματάκια – κομματάκια. Σαν τα κομματάκια του
καθρέφτη του βασιλιά, που είχαμε περιγράψει σ’ ένα παραμύθι λίγους μήνες πριν.
Κατακερματισμένοι όροι, συνήθειες, συνθήκες που βιώνατε στις άλλες διαστάσεις.
Κι αρχίζετε σιγά – σιγά να μαζεύετε τα κομματάκια.
Στην αρχή, κρατάτε ένα κομματάκι στο χέρι και νομίζετε ότι αυτό είναι όλο,
τελείωσε. «Εδώ το έχω. Αυτό είναι το σπίτι.» Έτσι σας φαίνεται. Σας φαίνεται ότι
είναι το σπίτι, σας θυμίζει το σπίτι, γιατί είναι ένα κομμάτι του σπιτιού. Είναι ένα
κομμάτι της εστίας. Βλέπετε έναν άνθρωπο και τον ερωτεύεστε βαθύτατα. «Είναι
το σπίτι μου, είναι ο αγαπημένος μου, είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, είναι…. το
άλλο μου μισό. Είναι η δίδυμη φλόγα μου. Είναι η εστία.» Και το κρατάτε σφιχτά.
Δεν το αφήνετε να φύγει…
Ένα άλλο κομματάκι, κι ένα άλλο, κι ένα άλλο….
Η επιτυχία… Πόσο ωραίο είναι να είσαι δημιουργικός και να παίρνεις επιβεβαίωση
αυτής της δημιουργικότητάς σου. Και κρατάτε κι αυτό το κομματάκι σφιχτά και
τρέχετε πέρα – δώθε για να επιτύχετε πράγματα. Μα, τίποτε από μόνο του δεν
είναι ολοκληρωτικά η εστία. Όμως είστε απελπισμένοι. Η καρδιά σας ψάχνει κι
εσείς αγωνιάτε «Ποιο είναι το σωστό; Πώς να κάνω το σωστό;»
Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον κόσμο, καλοί μου, ούτε ένας άνθρωπος,
που να μην έχει αναρωτηθεί για το σωστό. Κι ο Χίτλερ, το σωστό προσπαθούσε να
κάνει. Όλοι το σωστό θέλανε να κάνουν. Έρχεστε και κρατάτε τα κομματάκια σας
σφιχτά. Και κάποτε, έρχεται η κατάλληλη στιγμή που συνειδητοποιείτε ότι
μπορείτε να τ’ αφήσετε, αφού πια μέσα από την πορεία των πραγμάτων έχετε
βεβαιωθεί ότι αυτό το κομματάκι τελικά δεν ήταν η εστία γιατί, δεν μπορεί, δεν
σας δίνει την αγάπη και την ευτυχία της εστίας. Ο άνθρωπος που τόσο αγαπήσατε,
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δικά σας αιτήματα, στα δικά σας ιδανικά. Δεν
μπορεί να σας καλύψει, δεν αρκεί. Είναι λίγος… δεν αρκεί. Η επιτυχία δεν σας
καλύπτει, δε σας δίνει όλα όσα θέλατε. Τα κομματάκια που κρατάτε σφιχτά,
παραμένουν κομματάκια.
Και τότε το Πνεύμα ξυπνά σιγά – σιγά μέσα σας. Τότε καταλαβαίνετε ότι, χμ…
κάπως αλλιώς, κάτι άλλο γίνεται. Δεν μπορεί να είναι όλα τόσο μάταια. Κάθε μικρό
κομματάκι που πιάνετε σας δείχνει τη ματαιότητά του. Εσείς είστε εδώ, στη γη, και
αναρωτιέστε γιατί πονάτε. Αναρωτιέστε γιατί υποφέρετε, γιατί δυστυχείτε, γιατί
είναι τόσο δύσκολο να βρει κάποιος την αγάπη και την ευτυχία. Αφού μόνο
ιδανικά έχετε στον νου σας, για την αγάπη αναρωτιέστε, για την αγάπη δουλεύετε.
Να είστε ευτυχισμένοι ζητάτε. Και σιγά –σιγά, το πνεύμα συνέρχεται από τη
ματαιότητα του παιχνιδιού. Βλέπει τα κομματάκια, αναγνωρίζει ότι δεν είναι παρά
θραύσματα, δεν είναι παρά ο κονιορτός, ό,τι απέμεινε απ’ τη μεγάλη εικόνα, κι
αρχίζετε να μπαίνετε πιο βαθιά, αρχίζετε να τραβάτε την προσοχή σας απ’ αυτά και
να εστιάζεστε στη μεγάλη εικόνα. Σιγά – σιγά ο πόνος φεύγει, απομακρύνεται.
Συνειδητοποιείτε ότι δεν μπορείτε να βρείτε τη γαλήνη, παρά μόνο αν
αποστασιοποιηθείτε και τραβήξετε την εστίασή σας, έτσι ώστε να βλέπετε τη
μεγάλη εικόνα.
Τότε κάποιοι σας λεν αναίσθητους, γιατί παύετε να συμμερίζεστε το δικό τους
δράμα. Γιατί ακόμα κρατούν τα κομματάκια τους με πολύ πάθος, με πολύ
απελπισία, απεγνωσμένα κρατιούνται σ’ αυτά τα κομματάκια. Αφήστε τους. Θα
έρθει η ώρα που με τη σειρά τους θα συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα αυτού που
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κάνουν. Είναι η πορεία σας αυτή. Είναι η διαδικασία σας αυτή. Αυτή η διαδικασία
είναι που ωριμάζει μέσα σας τις συνθήκες και σας σπρώχνει στο να δείτε τη
μεγάλη εικόνα και να αρχίσετε να βλέπετε την ενότητα των πάντων. Μετά από
πολλούς κόπους, πολλές προσπάθειες, το modus operandi αλλάζει. Ο τρόπος
λειτουργίας της συνειδητότητάς σας αλλάζει κι αρχίζετε πια να αναζητάτε τη
χαμένη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, και είστε στο σωστό δρόμο. Τότε πια μπαίνετε….
μπαίνει το νερό στο αυλάκι, όπως θα λέγατε. Τότε πια μπαίνετε στη σιδηροτροχιά
που θα σας βγάλει μόνη της εκεί που θέλετε να φτάσετε. Δηλώνοντας την
πρόθεσή σας να δείτε αυτή τη συνολική εικόνα, μπορείτε να βρεθείτε εκεί πριν το
πάρετε είδηση καν.
Και, κάνοντας όλη αυτή τη δουλειά αγαπημένοι μας, έχετε βοηθήσει το συλλογικό
να ξεπεράσει τον φόβο της διάλυσης, το φόβο του θανάτου του, τον φόβο της
ατομικοποίησης, της διαίρεσής του. Το κάνετε για όλους αυτό, δεν το κάνετε μόνο
για σας. Χρειάζεται όμως να φτάσετε να δείτε τη συνολική εικόνα, για να
βεβαιωθείτε γι’ αυτό. Πριν, νομίζετε απλά ότι δουλεύετε για τον εαυτό σας, για το
άτομό σας. Εσείς το νομίζετε, δεν είναι έτσι. Νομίζετε ότι βρίσκεστε σε εγωισμό.
Δεν είναι έτσι ακριβώς, περνάτε τη διαδικασία σας. Είναι ιερό αυτό που κάνετε.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από ένα πνεύμα που έρχεται στη γη να υπηρετήσει το
Όλον. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό απ’ αυτό. Γι’ αυτό ερχόμαστε και σας πλένουμε
τα πόδια. Γιατί κάθε φορά που εσείς επιλέγετε να μπείτε σ’ ένα σενάριο, το κάνετε
για όλους μας. Κάθε φορά που επιλέγετε να βιώσετε τον πόνο, τη δυστυχία, τον
περιορισμό, τη θλίψη και να τα ξεπεράσετε, το κάνετε σαν ένα δώρο στο σύμπαν.
Μπορείτε να καταλάβετε τώρα, γιατί ενώ εσείς χτυπιέστε και προσπαθείτε να
αποφύγετε κάθε πόνο, και κάθε δύσκολη κατάσταση, κάθε τόσο έρχεται κάτι για
να σας πει ότι «Εδώ είναι ακόμα, πρέπει να το δουλέψεις κι αυτό». Δεν είναι δικά
σας αγαπημένοι μας, δεν είναι δικά σας, είναι όλων μας. Έρχεστε να το κάνετε για
όλους.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, γιατί ακόμα δεν έχετε τα σενάριά σας έτσι όπως θα
θέλατε στον νου σας να τα έχετε; Γιατί απλά αγαπάτε τη γη πάρα πολύ, αγαπάτε
το Πνεύμα πάρα πολύ, και κάνετε τα πάντα για το Πνεύμα. Κάνετε τα πάντα για το
Όλον, για το Ένα. Ο νους σας, ο γήινος νους σας, έρχεται και λέει «Μα, μας
έδωσαν αυτήν την πληροφορία, μας είπαν ότι μπορούμε να κάνουμε καινούρια
σενάρια. Μπορούμε να βγούμε από τον πόνο, μπορούμε να κάνουμε αυτό,
εκείνο…. Γιατί δεν μπορούμε τελικά να το κάνουμε; Γιατί δεν γίνεται;» Δεν γίνεται,
γιατί εσείς αποφασίζετε, σαν ανώτερος εαυτός πια, αποφασίζετε ότι δεν θέλετε να
βγείτε απ’ αυτό, γιατί αυτό είναι η υπηρεσία προς το Όλον.
Βλέπετε λοιπόν, η θυσία έχει μια ξεχωριστή θέση για μας. Από τη μια δεν υπάρχει
θυσία σαν έννοια για μας, γιατί θυσιάζεις κάτι όταν πρόκειται για κάποιον άλλον,
αλλά εμείς είμαστε Ένα και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον εαυτό μας, τον
μεγάλο μας εαυτό, τον μεγάλο μας Συλλογικό Εαυτό. Από την άλλη, θυσία δε
σημαίνει ‘θυσιάζω τη ζωή μου, τα παιδιά μου, όλα όσα αγαπώ στο γήινο πεδίο’.
Δεν σημαίνει ότι γίνομαι χαλί να με πατήσουν. Σημαίνει ότι έρχομαι στη γη και
παίζω όλα τα σενάρια που έχω επιλέξει σύμφωνα με το Μεγάλο Σχέδιο, με πάρα
πολύ αγάπη για το Όλον. Αφήνω τα φτερά μου στον ουρανό και κατεβαίνω να
περπατήσω στη γη, σαν άλλος ένας πεπτωκός άγγελος. Σαν άλλος ένας από
αυτούς τους ‘σατανάδες’ που τόσο φοβόσασταν παλιά. Τι νομίζατε ότι είναι; Εσείς
είστε αυτοί που κατεβαίνετε στη γη και αλυσοδένεστε στα γήινα δεσμά, από αγάπη
για το Πνεύμα.
Τι θα γίνει στο μέλλον; Εσείς πιστεύετε ότι θα αναληφθείτε σε μια άλλη γη. Θα
φύγετε από δω ‘σούμπιτοι’, θα φύγετε από δω ολοκληρωτικά και θα πάτε σ’ ένα
μακρινό πεδίο, σ’ έναν άλλον κόσμο, σε μια γη που ετοιμάζεται σ’ έναν άλλον
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γαλαξία. Αυτό δε θα συμβεί ποτέ. Αυτό που συμβαίνει… χμ.. αυτό που συμβαίνει
είναι ότι έρχεστε και ξαναέρχεστε και ανεβάζετε διαρκώς τη δόνησή σας και
ξεπερνάτε για όλους εμάς τον φόβο του θανάτου, έτσι ώστε όλο και μεγαλύτερες
‘ποσότητες’, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Πνεύματος, μπορούν να έρχονται στη
γη, να ενσαρκώνονται σε συνθήκες ακόμα πιο ιδανικές. Ενώνοντας τη γη με τον
ουρανό, δεν το κάνετε για να βελτιώσετε τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων –
τουλάχιστον όχι μόνο γι’ αυτό. Το κάνετε για να μπορεί το Πνεύμα να κατεβαίνει
στη γη πολύ χαρούμενο, χωρίς να βιώνει τον πόνο του χωρισμού, τον πόνο του
αποχωρισμού από την πηγή, από την εστία.
Δε συμφέρουν όλους αυτά που λέμε. Είναι κάποιοι που θα παρατηρήσουν
αντιφάσεις και θα αποφασίσουν ότι δε θέλουν να κοιτάξουν ξανά αυτά τα λόγια.
Εμείς ερχόμαστε και σας μιλάμε από το Πνεύμα. Από την πλευρά του πέπλου που
αντιλαμβάνεται τον πόνο… τον πόνο του μητρικού Πνεύματος. Και πάλι,
χρησιμοποιούμε μια λέξη κατ’ αναλογία, γιατί δεν είναι πόνος όπως τον βιώνετε
εσείς, δεν είναι ένας πόνος όπως της μητέρας που χάνει τα παιδιά της, είναι όμως
η αναλογία στην οποία κινούνται οι ενέργειες εδώ. Θα μπορέσετε να το δείτε
ξεκάθαρα μετά από την 7η και 8η διάσταση αυτό.
Ευχαριστούμε λοιπόν όλους εσάς που θυσιάζεστε για μας, θυσιάζεστε για το Όλον,
αφήνοντας τα φτερά σας στον ουρανό και κατεβαίνοντας στη γη να δουλέψετε
βαθιά, μη ξέροντας τι κάνετε καλά – καλά. Κι απ’ την άλλη πάλι, απλά σας
ευχαριστούμε κι απλά χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε κάθε τόσο, όλο και
πιο συχνά μαζί σας, γιατί δεν υπάρχει θυσία. Υπάρχει που νίβει το άλλο, όπως
λέτε, και τα δυο το πρόσωπο. Υπάρχει η μια πλευρά του εαυτού που στηρίζει την
άλλη.
Έτσι απλά κλείνουμε το σημερινό μάθημα, μιλώντας σας για πλευρές του εαυτού
που αγαπούν βαθιά η μία την άλλη, κρατούν η μία το χέρι της άλλης και
πορεύονται. Και αυτή η ενότητα… αυτή η ενότητα είναι που θα σας οδηγήσει στα
μεγαλύτερα επιτεύγματα. Όταν εσείς και ο εαυτός σας μπορείτε να κρατηθείτε χέρι
– χέρι με αγάπη και αποδοχή, τότε θα μπορέσετε να φτάσετε στα υψηλότερα
σκαλοπάτια της κλίμακας και να βιώσετε τη μεγαλύτερη έκσταση, τις βαθύτερες
μεταφυσικές και μυστικιστικές αλήθειες. Όταν μπορείτε να σταθείτε χέρι – χέρι με
τον εαυτό σας, με πολύ αγάπη και να του πείτε «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».
Είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους.
Και έτσι είναι.
Αμήν.
Αν.:
Ούτε ξέρω τι έβλεπα. Έβλεπα ένα μάτι, έβλεπα μία μπάλα και όταν
απομακρυνόταν πονούσα εδώ [δείχνει στο τρίτο μάτι]. Είναι η τρίτη φορά. Την
πρώτη φορά δεν πονούσα τόσο. Άλλαξα θέση, νομίζοντας ότι με ενοχλούσε ο
καναπές, ότι με ενοχλούσε κάτι άλλο. Σήμερα, αισθανόμουν… καλά, αυτή η μπάλα
και το μάτι, με ηρεμούσε, όταν απομακρυνόταν η μπάλα με τρυπούσε εδώ και
αισθανόμουν ότι τα χέρια μου ήταν μπαλόνια και ήθελα να τα τρυπήσω. Νομίζω
ότι κάτι θέλει να φύγει. Σήμερα δεν είχα καθόλου πόνο. Την προηγούμενη φορά
αισθανόμουν πολύ πόνο. Πονούσα εδώ, εδώ [δείχνει διάφορα σημεία], ένιωθα
ταχυκαρδία… Σήμερα ήταν πολύ – πολύ λίγο. Μ’ έπιασε δυο- τρεις φορές, αλλά
μετά ήμουν σε πλήρη ηρεμία.
Λ.:
Μου απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα σήμερα μ’ αυτό, πράγματα που είχα στο
μυαλό μου απ’ το πρωί. Είχα δει κι ένα όνειρο με το θάνατο, μου απαντήθηκε κι
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αυτό…. λύθηκαν πολλά. Κι εγώ έβλεπα μάτια… είχα πάρτι στο τρίτο μάτι μου,
πάρτι κανονικό. Ωραία ήταν.
Α.:
Εγώ μπορεί να μην είχα πάρτι με μπάλες και τρίτο μάτι, αλλά ένιωθα ένα ολικό
μασάζ. Δηλαδή κάτι γινόταν σε όλο μου το σώμα. Παρόμοιο με όλο αυτό που
έκανα με το Reconnection με τη Λ. αυτές τις μέρες. Σαν να φεύγανε πράγματα,
όχι βέβαια από τα δάκτυλά μου, όμως κάτι γινόταν μέσα μου. Όλα μου ήταν
γνωστά αυτά που άκουσα. Δεν μου ήταν τίποτε ξένο. Και μάλιστα αυτό, που
νομίζουμε ότι ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας με εγωικούς σκοπούς, αυτό το
ερωτηματικό το είχα σήμερα. Μου απαντήθηκε κι αυτό και πιο πριν αλλά και τώρα
βέβαια.
Άννα:
Δηλαδή εννοείτε ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις άλλες;
Αν.:
Σήμερα απαντήθηκαν απ’ την αρχή όλα.
[γέλια]
Α.:
Απλώς νιώθω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου κάθε φορά, όλο και περισσότερο.
Ξέρω ότι μ’ αυτά που κάνω και ασχολούμαι, αυτό θέλω να κάνω και τίποτε άλλο,
πίσω δε γυρνάω. Δεν ξέρω…. Αυτός είναι ο δρόμος μου.
Χ.:
Εγώ αισθάνθηκα πολύ βαρύς και κουρασμένος. Σε κάποια στιγμή δεν μπορούσα να
προσέξω και τα λόγια σου. Δηλαδή, χανόμουνα. Τώρα, μη με βγάλουν πάλι έξω,
γιατί….. [γέλια]
Λ.:
Κι εγώ το ίδιο ένιωθα βαριά, αφού γλιστρούσα στον καναπέ όλο και πιο κάτω. Τα
μάτια μου είχαν βαρύνει και δεν ανοίγανε με τίποτα.
Α.:
Κι εγώ κάποια στιγμή είπα μέσα μου “αφήστε με να ανασάνω”. Άνοιξε η ενέργεια,
και μετά από λίγο συνέχισαν.
Χ.:
Ποιοι μίλησαν σήμερα;
Άννα:
Ήταν ο Ηλίας και ο Σαιν Ζερμαίν εδώ.
Δ.:
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το αισθάνθηκα πρώτη φορά σήμερα εδώ απ’ όλες τις
φορές. Χασμουριόμουν συνέχεια και τα μάτια μου δάκρυζαν. Δεν μπορώ να το
καταλάβω, είναι αντίσταση δική μου να νιώσω αυτά που λένε ή δουλεύουν μέσα
μου και βγαίνει μ’ αυτόν τον τρόπο. Θέλω να καταλάβω τι γίνεται:
Άννα:
Είναι releasing, αφήνεις να φύγουν πράγματα.
Λ.:
Ναι, είναι καθαρισμός.
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Μάθημα 11ο
Ομάδες Β΄- Γ΄ – 01.9.2008

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΑΤΕ, ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ

Θα σας αφήσουμε να μιλήσετε και να παίξετε όσο θέλετε, αρκεί να μας πείτε τι
ήταν αυτό που σας έφερε εδώ εξ’ αρχής. Να θυμηθείτε, τι ήταν αυτό που σας
έφερε εδώ εξ’ αρχής και να κοιτάξετε μέσα σας και να δείτε αν τα αιτήματα αυτά
ικανοποιήθηκαν. Δεν κάνουμε ένα survey τώρα, δεν κάνουμε μία έρευνα για να
δούμε πόσο ικανοποιημένο έμεινε το κοινό. Θέλουμε όμως εσείς να πάτε βαθιά
μέσα σας και να θυμηθείτε.
Να μας πείτε τι περιμένατε και τι βρήκατε.
Μ., θυμάσαι;
Μ.:
Προσπαθώ να θυμηθώ, δεν είναι και πολύ εύκολο. Επίσης δεν μπορώ να το
διατυπώσω σε λόγια εύκολα, είναι λίγο άρρητο. Υποθέτω ότι χρειαζόμουν μια
ζεστή αγκαλιά γνώσης. Ίσως, αν μπορούσα να το βάλω σε λόγια έτσι θα το
εξέφραζα. Και αυτό βρήκα απόλυτα. Είμαι απόλυτα μέσα στο στόχο, μπορούμε να
πούμε. Και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα – πάρα πολύ γι’ αυτό. είμαι εξαιρετικά
ευγνώμων και νιώθω μια πάρα – πάρα πολύ μεγάλη γαλήνη και ηρεμία.
Άννα:
Κ., εσένα σου είπανε να έρθεις, οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα είχες να πεις.
Κ.:
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα το είχα ήδη ζητήσει, γιατί ήθελα να ξαναρχίσω να
ζω αυτό που κάναμε με την Άννα πέρυσι… πέρυσι το καλοκαίρι. Ήθελα να έχω
ξανά την αίσθηση εκείνης της επαφής και γιατί ξέρω πόσο πολύτιμο είναι αυτό.
Διότι είναι μεγάλο δώρο. Και ήθελα να ξαναμπώ σ’ αυτό πάλι.
Ευ.:
Είναι αυτό που χρειαζόμουν αυτό το καλοκαίρι. Κάθισα στην Αθήνα και
χρειαζόμουν να έρθω πιο πολύ σε επαφή για να μπορέσω να συντονιστώ με
διάφορα πράγματα, και να μπορέσω να προχωρήσω μέσα απ’ αυτά. Αυτό
επιτεύχθηκε, αλλά όμως, πάω δέκα βήματα, ξαναγυρίζω πίσω. Βρίσκομαι τώρα σ’
αυτή τη φάση. Πηγαίνω κι έρχομαι. Γιατί; Γιατί ενώ υπάρχει μέσα μου το δυναμικό
για να ανοίξει, κάπου εκεί πέρα είμαι, στην πόρτα. Αυτό νιώθω. Αλλά όμως, ότι
χρειαζόμουν όλο αυτό το διάστημα, το καλοκαίρι… Όλο αυτό μου ενεργοποίησε
πράγματα, με βοήθησε να βρίσκομαι κοντά στο Πνεύμα, ναι. Και ήταν πάρα –
πάρα πολύ καλό. Και μου ‘κανε πολύ καλό.
Φ.:
Εγώ θα ήθελα να πω για το πώς ήρθα στην ομάδα. Ήμουν σε μια φάση
αναζήτησης, αναζητούσα μια πνευματική ομάδα να ενταχθώ. Και πήρα την
πληροφορία από τη Ρ. και ήρθα στου Φιλοπάππου. Και όταν άκουσα για τον
Κρύων, επειδή μου ήταν πολύ γνωστό από τα βιβλία του, και είχα ζητήσει και πριν
από 10 – 12 χρόνια το εμφύτευμα, δεν το συζήτησα καθόλου, το σκέφτηκα, και
συνέχισα να έρχομαι. Και όταν έγινε η πρόταση για τις ομάδες μαθημάτων –
νομίζω στου Χ. το σπίτι, εκεί δεν έγινε;- δεν το σκέφτηκα. Αυθορμήτως μου βγήκε
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και είπα ότι θέλω να ενταχθώ. Τώρα, το τι πήρα και τι ωφελήθηκα; Έχουν γίνει
κάποιες αλλαγές σε μένα, όσον αφορά σε πράγματα που είχα κάποιες αναστολές
και τις ξεπέρασα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι απ’ όλη αυτή τη διαδικασία που έχει
γίνει… Γενικώς, είμαι ικανοποιημένη και θα ήθελα να το συνεχίσω. Αλλά το γιατί…
μου βγήκε αυθόρμητα.
Ε.:
Εμένα πρώτα μου κίνησε την περιέργεια ο τίτλος που δώσανε «Μαθήματα
Ενεργειακής Προσαρμογής». Ήταν μεγαλοπρεπής… «ουάου». Είχα περιέργεια του
τι είδους μαθήματα θα δώσουνε, επειδή ήμουν κι εγώ στη διαδικασία να
επικοινωνώ, μ’ αρέσει… όταν είμαι σε ομάδα channeling φορτίζομαι. Γεμίζω τις
μπαταρίες μου ενεργειακά. Δηλαδή, όταν φεύγω από μία ομάδα channeling, τότε
είναι σαν να επικυρώνω ότι όντως τελικά ακούω, έχει ανοίξει η επικοινωνία μου.
Και.. και επειδή μου αρέσει να είμαι στο χώρο με την Άννα, και επειδή μ’ αρέσει η
επικοινωνία της Άννας, και… πολλά και. Ηλία, τι θες να μάθεις, ότι… δεν είναι
τίποτα τυχαίο, δεν μαζευτήκαμε εδώ τυχαία, μαζευτήκαμε εδώ να
συνδημιουργήσουμε, να κάνουμε κάτι; Και το κάναμε πιστεύω, κι ελπίζω να
συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.
Ει.
Εγώ άκουσα για την ομάδα απ’ την Ε., γιατί δεν ήμουν στο σπίτι του Χ. εκείνη την
ημέρα και αυθορμήτως είπα ναι, γιατί θέλω να είμαι μέσα σε όλες αυτές τις ομάδες
όπου υπάρχουν ενέργειες, όπου είναι το Πνεύμα κοντά μας. Το έχουμε ανάγκη, το
‘χουμε ανάγκη. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Έχω ανάγκη τη συνεχή επαφή, τη
διεύρυνση και την αποσαφήνιση ορισμένων πραγμάτων που γνωρίζουμε. Οι
φιλοσοφίες βέβαια ήταν λιγάκι βαριές, μας τα ‘παν λιγάκι φιλοσοφικά εδώ τα
πράγματα, ελπίζω τώρα που θα ‘χουμε λίγο χρόνο να διαβάσουμε τις ομιλίες, να
καταλάβουμε περισσότερο ορισμένα πράγματα. Μ’ αρέσει να είμαι συνέχεια σε
επαφή με το Πνεύμα, γιατί αυτό είναι πραγματικά που ζητώ, που χρειάζομαι. Το
‘ψαχνα χρόνια… χρόνια. Η αναζήτησή μου είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, με
διάφορους τρόπους, χωρίς να ‘χω κάποια καθοδήγηση, χωρίς να ξέρω τι ψάχνω,
όμως πάντα έψαχνα. Τώρα πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ευτυχής που έχω αυτήν
την επαφή, που μόλις ζητήσω κάτι νιώθω τη συγχρονικότητα, νιώθω ότι γίνονται
πράγματα –καταλαβαίνω γιατί γίνονται… Βασικά, αυτό είναι που μ’ έχει
ευχαριστήσει. Το ότι καταλαβαίνω γιατί γίνεται το κάθε πράγμα. Και μπορώ να
καταλάβω τι γίνεται γύρω μου πια, δεν είμαι στο σκοτάδι και νιώθω ότι έχω
ανάγκη να είμαι σ’ αυτές τις ομάδες, για να διευρύνω τις γνώσεις μου γύρω απ’
αυτό και τα συναισθήματά μου. Δηλαδή να αναλύω τα συναισθήματά μου και να
καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Και μ’ αρέσει πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ.
(συνέχεια)
Τώρα που είπατε τόσα καλά λόγια για την Άννα και για την ομάδα και για τη
δουλειά που κάνουμε όλοι μαζί, αφήστε τη να σκεφτεί και η ίδια για τον εαυτό
της, γιατί έκανε ό,τι έκανε και τι νιώθει ότι έγινε τελικά. Θα κάνει την επεξεργασία
μόνη της, όταν τελειώσει, όταν κλείσει ολόκληρος ο κύκλος.
Σας φέρνουμε κοντά μας λοιπόν και σας μιλάμε. Και έχετε δίκιο, δεν είναι τόσο τα
λόγια που λέγονται τις περισσότερες φορές, όσο η ίδια η ενέργεια. Η γνώση είναι
πολύ σχετική. Έρχεστε, μαθαίνετε μερικά πράγματα, τα πιπιλίζετε σαν καραμέλες,
μεταδίδετε τις πληροφορίες στους άλλους, μόνο και μόνο για να τις
επεξεργαστούν, για να βρεθούν κάποιοι που θα εντρυφήσουν και που θα πάνε
βαθύτερα σ’ αυτές. Μέχρι που κάποια άλλη στιγμή θα βρεθεί κάποιος που θα φέρει
καινούριες πληροφορίες, ακόμα πιο καινούριες, αποδεικνύοντας ότι ένα μεγάλο
κομμάτι όσων ήδη ξέρετε, ήταν λάθος ή δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως είχε δοθεί,
όπως το είχατε συλλάβει αρχικά. Είναι μία διαδικασία χωρίς αρχή και τέλος. Είναι
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μία διαδικασία που υποστηρίζετε εσείς με τη δική σας ενέργεια. Και εφόσον εσείς
το ζητάτε, εμείς είμαστε εδώ για να σας φέρνουμε διαρκώς καινούρια πράγματα,
τα οποία ψαρεύουμε απ’ το δικό σας υποσυνείδητο, φυσικά. Γιατί, δεν υπάρχει
περίπτωση να σας φέρουμε κάτι που δεν είναι για σας, που δεν ταιριάζει σε σας.
Αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς που γίνεται σ’ αυτά τα μαθήματα και είναι…
μοιάζει με την κορυφή του παγόβουνου. Το κομμάτι της πληροφορίας αυτής
καθεαυτής είναι η κορυφή του παγόβουνου, που σας λέει «κάτι υπάρχει εκεί» και
τραβάει την προσοχή σας. Το μεγαλύτερο κομμάτι του παγόβουνου βρίσκεται
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και έξω από οπτικό σας, το αντιληπτικό σας
πεδίο. Η μεγαλύτερη δουλειά λοιπόν γίνεται εκεί. Εκεί γίνονται οι ενεργειακές
συνδέσεις, εκεί γίνεται η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση του δυναμικού σας,
εκεί κάνουμε το πανηγύρι όλοι μας και την ώρα που εσείς νομίζετε ότι κάθεστε
ήσυχα – ήσυχα και ακούτε έναν channeler να σας μεταφέρει μηνύματα, στη δική
μας πλευρά γίνεται, όπως θα λέγατε, το έλα να δεις. Γίνεται μια γιορτή. Ενέργειες
πηγαίνουν κι έρχονται, αγαπημένα πρόσωπα από το παρελθόν σας και το μέλλον
σας βρίσκονται γύρω και σας αγκαλιάζουν, σας σφίγγουν στην αγκαλιά τους
κυριολεκτικά. Αυτό είναι που περιέγραφε ο Κρύων όταν έλεγε -και λέει- ότι
βρισκόμαστε δίπλα σας, καθόμαστε στα πόδια σας, σας τραβούμε τ’ αυτί, σας
πειράζουμε τη μύτη… αυτό είναι που μετέφερε, αυτή η ατμόσφαιρα.
Αυτή η ατμόσφαιρα είναι το πιο βαθύ κομμάτι της διαδικασίας. Μόνο που είναι ένα
κομμάτι που δεν απευθύνεται στον νου. Ουσιαστικά, δεν απευθύνεται καν στο
συναίσθημα. Απευθύνεται σε ολόκληρη την ύπαρξή σας, και στις διαστάσεις και τις
πλευρές σας που δεν σας είναι αντιληπτές αυτή τη στιγμή. Μέσα από μία τέτοια
δουλειά λοιπόν, αναδεικνύεται η πολυδιαστασιακότητά σας και βρίσκετε την
ευκαιρία να ευθυγραμμίσετε πολλές πλευρές σας. Να ευθυγραμμιστείτε με την
ψυχή σας, με τον θεϊκό σας εαυτό και να έρθετε κοντά, να έρθετε πολύ κοντά στο
Πνεύμα. Αυτό είναι που ζητάτε κατ’ αρχήν και αυτό περιγράψατε οι περισσότερες
με τα λόγια σας. Είναι αυτό που δεν μπορεί να μπει σε λόγια. Απλά, φροντίζουμε
να σας ρίχνουμε κι ένα δόλωμα ενεργειακό. Στον νου ρίχνουμε αυτό το δόλωμα,
ώστε να μπορέσει να κάνει πιο συγκεκριμένο, να εκλογικεύσει αυτό που ζητά η
καρδιά σας και να πει «θέλω να πάω γι’ αυτόν τον λόγο ή για κείνο». Απλά
εκλογικεύει την ανάγκη της καρδιάς. Είστε πολύ πονηροί όμως, πολύ πονηρές, και
έχετε μάθει ήδη αρκετά ώστε να μπορείτε να διακρίνετε από πού προέρχεται αυτή
τη έφεση, αυτή η ανάγκη που νιώθετε να παίρνετε μέρος σε τέτοιες συνεδρίες…
τέτοιες συναντήσεις. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε
πομπώδεις εκφράσεις. «Συνεδρίες», «μυήσεις»… αυτά είναι… είναι απλά τρόποι
που μπορούν να κάνουν κάποιους να νιώθουν καλύτερα μέσα στον κοινωνικό τους
περίγυρο, τίποτα περισσότερο. Θέλουμε να βάζουμε τα πράγματα πολύ – πολύ
απλά.
Η επόμενη γενιά λοιπόν έφτασε. Η επόμενη γενιά εκπαίδευσης. Όπως έχετε
τεχνολογίες σε διάφορες ‘γενιές’, νέα γενιά τεχνολογίας, νέα γενιά φαρμάκων,
έχετε μία νέα γενιά εκπαίδευσης. Και πολύ θα θέλαμε να σας τσιγκλήσουμε λίγο,
έτσι, να σας σπρώξουμε να σκεφτείτε, τι θα σήμαινε εκπαίδευση στη νέα εποχή.
Πώς θα έπρεπε να ήταν μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη νέα εποχή; Πώς θα
θέλατε να μεγαλώνουν τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας; Πόσα
πράγματα θα θέλατε πραγματικά να διδάσκονται; Και αλήθεια, αν έχετε κάποιες
προτάσεις, γιατί δεν κάνετε κάτι επ’ αυτού; Γιατί δεν κινείστε προς αυτές τις νέες
κατευθύνσεις; Εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν πολλά… εκπαιδευτικές γραμμές,
φιλοσοφίες, τρόποι, ουσιαστικά τίποτε δεν μπορεί να λειτουργήσει μεμονωμένα,
αλλά χρειάζεται, κάθε φορά που ανακαλύπτετε κάτι καινούριο, να το προσθέτετε
στη συνολική εικόνα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην αναγκάζονται με τον ένα τρόπο
να λειτουργούν ή τον άλλον, αλλά να μπορούν να επιλέγουν.
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Καταλαβαίνετε όμως… καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμη θα ήταν μία εκπαίδευση στη
νέα εποχή; Αν εσείς νιώθετε έτσι, φανταστείτε πώς νιώθουν τα μικρά παιδιά, που
έρχονται σ’ έναν κόσμο πολύ διαφορετικό απ’ αυτόν που ήταν πριν κατέβουν και
προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες τις γήινες, και να
προσαρμοστούν μάλιστα σε μια εποχή που τα πάντα ρέουν με μεγάλη ταχύτητα.
Τα πάντα τρέχουν. Κυλούν, όχι σαν το ποταμάκι… κυλούν σαν τον καταρράκτη,
τον χείμαρρο. Τα πάντα ρέουν. Δεν υπάρχουν πολλά σταθερά σημεία για να
στηριχθεί κανείς. Κι έτσι πρέπει να είναι. Αλλά ποιος θα εξηγήσει στους νέους
γήινους αγγέλους, ποιος θα τους εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει; Αυτά τα νέα
παιδιά, οι νέοι γήινοι άγγελοι έρχονται με ένα καινούριο δυναμικό. Έρχονται να
προσφέρουν ένα σωρό πράγματα. Έρχονται ήδη έτοιμοι για τη νέα εποχή. Πώς
όμως… πώς όμως θα συντονιστείτε εσείς και η κοινωνία σας με το δικό τους
δυναμικό; Πώς θα τους ανοίξετε το δρόμο για να περπατήσουν και να
δημιουργήσουν;

Δεν έχει νόημα φυσικά να σας πιάσει άγχος γι’ αυτό, γιατί όλα γίνονται με το
ρυθμό που χρειάζεται να γίνουν. Απ’ την πλευρά μας όμως και πάλι πρέπει να
ερχόμαστε και να σας σπρώχνουμε και να σας μιλούμε γι’ αυτό. Πότε επιτέλους θ’
αρχίσετε να δημιουργείτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή, για τον
άνθρωπο, για την καινούρια ανθρωπότητα. Και αν εσείς που ζείτε τη μεταβατική
διαδικασία δεν βάλετε τις καινούριες βάσεις, ποιος περιμένετε να το κάνει; Αυτοί
που βρίσκονται στην παλιά ενέργεια ακόμα, για να κρατούν τις ισορροπίες και
δουλεύουν σ’ εκείνη την ενέργεια; Κάποιος πρέπει να το κάνει. Πρέπει να δείτε
την ανάγκη για ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί για τον χώρο της
Ελλάδας αυτό να φαντάζει πάρα πολύ μακρινό. Δεν σας λέμε ότι αύριο ξυπνώντας
θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα consortium, να βρείτε βάση συνεργασίας για να
χτίσετε ένα κολλέγιο για την εκπαίδευση στη νέα εποχή. Θα ήταν πολύ πρόωρο
ακόμα. Γιατί όμως αλήθεια, δεν αρχίζετε ήδη να επεξεργάζεστε κάποια σχέδια,
κάποιες ιδέες, εσείς που γνωρίζετε, εσείς που έχετε την υποδομή, που έχετε το
background για να το κάνετε αυτό;
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Είναι πολύ ωραίο να μιλάμε για τις ενέργειες και, φυσικά, έχετε παρατηρήσει ότι οι
πληροφορίες δίνονται μ’ έναν γενικόλογο τρόπο. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αν αυτές δεν προκύψουν από σας. Χρειάζεται να
κάνετε το βήμα, να σκεφτείτε… να σκεφτείτε… να ανοίξετε τον εαυτό σας για να
δεχτεί ανώτερες εντυπώσεις και να κινηθείτε. Χρειάζεται να δουλέψετε με την
πρόθεσή σας.
Δεν θα μπορούσε να κλείσει αυτός ο κύκλος… δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς
να γίνει μια αναφορά στην ανάγκη για την εκπαίδευση στη νέα εποχή. Φυσικά, για
να έχει κάποιος μια ολοκληρωμένη άποψη γι’ αυτό το θέμα, θα πρέπει να έχει ο
ίδιος μια ολοκληρωμένη και ώριμη στάση. Αυτοί που θα ασχοληθούν με την
εκπαίδευση στη νέα εποχή, θα πρέπει να είναι οι ίδιοι ολοκληρωμένοι, να έχουν
μια ισορροπημένη στάση στα πράγματα, να μην απορρίπτουν τίποτα, να έχουν τη
δυνατότητα να τα δέχονται να βάλουν τα πάντα στο τραπέζι και να συζητούν
εκτενώς για όλα αυτά τα θέματα. Θα έπρεπε η διαδικασία της εκπαίδευσης να είναι
μια πολυσυλλεκτική εμπειρία, ελεύθερη από οποιεσδήποτε συγκεκριμένες γραμμές
που ‘καπελώνουν’ τη διαδικασία της μάθησης. Μία πολυσυλλεκτική εμπειρία.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς μαζί σας, ξέρετε. Έτσι διδάσκεστε κι εσείς.
Το ίδιο κάνουμε σ’ αυτά τα μαθήματα, αυτή είναι η στάση που κρατάμε κι αυτός
είναι ο τρόπος που μπορείτε να μάθετε. Δεν μπορεί να μάθει κάποιος γεμίζοντας
τον εαυτό του με πληροφορίες. Χρειάζεται να μένει ανοιχτός, να παίρνει τις
πληροφορίες και να επιτρέπει στον εαυτό του να φέρνει στην επιφάνεια πράγματα
που είναι κατάλληλα. Να συνδέεται με κάποιες πληροφορίες, σύμφωνα με τον
τρόπο που είναι κατάλληλος γι’ αυτόν. Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα σαφώς
φαντάζει ουτοπία, ακόμα και για τον ερχόμενο αιώνα. Κάποτε όμως μπαίνουν οι
βάσεις. Τα παλιά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν ξεπεράσει προ πολλού την
ημερομηνία λήξης τους. Και τώρα απλά βρίσκεστε σ’ ένα χάσμα ανάμεσα στο
παλιό και στο καινούριο. Το παλιό παραπαίει, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.
Το καινούριο δεν έχει έρθει ακόμα. Βασίζεται το καινούριο μόνο στις προσωπικές
προσπάθειες των γονιών και σε όσα μπορούν τα ίδια τα παιδιά να υποψιαστούν,
από τις συμπεριφορές των γονιών και των δασκάλων τους που δεν τολμούν να
πουν την αλήθεια τους, γιατί πρέπει να τηρήσουν τις γραμμές του κατεστημένου.
Ερχόμαστε και πάλι να συγκλονίσουμε τα πλήθη με νέες πληροφορίες!
Η Άννα αναρωτιέται «θα συμβεί αυτό ποτέ;» Την ακούμε συχνά να έχει παράπονο
για το ότι δεν λέγονται αρκετές καινούριες πληροφορίες και από την άλλη
καταλαβαίνει ότι το κάθε τι δίνεται στην ώρα του και μόνο όταν κρίνουμε ότι
μπορεί να ειπωθεί. Ανοίξτε την καρδιά σας αγαπημένοι μας. Ο Σαιν Ζερμαίν, ο
Κρύων, ο Ηλίας, - εντάξει, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας-, ο Κουτχούμι, ο
Μορύα, οι άγγελοι…. χμ… οι άγγελοι του Τσάρλυ… [γέλια]
Δεν είμαστε αρκετά σοβαροί για σας; θα γίνουμε, θα γίνουμε…
Είμαστε όλοι εδώ και σας καλωσορίζουμε για το τελευταίο μάθημα αυτής της
περιόδου. Τι θα λέγατε για αρχή –τώρα αρχίζουμε ξέρετε-, τι θα λέγατε σαν
ξεκίνημα, να πείτε εσείς κάτι στους υπόλοιπους σήμερα. Να σταθείτε και να
διδάξετε τους υπόλοιπους με μια αλήθεια που θα βγει απ’ την καρδιά σας. Δεν
θέλουμε να ψάξετε στο μπαούλο του νου σας να τραβήξετε ένα λαγό - καινούριες,
περίεργες ιστορίες. Δεν χρειαζόμαστε μακροσκελείς λόγους. Δεν χρειάζεται καν να
μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε οτιδήποτε. Έτσι όπως κάθεστε απλά, σταθείτε
στην καρδιά, δηλώστε την πρόθεσή σας να πείτε την αλήθεια σας, να μεταφέρετε
την αλήθεια σας σ’ αυτή τη συγκέντρωση, και μιλήστε. Τρομάξανε ήδη ορισμένοι.
Γιατί θα γινόταν ποτέ μία σειρά μαθημάτων προσαρμογής στη νέα εποχή, αν δεν
είχε σαν στόχο να κινητοποιήσει το δικό σας δυναμικό και να σας ωθήσει να πείτε
την αλήθεια σας; Εμείς έτσι θεωρούμε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
Έτσι πιστεύουμε ότι χρειάζεται να γίνει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ει.
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Στάσου στην καρδιά, πες «δηλώνω την πρόθεσή μου να πω την αλήθεια σ’ αυτή
τη συνάντηση» και πες μας τι είναι αυτό που θέλεις να μοιραστείς.
Ει.:
Δηλώνω την πρόθεσή μου να πω την αλήθεια μου σ’ αυτή τη συνάντηση.
Νιώθω μια απέραντη αγάπη, μια, ένα συναίσθημα φοβερό, μία… δεν μπορώ να το
εξηγήσω ακριβώς.. αυτά που μας είπε προηγούμενα για την καθοδήγηση και τις
βάσεις της νέας γνώσης για τη νέα εποχή, με άγγιξαν πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι σ’
αυτή τη νέα γενιά μέσα, η οποία έρχεται να βοηθήσει, είναι και το παιδί μου, ο
γιος μου που έχει κάποια αποστολή, για την οποία θέλω και πάρα πολύ να
βοηθήσω. Ξέρω όμως ότι η γνώση είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα. Γιατί θα πρέπει
να εκπαιδεύονται, να κάθονται στα θρανία, να τραβιόνται, και όχι να την παίρνουν
τη γνώση απ’ ευθείας από την ατμόσφαιρα, από…. Και να μπορούν να τη
διαχειρίζονται τη γνώση, τις ενέργειες αυτές να τις διαχειρίζονται με καθοδήγηση
και να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Γιατί θα πρέπει να
εντρυφούμε στα σχολεία, να τραβιόμαστε, να ταλαιπωρούνται…. Αυτά τα παιδιά
δεν είναι γεννημένα γι’ αυτό το πράγμα, δεν έχουν έρθει να ταλαιπωρούνται. Το
βλέπω από την ανατροφή του αυτού του παιδιού 22 χρόνια. Αυτά τα παιδιά είναι
αλλού, δεν μπορούν… δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω. Γιατί να είναι συνέχεια
πάνω από ένα βιβλίο, ενώ αυτές τις γνώσεις τις έχουμε μέσα μας; Τις έχουμε, τις
φέρνουμε. Πρέπει να τις… με μία βοήθεια από μας, από κείνους, με μία
καθοδήγηση, αυτή η γνώση να γίνεται πραγματικότητα. Και θέλω πράγματι να με
καθοδηγήσουν, πώς μπορώ να καθοδηγήσω αυτά τα παιδιά για να φέρουν σε
πέρας αυτό το έργο. Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ.
Ε.:
Όχι, δεν μπορώ ακόμα.
Φ.:
Εγώ αυτό που θέλω να πω ως αλήθεια μου, και δεν μου βγήκε τώρα, με
ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια και το σκέφτομαι, όσον αφορά τη νεολαία, πώς
μπορούν, με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να εκπαιδευτούν να είναι ψυχικά υγιείς
και ώριμοι πνευματικά, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά -όλα τα παιδιά, και τα
προηγούμενα- αλλά αυτά, ένας λόγος παραπάνω, που χρειάζονται πολύ ώριμους
γονείς. Αυτή είναι η αλήθεια μου και θέλω να θέσω ένα ερώτημα, όσον αφορά την
εκπαίδευση. Κάποια εποχή δημιουργήθηκαν κάποια πολυκλαδικά λύκεια. Φοίτησε
ο γιός μου κι εγώ ήμουν στο σύλλογο γονέων και τα είχα παρακολουθήσει από
πάρα πολύ κοντά. Ομολογώ ότι ήτανε εκπληκτικά, πρότυπα σχολεία. Και σε πολύ
λίγο χρονικό διάστημα αυτά, μέσα σε μια νύχτα, έπαψαν να υπάρχουν. Αυτός ο
τύπος σχολείων θα βοηθούσε αυτά τα παιδιά;
Ευ.:
Η αλήθεια μου είναι ότι συμβαίνουν μέσα μου πάρα πολλά πράγματα, τα οποία
μερικές φορές δεν μπορώ να τα εκφράσω και είναι άλλες φορές που μου έρχονται
σαν καταιγίδα δηλαδή, το ένα μετά το άλλο. Η αλήθεια μου είναι γύρω από πολλά
θέματα. Δε θα μιλήσω για την παιδεία αυτή τη στιγμή. Εγώ το βλέπω ότι πολύ
καλά λέμε ότι πρέπει να μπουν κάποιες βάσεις. Ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο.
Γιατί κι εμείς ψάχνουμε να μεταδώσουμε κάποια πράγματα που ξέρουμε, έχουμε
τη δίψα, αλλά πολλές φορές είναι ότι διστάζουμε να πούμε. Μετά μας παίρνει από
κάτω η καθημερινότητα αλλά, πρώτα σαν άνθρωποι του φωτός, έχουμε τη
διάθεση να μεταδώσουμε, και στα νέα παιδιά και στους άλλους γύρω μας αλλά
πολλές φορές είναι αυτό, που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αυτό
είναι που διστάζουμε. Αυτή τη βοήθεια ζητάμε πολλές φορές και όσο μπορούμε και
αφηνόμαστε γίνεται. Άλλες φορές…. θέλει… θέλει ακόμα λίγο τριβή, λίγο αυτό το
πράγμα για να μπορέσει να φύγει, για να μπορέσει να ανοιχτεί. Δεν φτάνει μονάχα
να ‘μαστε εμείς… και να ζητάμε να ‘μαστε μέσα στο Πνεύμα, γιατί έτσι μονάχα
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μπορούμε και ορθοποδούμε και προχωράμε. Πραγματικά πρέπει να μεταφέρουμε
και πρέπει ο καθένας να βρει ένα τρόπο να μεταφέρει και στους άλλους γύρω του.
Αυτό για μένα είναι η πέμπτη διάσταση και η μετάδοση της…. Εύχομαι να γίνει.
Αυτή είναι η αλήθεια μου.
Κ.:
Όση ώρα μιλούσαν οι άλλοι, προσπαθούσα να εντοπίσω τι είναι αυτό που θα
μπορούσα να πω και θέλω να πω κάτι που σχετίζεται με το προηγούμενο, με το
θέμα που τέθηκε γύρω από την εκπαίδευση των παιδιών. Συνδέεται με την
προσωπική μου αίσθηση των πραγμάτων και την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ,
ως Κ., ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ απ’ όλα αυτά τα στερεότυπα που έχουμε γύρω
από την πρόσληψη και τη μετάδοση της γνώσης και νομίζω ότι αυτό που θα
πρέπει να… σ’ που θα πρέπει να εστιάσει κανείς είναι στην ελεύθερη κίνηση και
την ελεύθερη μετάδοση αυτής της γνώσης, της γνώσης γενικά. Δεν ξέρω με ποιον
τρόπο θα γίνει αυτό και ποιο θα είναι το πλαίσιο που θα δημιουργηθεί από τις
κοινωνίες ώστε να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολύ δουλειά
να γίνει ως προς το να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποβάλλουν όλα αυτά τα
στερεότυπα που έχουν γύρω από το τι είναι γνώση, τι είναι, τι είναι αλήθεια, τι δεν
είναι, πώς την παραλαμβάνουμε, πώς τη διοχετεύουμε, πώς τη δημιουργούμε.
Νομίζω ότι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά τώρα στα σχολεία ταλαιπωρούνται πάρα
πολύ από τον τρόπο…. από τους παλιούς τρόπους… Τους υφίστανται και αντιδρούν
πολύ έντονα σ’ αυτούς. Υπάρχει μεγάλη έξαρση της υπερκινητικότητας, της
κατάθλιψης στα μικρά παιδιά και νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πραγματικά
πρέπει να τεθούν οι βάσεις. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα τεθούν
οι νέες βάσεις, πώς θα εφευρεθούν καινούρια συστήματα και κυρίως οι τρόποι που
θα μπορέσουμε να υπερβούμε στερεότυπα που είναι εγκατεστημένα πολύ καλά και
μέσα σε εμάς τους ίδιους. Αυτό ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω λοιπόν με δυο
λόγια ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την αίσθηση της ελευθερίας που μας
μεταφέρει αυτή η καινούρια ενέργεια με την πρόσληψη της γνώσης και με την
πρόσβαση στην αλήθεια.
Μ.:
Δεν ξέρω, δεν έχω πολλά λόγια να πω. Έχω πάρα – πάρα πολύ μεγάλη χαρά που
τίθεται αυτό το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Ήτανε κάτι που πάντα με
απασχολούσε, πάντα ονειρευόμουν να δημιουργήσω ένα εκπαιδευτικό κέντρο που
θα συναντώνται οι επιστήμες και οι τέχνες μ’ ένα διαφορετικό βέβαια τρόπο απ’
ό,τι ξέρουμε με την επιστήμη σήμερα, σ’ ένα χώρο που θα διδάσκεται ταυτόχρονα
ζωγραφική, θέατρο, μουσική, χορός, γνώση του ενεργειακού σώματος, πράγματα
που είναι τόσο βασικά για την επιβίωση του ανθρώπου σήμερα και όμως τα παιδιά
δεν τα γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τα ενεργειακά τους κέντρα. Δε γνωρίζουν πώς
να αναπνέουν. Μου φαίνεται αδιανόητο κάποιος να μην έχει διδαχτεί ποτέ πώς να
αναπνέει, και τόσα άλλα…. Δεν θα επεκταθώ άλλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη
γιατί μοιάζει ότι το όραμα που με καθοδηγούσε από μικρή, ο μεγάλος διάλογος
που περίμενα ότι θα γίνει, πράγματι ξεκινάει και χαίρομαι που έχασα τον εαυτό
μου έτσι όπως τον έχασα μέσα από την πορεία από τα παιδιά μου χρόνια μέχρι
σήμερα, για να τον ξαναβρώ ακριβώς εκεί που τον είχα αφήσει όταν ήμουνα πέντε
χρονών περίπου. Αυτό.
Άννα:
Ε.;
Ε.:
Όχι, δε θα πω τίποτα.
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(συνέχεια)
Με πολύ μεγάλη σοβαρότητα λοιπόν, σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία ενός
χώρου, μιας ιστοσελίδας αρχικά, που θα αποτελέσει ένα think tank, μια δεξαμενή
σκέψεων, σχετικά με την εκπαίδευση στη νέα εποχή. Και περιμένουμε όλες σας,
όλους σας, και όσους έρθουν σε επαφή με αυτά τα κείμενα αργότερα και
διαβάσουν τα μαθήματα, περιμένουμε όλους σας να πάρετε μέρος και να
εκφράσετε την άποψή σας με τον δικό σας τρόπο, είτε είναι ένας τρόπος που
περνάει μέσα από ένα επιστημονικό background, μιας γνώσης εξειδικευμένης που
έχετε, είτε μόνο από την απλή εμπειρία της καθημερινότητάς σας σαν μητέρες
νέων παιδιών ή σαν νέοι άνθρωποι που έρχεστε και περνάτε μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία του παρόντος συστήματος.
Τι θα γίνει; Ποιο θα είναι το όφελος μιας δεξαμενής ιδεών; Και μόνο μία
δημιουργία ενός χώρου όπου θα εκφράζονται αυτές οι ιδέες, δίνει την ευκαιρία να
γειωθούν οι εντυπώσεις και οι ιδέες που υπάρχουν στα ανώτερα πεδία. Να
γειωθούν, να πάρουν μια λεκτική μορφή, να εκφραστούν, και να δημιουργηθεί μία
διαλεκτική. Γιατί όταν εκφραστούν θα έρθουν εκ των πραγμάτων σε αντιπαράθεση
με τις παλιότερες απόψεις και έτσι θα ανοίξει ακόμα περισσότερο αυτό το θέμα και
θα συμπεριλάβει όχι μόνο τις τρέχουσες αντιλήψεις που βασίζονται σε μία καθαρά
υλιστική κοινωνία, αλλά είναι σαν να μπαίνετε και να διευρύνετε το παιχνίδι και να
βάζετε μέσα σ’ αυτό την πνευματικότητα, όπως τη βιώνετε κάθε στιγμή της ζωής
σας. Είστε εσείς που πρέπει να το κάνετε αυτό, είστε εσείς που πρέπει να το
ξεκινήσετε και σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος.
Και θα συνεχίσουμε… θα συνεχίσουμε το σημερινό μάθημα… Είναι εδώ ο
Κουτχούμι, μαζί με όλους τους υπόλοιπους δασκάλους της σοφίας και ανοίγει τα
χέρια του σε μια μεγάλη αγκαλιά, για να σας χωρέσει όλες και όλους μέσα. Είναι
μεγάλη η αγκαλιά του Κουτχούμι και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζεστή.
Αφήστε την ενέργειά του να σας αγκαλιάσει και αγκαλιάστε τον κι εσείς. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι για να μεταδοθεί μια ενέργεια, μια ιδέα. Και η μαγνητική υπηρεσία
σαφώς παίζει τον ρόλο της, όταν πρόκειται για έλξη των ενεργειών που
απαιτούνται, που χρειάζεστε κάθε στιγμή. Η αγάπη είναι ο τρόπος για να ελκύσετε
προς εσάς όλα όσα χρειάζεστε. Όταν αγαπήσετε μια ενέργεια την έλκετε προς
εσάς. Μπορείτε ήδη να νιώσετε πώς έχει τροποποιηθεί η ενέργεια στον χώρο, πόσο
έχει γλυκάνει. Μπορείτε ήδη να νιώσετε την ενέργεια του Κουτχούμι να σας
αγκαλιάζει. Δεν λέει πολλά αυτός ο δάσκαλος. Γεμίζει το χώρο με την παρουσία
του αλλά δεν λέει πολλά. Πολύ σπάνια μιλά. Άλλωστε, αυτό σημαίνει σοφία.
Στέκομαι στο κέντρο του κύκλου σας και σας αγκαλιάζω συνειδητά… συνειδητά για
σας, σας αγκαλιάζει η ενέργειά μου. Βρίσκεστε στην κόψη του ξυραφιού και
καταφέρνετε να περπατήσετε πάνω σ’ αυτήν την πολύ λεπτή ενεργειακή γραμμή,
χωρίς να κοπείτε και χωρίς να χάσετε την ισορροπία σας. Η πρόσληψη των
ενεργειών είναι σαφής, είναι ξεκάθαρη και συνεχίζετε να προσλαμβάνετε τις
ενέργειες που φέρνουμε. Δηλώστε την πρόθεσή σας να ανοίξετε τον εαυτό σας,
την καρδιά σας, όλα τα ενεργειακά σας κέντρα, για να δεχτείτε τις ενέργειές σας.
Ο Κουτχούμι της μαγνητικής υπηρεσίας λοιπόν; Κάπως έτσι. Μπορείτε να το πείτε
κι έτσι. Είμαι εδώ για να σας συμπεριλάβω όλους και όλες στην καινούρια ενέργεια
που σχηματίζεται... κάτω από το βλέμμα μου. Συμπεριλαμβάνεστε στην ενέργειά
μου. Σας αγκαλιάζω και σας φέρνω κοντά μου. Χρειάζεται να καταλάβετε το εξής:
η παρουσία ενός δασκάλου, πολύ σπάνια γίνεται έκδηλη με λόγια. Δε χρειάζεται
να σας πούμε τίποτα. Πολύ λίγα είναι αυτά που λέγονται. Αντίθετα, αυτά που
κατανοείτε εξαρτώνται από το εύρος της δικής σας συνειδητότητας και αυτό
συμβαίνει γιατί χρειάζεται να καταλάβετε αυτό που είναι κατάλληλο να καταλάβετε
κάθε στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος που δε σας μιλάμε με λόγια, αλλά σας μιλάμε με
ήχους, με δονήσεις. Πολύ λεπτεπίλεπτες δονήσεις. Κατόπιν εσείς, αρχίζετε να
συλλαμβάνετε διάφορες ιδέες και τις μετατρέπετε σε λόγια. Τότε λέτε ότι, αυτά
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μου είπε ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος σας φέρνει την ενέργεια για να τη μεταφέρετε
κατόπιν σε λόγια. Τα λόγια τα χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τη δική σας αντιληπτική
ικανότητα και το δικό σας νοητικό μηχανισμό.
«Κουτχούμι, παρασέρνεσαι σε πολλά λόγια», μου λέει ο Σαιν Ζερμαίν. «Να μ’
αφήσεις ήσυχο, του απαντάω, άφησέ με να τους τα πω με τον δικό μου τρόπο.»
Είμαι εδώ για να σας πω το εξής: νομίζετε ότι εστιάζεστε στην άλλη πλευρά.
Χρησιμοποιείτε τις σκεπτομορφές και την αντιληπτική σας ικανότητα για να
καταλάβετε, να μεταφράσετε τις ενέργειες που έρχονται. Συνεπώς, πολύ ελάχιστα
εστιάζεστε στη δική μας πλευρά, αλλά μένετε στη δική σας, προσπαθώντας απλά
να δείτε τα εντυπώματα όπως διαμορφώνονται από τον αέρα που ανακινεί την
επιφάνεια του νερού σας. Παραμένετε κάτω απ’ το νερό, παραμένετε μέσα στη
θάλασσα και παρακολουθείτε από κάτω την επιφάνεια, για να διαβάσετε τα
σχήματα που σχηματίζονται. Αυτό είναι που κάνετε.
Από την άλλη πλευρά πάλι, όταν εμείς θελήσουμε πραγματικά να σας μιλήσουμε,
αυτό γίνεται με τον ποιο καθαρό τρόπο. Δεν το κάνουμε, γιατί τις περισσότερες
φορές δεν έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε. Όχι γιατί κάτι μας εμποδίζει, όχι γιατί
οι ενέργειες του σύμπαντος είναι αρνητικές και δεν μας το επιτρέπουν, αλλά γιατί
χρειάζεται να περάσετε μέσα από τη δική σας διαδικασία. Γιατί οφείλουμε να
σεβαστούμε τη δική σας διαδικασία και γιατί αυτά που κερδίζετε εσείς έχουν
διπλάσια και δεκαπλάσια αξία απ’ οτιδήποτε θα σας φέρναμε εμείς εν ριπή
οφθαλμού. Αυτά που κερδίζετε, θεωρητικά, μόνοι σας, έχουν πολύ μεγαλύτερη
αξία, γιατί μέσα από αυτή την προσπάθεια αντίληψης και κατανόησης, εκπαιδεύετε
όλα τα βασίλεια που βρίσκονται κάτω από σας επίσης. Γίνεται μία μεγάλη
διαδικασία εκπαίδευσης, που αφορά όλα τα βασίλεια της φύσης.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ιερό είναι αυτό που συμβαίνει και καταλαβαίνετε γιατί
τόση λίγη σημασία έχει μία πληροφορία αυτή καθεαυτή, γιατί δε μας ενδιαφέρει….
καταλαβαίνετε γιατί δε μας ενδιαφέρει να σας πούμε ένα σωρό ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για τον νου, γιατί σημασία έχει να προχωρήσετε εσείς από κάτω προς
τα πάνω με δύναμη, με πίστη, με κουράγιο, και να πείτε «Εύρηκα! Αυτό είναι!»
Και αυτή είναι η πραγματική διαδικασία εκπαίδευσης, έτσι όπως υφίσταται στα
βασίλεια της φύσης και μέσα στην ίδια την ανθρωπότητα, με τον τρόπο που
εργάζεται η ανθρωπότητα. Τίποτε δεν μπορεί να έρθει σαν μια γνώση από έξω. Τα
πάντα προκύπτουν μέσα από τη δική σας διαδικασία.
Ο Κουτχούμι λοιπόν κάθεται και σας περιγράφει με λίγα λόγια το πώς στεκόμαστε
και σας βλέπουμε απ’ τη δική μας πλευρά. Πότε θα σταθείτε ικανοί να βρεθείτε
εδώ; Να έρθετε πραγματικά στη δική μας πλευρά; Όταν επιτρέψετε στον δάσκαλο
μέσα σας να εκδηλωθεί. Τότε θα βρίσκεστε ήδη στη δική μας πλευρά. Δεν είναι μία
μαγική διαδικασία, χρειάζεται όμως να κατανοήσετε τι σημαίνει δάσκαλος.
Δάσκαλος δεν είναι αυτός που εξηγεί. Δάσκαλος είναι αυτός που βοηθά τους
άλλους να δουν την πραγματικότητά τους, να βρουν την πνευματικότητά τους και
να φέρουν στην επιφάνεια τις γνώσεις και την εμπειρία που ήδη κρύβουν μέσα
τους. Δάσκαλος είναι αυτός που βοηθά την ωρίμανση των μαθητών. Και η
ωρίμανση δεν είναι μία διαδικασία που επιβάλλεται έξωθεν, δεν είναι μία
διαδικασία που μπορεί να πιεστεί από τον χρόνο ή από τεχνικά μέσα, από βιταμίνες
έως αμφεταμίνες και όλη την γκάμα των τρόπων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι
σήμερα για να προωθήσουν τη διαδικασία της γνώσης και της ωρίμανσης με
τεχνητό τρόπο.
Είστε εδώ για να ωφεληθείτε από τον χρόνο. Δεν είστε εδώ για να παραβιάσετε
τον χρόνο. Δεν θα βρισκόσασταν εδώ αν το σύστημα του χρόνου, όπως το
βιώνετε στο γήινο πεδίο, δεν σας ωφελούσε απόλυτα και, αν εσείς προσπαθείτε να
ξεπεράσετε τον χρόνο τεχνητά και δεν νιώθετε καλά, σημαίνει ότι κάτι στη
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διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί. Ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος, αδερφέ, να
δείτε τα πράγματα. Σας μιλάμε με πολύ αγάπη. Ακούμε τους στεναγμούς σας.
Αναστενάζετε πάρα πολύ συχνά. Σας βεβαιώ ότι ακούμε και τον παραμικρό
στεναγμό σας. Μόνο που δεν μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί κι αυτό είναι
κομμάτι της δικής σας διαδικασίας. Αν ο δάσκαλος παρενέβαινε κάθε φορά που
αναστέναζε ο μαθητής γιατί δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα, δεν θα έκανε
καλά τη δουλειά του.
Και βέβαια, η εκπαιδευτική διαδικασία για την οποία σας μιλάμε, φαίνεται να
κινείται σε άλλα πλαίσια χώρου και χρόνου. Φαίνεται να είναι μια μακραίωνη
διαδικασία. Ποτέ τα έξι, είκοσι, τριάντα χρόνια της εκπαίδευσής σας δε θα
αρκούσανε για να καλυφθεί η ανάγκη σας για εκπαίδευση μ’ αυτόν τον τρόπο.
Εξαρτάται όμως απ’ το τι εννοείτε όταν λέτε ‘εκπαίδευση’ και ποιο είναι το
ζητούμενο. Αν ζητάτε ανθρώπους - μηχανές, υπολογιστές στους οποίους θα
περάσετε μερικά δεδομένα και μετά θα σας δώσουν μετά αποτελέσματα βάσει των
πράξεων που θα κάνουν, τότε ίσως είστε σε καλό δρόμο ήδη. Ίσως το
εκπαιδευτικό σας σύστημα να κινείται σε καλό δρόμο, αν κι έχει παραβλέψει
μερικά πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Έχει παραβλέψει ότι ο άνθρωπος δεν είναι
μηχανή και είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν υπολογιστή. Συνεπώς, το
σύστημα αναγκαστικά χωλαίνει και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
Δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε ακριβώς για την εκπαίδευση. Είναι πολύ
βαθύτερες οι ενέργειες που σας φέρνουμε. Πολύ βαθύτερες. Πιανόμαστε όμως απ’
αυτό, για να δημιουργήσουμε κάποιες συνδέσεις, κάποιες ενεργειακές άγκυρες.
Πίσω απ’ όλα τα λόγια μας κινείται η αγάπη – σοφία. Αυτή είναι η ενέργεια στην
οποία εστιάζουμε σήμερα. Η εκδηλωμένη αγάπη είναι σοφία.
Ο Κουτχούμι, ο Μορύα, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Ηλίας, είναι μαζί σας και ακούμε τις
δονήσεις της καρδιάς σας τούτη την ώρα. Ο καθένας σας και η καθεμιά σας
βρίσκεται σε άλλο σημείο δονητικό. Παρακολουθούμε τις αρμονικές που
σχηματίζονται. Τι θα λέγατε να κάναμε έναν μικρό διαλογισμό αυτή την ώρα;
(παύση)
Σας αγαπάμε πολύ. Καθίστε για λίγο και σκεφτείτε τι φάγατε το μεσημέρι. Φέρτε
μπροστά σας το φαγητό και προσπαθήστε να θυμηθείτε την εικόνα, τα σχήματα
που είχαν δημιουργηθεί, το άρωμα, τη γεύση. Αφήστε τα όλα να έρθουν πολύ
ζωντανά, σαν να κάνετε τη διαδικασία από την αρχή.
Ενώνεστε και χωρίζεστε.. και ξανά, και ξανά. Κάθε φορά που ξεκινάτε μια νέα
ακολουθία σκέψης, υπάρχει… υπάρχει ένα μικρό σημείο ανάμεσα στην
προηγούμενη και στην επόμενη. Σ’ αυτό το μικρό σημείο, γυρνάτε στο κέντρο
σας.
Πιστεύετε ότι κάνετε πολλές παράλληλες σκέψεις. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πεδία
στα οποία κινείστε, πλέκονται το ένα με το άλλο. Ωστόσο, κάθε στιγμή πριν
ξεκινήσει μία διαδικασία, μία καινούρια ακολουθία σκέψεων, βρίσκεστε ενωμένοι
με το Πνεύμα. Την επόμενη στιγμή που ξεκινάει η ακολουθία, έχετε βγει κι
αρχίζετε να διερευνάτε κάποιες πιθανότητες. Μπορεί να είναι εμπειρίες που ήδη
είχατε ή σκέψεις για μελλοντικές εμπειρίες. Όλος ο τρόπος της νόησής σας έχει να
κάνει με τις εμπειρίες του γήινου πεδίου και με τα σημεία αναφοράς που έχετε σ’
αυτό. Είναι μία πραγματική πρόκληση να σταθείτε, να μεγαλώσετε αυτό το
διάστημα ανάμεσα στις δύο ακολουθίες σκέψεων, αν μείνετε εκεί και…. να
γλιστρήσετε μέσα από τη χαραμάδα.
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Ακούγεται θεωρητικό, ανέφικτο ίσως. Θέλουμε να το δοκιμάσετε. Να γλιστρήσετε
από τη χαραμάδα που βρίσκεται σ’ αυτό το σημείο και να βρεθείτε εκεί… εκεί που
είναι πραγματικά το κέντρο σας και είναι πάνω και πέρα από κάθε σκέψη. Τι σχέση
έχει αυτό αλήθεια με τον οραματισμό που σας ζητήσαμε να κάνετε νωρίτερα; Έχει
και πολύ μάλιστα. Θέλαμε να σας δείξουμε… βγάζοντάς σας από τις σκέψεις που
είχατε πριν, να σας βάλουμε ήδη στη διαδικασία του να παρακολουθήσετε τη
σκέψη σας. Αλλάζοντας τελείως το αντικείμενο της σκέψης σας, σας τραβήξαμε σ’
ένα δικό μας πεδίο. Στήνουμε πολύ συχνά τέτοια παιχνίδια. Εσείς νομίζετε ότι είναι
η δική σας σκέψη που ‘γλιστρά’ τυχαία σε κάποια γεγονότα. Νομίζετε ότι απλά
αφαιρείστε. Εμείς θέλουμε να δείτε, στα κενά που δημιουργούνται ανάμεσα, πόσα
πράγματα μπορούν να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο το ότι η σκέψη σας τρέχει
αλλού. Εκείνη την ώρα κατηγορείτε τον εαυτό σας για έλλειψη συγκέντρωσης.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είμαστε εμείς που σας οδηγούμε σ’ αυτό, μέσα απ’
αυτό, γιατί έτσι μπορείτε να συλλάβετε ενέργειες που κινούνται ανάμεσα. Είναι
κάτι παρόμοιο με το να διαβάζετε ανάμεσα από τις γραμμές. Αν δείτε αυτή την
αναλογία, θα σας είναι πιο εύκολο να καταλάβετε τι σημαίνει το να μπορείτε να
αντιλαμβάνεστε τις ενέργειες ανάμεσα από τις σκέψεις σας. Θα σας κάνει καλό το
να μπείτε σ’ αυτή τη διαδικασία.
Αφήστε για άλλη μια φορά τα πάντα να καταρρεύσουν γύρω σας και ακολουθήστε
την ενέργεια, όπου σας βγάλει. Δε χρειάζεται να πας μακριά για να βρεις αυτό που
ζητάς, Ά., Κ., Δ., Ευ….. είναι όλα εδώ. Αρκεί να εκμεταλλευτείς αυτό το
μεσοδιάστημα, που είναι απειροστά του δευτερολέπτου μικρό. Σε κάποιο
προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για την κίνηση της ενέργειάς σας κάθε απειροστό
του δευτερολέπτου στο χώρο. Είπαμε ότι αυτό είναι μία ψευδαίσθηση, γιατί η
ενέργειά σας είναι παντού, ούτως ή άλλως. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη σκέψη,
μόνο που θέλουμε να εστιαστείτε διαφορετικά και να μάθετε να εκμεταλλεύεστε
τώρα αυτά τα μεσοδιαστήματα.
Δοκιμάστε να το κάνετε για λίγο. Πάρτε λίγο χρόνο για να το δοκιμάσετε. Κάντε
μία σκέψη συνειδητά, σταματήστε τον εαυτό σας από αυτή και μπείτε σε μία άλλη
σκέψη. Επαναλάβετέ το μερικές φορές και κάθε φορά προσπαθήστε να σταθείτε
στο μεσοδιάστημα. Δεν μπορεί να είναι μία νοητική διαδικασία αυτή. Χρειάζεται να
στέκεστε στην καρδιά για να τα βγάλετε πέρα μ’ αυτό. Και δηλώστε την πρόθεσής
σας σ’ αυτό το μεσοδιάστημα να βγείτε από τα γήινα δεδομένα. Να βγείτε από τη
γήινη αντίληψη.
[Παύση]
Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία. Τα λόγια
δεν αρκούν για να σας δείξουνε τη διεύρυνση που επιτυγχάνετε μ’ αυτόν τον
τρόπο. Μπορείτε να νιώσετε την ενέργεια που ρέει μέσα σας σ’ αυτά τα
μεσοδιαστήματα που βρίσκεστε πέρα από τη γήινη αντίληψη. Δεν μπορείτε να
συλλάβετε μορφές, δεν μπορείτε να συλλάβετε τίποτα σχετικό με το γήινο πεδίο,
με την ύλη και τη μορφή όπως την ξέρετε. Αλλά η ενέργεια ρέει κατ’ ευθείαν στην
καρδιά.
Ο Σαιν Ζερμαίν, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ εργάζονται μ’ αυτόν τον τρόπο. Μέσα απ’
αυτά τα μεσοδιαστήματα, έρχονται και εργάζονται μαζί σας. Μη φανταστείτε
λοιπόν ποτέ ότι τα ξέρετε όλα. Μη φανταστείτε ούτε στιγμή ότι οι απορίες σας
έχουν λυθεί. Νομίζετε ακόμα ότι χρειάζεται να λυθούν; Πιστεύουμε όχι. Δεν
δουλεύουμε στο επίπεδο της επίλυσης των αποριών πια, αλλά δουλεύουμε εκεί
που δεν χρειάζονται καν οι απορίες σας. Δουλεύουμε εκεί που δεν υφίστανται
απορίες. Που δεν υφίσταται νοητική διεργασία. Κατόπιν, οι πιο ικανοί από σας και
ευέλικτοι, ανοίγουν την καρδιά και τον ανώτερο νου για να δεχτούν τις
εντυπώσεις της πνευματικής κίνησης πάνω από το νερό. Μόνο όμως όταν σταθείτε
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σ’ αυτά τα μεσοδιαστήματα, μπορείτε πραγματικά να βγείτε από την επιφάνεια του
νερού και να κοιτάξετε τον ήλιο.
Στις μέρες που έρχονται, στα επόμενα μαθήματα, θα ειπωθούν πάρα πολλά για τις
διαστάσεις και πράγματα που πρόκειται να σας βοηθήσουν πρακτικά. Μπορεί να
φαίνεται ότι θεωρητικολογούμε μερικές φορές, αλλά είναι απαραίτητο να κινούμε
μέσα σας τις ενέργειες και να σας δίνουμε τρόπους να εργάζεστε με αυτές.
Δεν υπάρχει ορισμός του δίκαιου και του άδικου στη δική μας πλευρά. Είναι ο
Μορύα που σας μιλά. Ο ορισμός του δίκαιου και του άδικου έρχεται απλά σαν μια
συγκατάβαση στον τρόπο λειτουργίας σας στο γήινο πεδίο. Είναι ένας καθαρά
γήινος τρόπος θέασης των πραγμάτων, που έχει να κάνει με τις χωριστές μονάδες
στη γη, με τις προσωπικότητες στη γη. Μπορείς να αντιληφθείς λοιπόν ότι μπορείς
να εμβαθύνεις πολύ περισσότερο πάνω στο θέμα της δικαιοσύνης, όντας στην
πέμπτη διάσταση στην οποία βρίσκεσαι, Μ. Μπορείς να αντιληφθείς ότι υπάρχει
ένα αχανές πεδίο για να ψάξεις, για να παίξεις και να δημιουργήσεις. Υπάρχουν
πάρα πολλές ενέργειες στα ανώτερα πεδία που περιμένουν και τριγυρίζουν πάνω
απ’ το κεφάλι σου για να εκδηλωθούν. Επίτρεψε στον εαυτό σου να το κάνει
ανάμεσα στις σκέψεις σου. Σ’ αυτά τα μεσοδιαστήματα σκέψης επίτρεψε στον
εαυτό σου να ανοίξει, να βγει από τη γήινη αντίληψη και να συλλάβει τα καινούρια
εντυπώματα στο ανώτερο νοητικό πεδίο. Έχεις πάρα πολλά να κάνεις και με
αυτό… μπορείς να κάνεις πάρα πολλά.
Ο Σαιν Ζερμαίν επίσης θα ήθελε να πει μερικά λόγια.
Βρισκόμαστε και πάλι μαζί σας σήμερα, μ’ ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ενέργειάς
μας. Βλέπετε, οι προσεγγίσεις μας ποικίλλουν. Είμαστε συνέχεια κοντά σας, σας
έχουμε συμπεριλάβει στον κύκλο των ενεργειών μας, αλλά η επικοινωνία είναι
άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο στενή, ανάλογα με τις ενέργειες και τις
ανάγκες που υπάρχουν. Θέλω να πω στην Κ. να κάνει υπομονή και θα την
οδηγήσω όπου χρειάζεται. Να είναι σίγουρη γι’ αυτό. Και στην Ευ. επίσης. Σε
όλους, σε όλες σας. Είμαστε μαζί και δουλεύουμε στενά από καιρό. Οι ενέργειες
των δασκάλων είναι μαζί σας. Ερχόμαστε για να τραβήξουμε σαν λάστιχο την
ικανότητα της αντίληψής σας, να τη διευρύνουμε όσο γίνεται. Δεν το αντέχετε
αυτό εύκολα. Είναι μεγάλο το στρες, το νοητικό στρες που μπορεί να βιώνετε,
όταν πραγματικά ‘τεντώνουμε’ το αντιληπτικό σας πεδίο. Είναι πολύ κουραστικό
για τον νου σας αυτό. Μέσα από τη διαδικασία του διαλογισμού και της
συνεχόμενης εστίασης στην πηγή μπορείτε να το κάνετε πιο άνετα. Ακόμα όμως
και τώρα, που οι ενέργειες είναι τόσο διαφορετικές και τόσο πιο ανάλαφρες και
κατάλληλες γι’ αυτή τη δουλειά, και πάλι μια πραγματική διεύρυνση, μπορεί να
στρεσάρει πολύ το νοητικό σας πεδίο.
Χρειάζεται λοιπόν τα βήματα να γίνονται σιγά – σιγά και με υπομονή και με
περιόδους πολύ καλής γείωσης, γιατί είναι ο μόνος τρόπος… είναι ο μόνος τρόπος
να παραμείνετε λειτουργικοί. Το ζητούμενο δεν είναι να τραβήξουμε, να
τεντώσουμε το νοητικό σας πεδίο για να συλλαμβάνετε ένα σωρό πράγματα στις
εσωτερικές διαστάσεις και να μην μπορείτε να αντέξετε κατόπιν την παρουσία σας
στο γήινο πεδίο. Όσο πιο πολύ διευρύνεστε εσωτερικά, τόσο πιο δύσκολο είναι να
σταθείτε στο γήινο πεδίο. Βλέπετε όμως ότι γίνονται πολύ προσεκτικά τα βήματα
αυτά και αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει ό,τι έρχεται, ό,τι κατεβαίνει, πρέπει να
αφομοιώνεται και να παίρνει μια μορφή, να εκδηλώνεται με έναν πολύ
συγκεκριμένο τρόπο. Της δικής σας επιλογής μεν, αλλά να γειώνεται, να παίρνει
‘σάρκα και οστά’, όπως λέμε. Και κατόπιν πάλι και πάλι…
Αυτή τη δουλειά κάνεις Ευ. και δεν μπορείς να το καταλάβεις ακόμα. Νομίζεις ότι
παλινδρομείς. Στην ουσία προσπαθείς να ισορροπήσεις τα εσωτερικά ανοίγματα.
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Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η δουλειά που χρειάζεται να γίνεται. Αυτό έχεις αναλάβει
να κάνεις.
Η Κ…. η Κ. πάει καλά και είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε και η ίδια να είναι
ευχαριστημένη με τον εαυτό της. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τη διαδικασία της
επίκρισης του εαυτού. Θα τη συναντήσουμε σύντομα στη δική μας πλευρά και θα
τα πούμε ένα χέρι μεταξύ μας.
Η Φ. προΐσταται σε μερικές ενέργειες του Σαιν Ζερμαίν. Όμως, όμως κάνει λάθος
αν νομίζει ότι μπορεί να το κάνει μόνη της αυτό. Χρειάζεται να εμπλέξει κι άλλους
στη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρει για τι πράγμα της μιλάμε. Είναι
διεργασίες που γίνονται εσωτερικά. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αγαπημένη μας Φ.
να μας δώσεις την άδεια να συμμετέχουμε στη δουλειά που κάνεις και ν’ ανοίξεις
περισσότερο το πεδίο, ώστε να σταθούν και άλλοι σ’ αυτό. Να συμμετέχουν
περισσότεροι και στο γήινο πεδίο σ’ αυτό. Και η δουλειά που κάνεις είναι να
γειώνεις ενέργειες του Σαιν Ζερμαίν στο γήινο πεδίο. Σαφώς, είναι μια βαθιά
διεργασία και δεν την κάνεις συνειδητά. Θα σου πούμε αργότερα περισσότερα
πάνω σ’ αυτό.
Θα γυρίσουμε πάλι στη Μ. για να της πούμε ότι μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ
στην έννοια του χώρου και του χρόνου και της δικαιοσύνης μέσα σ’ αυτά. Άλλο
ένα αχανές πεδίο δράσης. Θα καταλάβεις τι εννοούμε σύντομα. Ο Σαιν Ζερμαίν θα
σου δείξει, θα καταλάβεις. Είναι πολυδιαστασιακή η δουλειά αυτή. Χρειάζεται
κότσια Μ. και τα έχεις.
Η Κ. εξειδικεύεται στο να βρίσκει τρύπες για να χωθεί. Αλλά δεν θα της περάσει
για πολύ καιρό ακόμα, θα της δώσουμε ένα πολύ γερό σπρώξιμο κάποια στιγμή.
Η Μ. περιμένει να της πούμε κι άλλα, αλλά θα έρθουν στην ώρα τους.
Θα γυρίσουμε πάλι στην Φ. για να της πούμε ότι ο Σαιν Ζερμαίν περιμένει να
συνεργαστεί πιο στενά μαζί του. Να δηλώσει την πρόθεσή της γι’ αυτό και ν’
αφήσει τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους. Γίνονται όλα όπως θέλησες.
Μ., επίσης γίνονται όλα όπως προέβλεψες.
Θα πούμε στην Κ. να κοιτάξει τον Σαιν Ζερμαίν στα μάτια και να του μιλήσει.
Ε., προϋποθέτει μεγάλη σιγουριά αυτό που κάνεις, και την έχεις. Βασίζεσαι στις
εσωτερικές σου δυνάμεις για όλα όσα κάνεις. Θέλουμε να ανοίξεις τον εαυτό σου
πιο πολύ. Να συμπεριλάβεις περισσότερες ενέργειες, να μαλακώσεις κι άλλο τα
ανοίγματα της καρδιάς, να γίνει λίγο πιο ευένδοτη. Σε τυλίγουμε με πολύ αγάπη
σε όλα όσα κάνεις. Είμαστε κάθε στιγμή εκεί για σένα, το ξέρεις. Και θέλουμε αυτή
την αγάπη να μοιράσεις και στους άλλους. Να επιτρέψεις στον εαυτό σου να το
κάνει χωρίς φόβο, χωρίς κρατήματα. Υπάρχει μεγάλη γενναιοδωρία από μέρους
σου σε όλα όσα μοιράζεσαι. Τα μοιράζεις απλόχερα. Χρειάζεται όμως, απ’ την άλλη
μεριά, να κρατήσεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, κάποιες μυστικές
διαδικασίες, και να εμβαθύνεις σ’ αυτές. Δεν είναι κάτι που θα σου πάρει χρόνια,
χρειάζεται όμως να κρατήσεις μερικά πράγματα στα οποία θα δουλεύεις εσύ η ίδια.
Και θα σου δοθούν. Σου έχουν ήδη δοθεί μερικά απ’ αυτά. Η προσέγγιση που
κάνεις, η προσέγγιση του Ενός, είναι αρκετή για να βοηθήσει πολλούς. Μπορείς
όμως επίσης να μπεις στο Ένα και να βγεις από την άλλη πλευρά. Αυτό κι αν είναι
γρίφος… θα το καταλάβεις. Συνέχισε.
Η ματαιοδοξία δεν βοήθησε ποτέ κανέναν και η φιλοδοξία επίσης. Αυτό ισχύει για
όλες και όλους. Μπορεί και τα δύο αυτά να αποτελούν ένα πολύ καλό κίνητρο για
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τον γήινο εαυτό. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σας που σας κάνει να θέλετε να
μπείτε στο παιχνίδι, σας κινητοποιεί. Όταν όμως ωριμάζετε στο εσωτερικό
μονοπάτι βλέπετε ότι δεν έχουν υπόσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι τόσο η φιλοδοξία
όσο και η ματαιοδοξία κινούνται σε ένα επίπεδο… σε μία διάσταση διαφορετική απ’
αυτή που βρίσκεστε πια. Δεν έχουν εφαρμογή, είναι από έναν άλλο κόσμο. Οι
προθέσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στα αποτελέσματα των πράξεών σας. Αυτό
είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα που παίρνετε στη γη. Ήδη έχετε ακούσει πάρα
πολλά, ήδη γνωρίζετε γι’ αυτά. Εμείς κρίνουμε καλό σήμερα να σας το θυμίσουμε,
στον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά. Δεν ανήκετε πια στο γήινο πεδίο της
τρισδιάστατης αντίληψης. Δεν μπορείτε να παίζετε με τους ίδιους όρους και δεν
χρειάζεστε τα ίδια εργαλεία. Η ψυχή σας σας διαθέτει πάρα πολλά εργαλεία.
Αφήστε αυτά που δεν χρειάζεστε πια και πάρτε καινούρια. Είναι τόσο απλό, τόσο
τεχνικό… είναι ένα τεχνικό θέμα, ας πούμε.
Η Ει. Περιμένει να πούμε κάτι και γι’ αυτή φυσικά. Θα γίνει. Θα της πούμε ότι το
2007 που πέρασε έφερε πολλές αλλαγές στη ζωή της και οι αλλαγές συνεχίζουν
να έρχονται. Κυρίως θα εστιάζονται σ’ αυτήν την ίδια πια οι αλλαγές. Στο 2009 θα
έχει ένα μεγάλο άνοιγμα η ίδια. Θα δει τα πράγματα να έρχονται όπως δεν το
περίμενε ποτέ. Ίσως, όπως ονειρευόταν να έρθουν και δεν το πολυ-πίστευε. Καλή
μου Ει., γλυκιά μου Ει., θα έχεις ένα μεγάλο άνοιγμα πραγματικά στις αρχές του
2009. Θα το δεις να έρχεται.
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την καθεμιά σας. Δεν ήρθε η ώρα να τ’
ακούσετε όμως. Ώρες – ώρες, θέλουμε να σας κινητοποιούμε λέγοντάς σας δυο
λόγια και κάνοντας πιο προσωπική την επικοινωνία. Είστε άξια παιδιά του Σαιν
Ζερμαίν και των δασκάλων. Θέλουμε να το ξέρετε αυτό.
Δεν είμαστε εδώ ούτε για να τραβήξουμε το αυτί κανενός, ούτε να δώσουμε
εύσημα. Ούτε να σας δώσουμε ένα χτύπημα στην πλάτη και να σας πούμε
«μπράβο, μπράβο, τα πάτε καλά, συνεχίστε την καλή δουλειά». Είμαστε εδώ για
να βρούμε συνεργάτες. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα όσα μας είχατε
υποσχεθεί, τρόπος του λέγειν. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να δουλεύουν πολύ
εστιασμένα. Να μπορούν να δίνονται ολοκληρωτικά, να δίνουν την καρδιά τους
ολοκληρωτικά στο Πνεύμα. Καταλαβαίνετε ότι δε μιλάμε για τα άκρα. Χρειάζεται
να ξεπεράσετε όμως την απλή έφεση, μια απλή πνευματική έφεση που μπορεί να
δείχνετε, και να σταθείτε πολύ αποφασιστικά και δυναμικά, με το σπαθί στο χέρι,
και να διεκδικήσετε τη θέση σας στον ουρανό. Είναι κάτι που ήδη σας ανήκει.
Ορμήστε να το πάρετε. Τέτοιους συνεργάτες θέλουμε.
Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς σχετικά με το υλικό πεδίο. τι θα
‘πρεπε να προσέξει κάποιος, τι θα ‘πρεπε να αφήσει, κάποιες συμπεριφορές…
Καταλαβαίνετε όμως ότι ένας δάσκαλος δεν ασχολείται περισσότερο απ’ ότι πρέπει
μ’ αυτά, γιατί πρέπει να περάσετε τη δική σας διαδικασία. Δεν υπάρχει κρίση σ’
αυτή τη διαδικασία. Δε χρειάζεται καμιά κρίση. Είστε εδώ για να δουλέψετε μέσα
απ’ όλα αυτά. Να χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία της ψυχής σας, μέχρι να
αποφασίσετε ποια θ’ αφήσετε στην άκρη και ποια θα αφήσετε. Είναι η δική σας
διαδικασία.
Και τονίζουμε αυτό το γεγονός γιατί είστε άνθρωποι που θα διδάξετε στο μέλλον…
στο εγγύς ή το απώτερο μέλλον. Και αν είναι κάτι που χρειάζεται να κρατήσετε
πολύ βαθιά στην καρδιά σας, είναι ο σεβασμός της διαδικασίας του άλλου. Μπορεί
να διδάξετε με το παράδειγμά σας, με τη στάση σας. Να διδάξετε με τη σιωπή σας,
όπως μπορείτε να διδάξετε και με το τραγούδι, ή με δυο μάτια που λάμπουν από
αγάπη. Τα πολλά λόγια είναι φτώχια, έτσι δε λέτε; Περισσότερο χρειάζεται να
σιωπάτε, παρά να μιλάτε. Περισσότερο χρειάζεται να σέβεστε τη διαδικασία των
ανθρώπων, παρά να τους υποδεικνύετε και να τους θυμίζετε τι πρέπει να κάνουν.
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Και τα λέμε αυτά γιατί το σημερινό είναι ένα μάθημα για δασκάλους. Θα
επεκταθούμε σ’ αυτό κάποια άλλη στιγμή. Θα έρθει σύντομα η ώρα να διδάξετε και
θα το κάνετε παρέα με το Πνεύμα. Εσείς και το Πνεύμα μαζί, χέρι – χέρι. Όπως
βλέπετε τώρα την Άννα να το κάνει, που νόμιζε ότι θα μείνει μόνη της, στην αρχή,
μέχρι που κατάλαβε ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορούσε να συμβεί
έτσι. Με τον ίδιο τρόπο, θα είμαστε μαζί σας όταν αρχίσετε εσείς να διδάσκετε.
Χρειάζεται απλά να στέκεστε στην καρδιά σας και να δηλώνετε την πρόθεσή σας
να πείτε την αλήθεια σας, σε κάθε μάθημα που θα κάνετε, και να μείνετε ανοιχτοί
για να δεχτείτε τις ενέργειες που σας φέρνουμε και να τις μετατρέψετε σε λόγια.
Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.
Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος μοιράζεται απλόχερα σε
όλους, δωρεάν. Γιατί, αν θέλετε να σας πούμε κάτι, μελλοντικοί δάσκαλοι της
αλήθειας, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας ‘σώσει’, σε εισαγωγικά, από τις
παρεκτροπές σας, είναι το να μοιράζετε απλόχερα αυτά που έχετε στους άλλους,
χωρίς αντάλλαγμα. Εμείς είμαστε εδώ και σας δίνουμε χωρίς αντάλλαγμα. Έτσι να
δίνετε κι εσείς τη γνώση στους άλλους. Δωρεάν γνώση. Ελεύθερη διακίνηση της
γνώσης. Ας είναι αυτός ο θεμέλιος λίθος που βάζουμε αυτή τη μέρα. Πέρασε ο
καιρός που χρειαζόσασταν την επιβεβαίωση ενός διπλώματος. Πέρασε αυτός ο
καιρός. Είναι πάρα πολλοί που βρίσκονται ακόμα σ’ αυτή την ανάγκη και
αναπαράγουν αυτά τα μοτίβα. Καλώς κάνουν. Εσείς το έχετε ξεπεράσει προ
πολλού αυτό. Δεν το χρειαζόσαστε πια. Μοιραστείτε δωρεάν τα πάντα. Τότε θα
γίνετε ένα με τους Κυρίους του Ελέους και δε θα βρεθεί κανείς ποτέ να σας
κατηγορήσει. Κυρίως ο ίδιος σας ο εαυτός δεν θα σας κατηγορήσει. Είμαστε
απόλυτοι σ’ αυτό που λέμε και θέλουμε έτσι να κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση.
Δε μιλάμε συχνά με τέτοιο τρόπο, αλλά ήρθε η ώρα σήμερα να το κάνουμε.
Σας ευχόμαστε μία καλή αρχή στις διδασκαλίες που θα κάνετε από δω και πέρα.
Και έτσι είναι. Αμήν.
Όλοι:
Και έτσι είναι.
Φ.:
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν ο τύπος των πολυκλαδικών σχολείων που είχε
περίπου τρία – τέσσερα χρόνια και σε μια νύχτα η ίδια κυβέρνηση που τα ίδρυσε
τα κατήργησε.... Τα πολυκλαδικά λύκεια, πέρα από τα βασικά, τα κλασικά
μαθήματα που κάνανε είχαν ασχολία, χορό, θέατρο, ζωγραφική, φωτογραφία, είχε
πάρα πολλά μαθήματα, που μπορούσε το παιδί μέσα από κει να δει την έφεσή του,
πού έχει ταλέντο.
Ευ.:
Νομίζω ότι καταργήθηκαν γιατί, έτσι πως τα έκαναν, δεν τα είχαν κάνει καλά.
Φ.:
Όχι, είχε κόστος και για να τα επεκτείνουν σε όλη την Ελλάδα θα είχαν πάρα πολύ
μεγάλο κόστος. Και σε μία νύχτα τα κατήργησαν… η ίδια η κυβέρνηση που τα
ίδρυσε. Λοιπόν, αυτού του τύπου τα σχολεία, επειδή είπαν ότι θα αλλάξουν και τα
λοιπά, θα βοηθήσουν τα παιδιά της νέας εποχής;
Απάντηση:
Αυτός ο θεσμός θα πάρει πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για να μπορέσει να
αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Προφανώς, ένα πολυσυλλεκτικό σύστημα είναι πολύ
καλύτερο. Προφανώς, είναι πολύ κατάλληλο. Όχι όμως μόνο αυτό, αλλά θα
χρειαστεί να προστεθούν πολλές ακόμα εκπαιδευτικές γραμμές και να γίνει μια πιο
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συνολική, πιο ολιστική θεώρηση. Είναι ένας τρόπος όμως που έρχεται και φεύγει.
Για τα Ελληνικά δεδομένα δεν θα κρατήσει, δεν είναι έτοιμο το περιβάλλον ακόμα
για να δεχτεί κάτι τέτοιο. Θα μπορέσει καλύτερα να ξεκινήσει κάτι παρόμοιο από
εξωτερικές πηγές, στο ιδιωτικό τομέα ίσως. Βέβαια, αυτό δεν θα καλύπτει τις
πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης του τόπου. Μόνο πολύ έμμεσα θα πάρετε
μια γεύση από τις δυνατότητες αυτού του τρόπου εκπαίδευσης και αυτό από χώρες
του εξωτερικού, από άλλες χώρες.
Φ.:
Μπορούν να μας πουν τι εννοούσαν ότι προΐσταμαι σε ενέργειες του Σαιν Ζερμαίν
δεν μπορώ να κάνω μόνη μου αυτό;
Άννα:
Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σαν Άννα, αλλά θα στο πω. Μου λέει
«Κυριεύεται από μία ακατάσχετη αιμορραγία δύναμης». Μοιράζεις την ενέργειά
σου στους ανθρώπους, απλόχερα μεν, δε χρειάζεται όμως να το κάνεις. Τώρα, το
θέμα είναι ότι δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο σαν
Άννα. Μου λέει όμως ότι… προφανώς με κάποιον τρόπο εσωτερικά το κάνεις και
είναι σα να διαχέεις την ενέργειά σου, να τη διασπείρεις, δίνοντας ίσως πολύ
μεγάλη σημασία στο τι συμβαίνει στους άλλους και πώς μπορείς να τους
βοηθήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως αδειάζεις εσύ από ένταση, την
οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πας βαθύτερα εσωτερικά. Ο σκοπός σου
είναι να βοηθήσεις αλλά, κάνοντας αυτό λύνεις την ένταση που έχει δημιουργηθεί.
Η ένταση αυτή, τώρα το νιώθω, είναι σαν ένα τόξο με τεντωμένη τη χορδή, έτοιμο
να στείλει το βέλος. Αν ελαττώσεις την ένταση δίνοντας ενέργεια αλλού,
διασπείροντάς την, το βέλος σου δεν έχει δύναμη για να πάει εσωτερικά να βρει το
στόχο του.
Μου λέει «Το εξειδίκευσες πάρα πολύ, δε χρειαζόταν. Χρειάζεται να μαζέψει την
ενέργειά της, να την κρατήσει για τον εαυτό της, πες της, κι αυτό αρκεί.»
Φ.:
Τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να το κάνω κάπως.
(συνέχεια)
Λέω «μετά τι, πώς θα τη χρησιμοποιήσει την ένταση που θα έχει συγκεντρώσει;»
Μου λέει «Οι άγγελοι του σώματός της θα την οδηγήσουν. Γνωρίζουν αυτοί. Το
σύνολο που είσαι γνωρίζει και θα τη χρησιμοποιήσει κατάλληλα την ενέργεια για
να μπεις προς τα μέσα, να την κάνεις ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. Όταν λοιπόν
μαζέψεις την ενέργειά σου και στραφείς προς τα μέσα, τότε θα μπορέσεις να
δουλέψεις με τον Σαιν Ζερμαίν. Τότε θα είναι εκεί για να σε βοηθήσει να
χρησιμοποιήσεις την ενέργεια αυτή.»
Φ.:
Αυτό όμως που είπαν ότι ο καθένας θα διδάξει με τον δικό του τρόπο, τι
εννοούσαν;
Απάντηση:
Δεν θα γίνει με τον τρόπο που ήξερες μέχρι τώρα. Πρέπει να μπεις εσύ βαθιά μέσα
σου για να φέρεις πράγματα.
Κ.:
Είναι λίγο προσωπικό βέβαια, απλώς θέλω μια μικρή επιβεβαίωση. Όταν μου είπαν
νωρίτερα να κοιτάξω τον Σαιν Ζερμαίν στα μάτια, είχα μια αίσθηση, μια αντίληψη
και ήθελα να ρωτήσω αν ορθώς αντελήφθην αυτό που αντελήφθην. Αν αυτό που
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ένιωσα είναι αυτό που ένιωσα. Αυτό που έγινε, είναι ότι αισθάνθηκα ότι έγινε μια
συγχώνευση ενεργειακή.
Απάντηση:
Έτσι είναι, και θα γίνει κι άλλη.
Μ.:
Έχω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα μου απαντήσουν, γιατί είπαν ότι δε θα μου
πουν τίποτε παραπάνω σ’ αυτό. Αλλά εμένα τώρα έχει πέσει ένα τεράστιο βάρος
στις πλάτες μου… γιατί μου μίλησε για την έννοια της δικαιοσύνης με την οποία
δεν έχω τίποτα… καμία σχέση σαν άνθρωπος. Είναι το πιο κουφό που θα
μπορούσε να έρθει στο μυαλό μου σαν έννοια την οποία έχω έρθει να δουλέψω.
Και αισθάνομαι κι έναν τεράστιο πανικό, γιατί ήταν κάτι απ’ το οποίο ήθελα και να
ξεφύγω. Γιατί, λόγω της νομικής την οποία…. σπουδάζω αλλά έτσι κι αλλιώς ποτέ
δε συμπάθησα ιδιαιτέρως…
Άννα:
Τότε πώς δεν έχεις καμία σχέση με τη νομική;
Μ.:
Εντός εισαγωγικών ‘σπουδάζω’, το είχα εγκαταλείψει, δε μου άρεσε καθόλου.
Μετά για λόγους εσωτερικής ηρεμίας αποφάσισα να το τελειώσω, με την έννοια
του στόχου, όχι με την έννοια του αντικειμένου, το οποίο δε μ’ ενδιαφέρει
καθόλου. Και έρχεται και μου λέει τώρα, ότι έχω ένα ζήτημα με το χώρο, το χρόνο
και τη δικαιοσύνη. Κι εγώ δε μπορώ να φύγω έτσι από δω, γιατί έχω πάθει πανικό.
Απάντηση:
Ας μεταφέρει την απάντηση η Κ.
(επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη)
Θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι ακόμη. Θέλουμε να σας βγάλουμε έξω από τα
πλαίσια που έχετε θέσει στον εαυτό σας. Γιατί ο καθένας, η καθεμιά από σας έχει
ξεκινήσει από ένα διαφορετικό σημείο, με μία διαφορετική αντίληψη, έχει κάνει
κάποια βήματα μέσα στο χώρο και το χρόνο μέσα στο γήινο πεδίο, το πεδίο της
μορφής, τώρα όμως βρισκόσαστε σε ένα άλλο πλαίσιο που είναι αρκετά
διαφορετικό από αυτό που ήσασταν μερικά χρόνια πριν. Θέλουμε λοιπόν να
μετακινήσουμε τις ενεργειακές γραμμές, θέλουμε να κουνήσουμε λίγο το
υπόβαθρο, το πεδίο στο οποίο στέκεστε και να σας βοηθήσουμε να ανοίξετε το
αντιληπτικό σας πεδίο και να σας βοηθήσουμε να δείτε τα πράγματα με μία άλλη
οπτική.
Όταν λοιπόν μιλάμε… όταν ερχόμαστε και μιλάμε για την έννοια της δικαιοσύνης
και το τι θα μπορούσες να προσφέρεις σ’ αυτό, τι θα μπορούσες να συνεισφέρεις,
δεν το εννοούμε καθόλου με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το εννοούμε
με τον τρόπο που το αντιλαμβανόσουν. Και θέλουμε αυτό να το κάνουμε
ξεκάθαρο. Όπως θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο και στην κάθε μία από σας ότι,
όταν χρησιμοποιούμε κάποιες έννοιες, τις χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο
καινούριο. Όπως θα έλεγε η Κατερίνα στη γλώσσα της, μετανεωτερικό. Βγείτε
λοιπόν από τα πλαίσια που έχετε συνηθίσει. Ξαναδείτε όλα αυτά που γνωρίζατε,
όλες αυτές τις έννοιες, τις λέξεις που χρησιμοποιείτε, με ένα καινούριο μάτι. Και
αυτό ήταν από την αρχή που σας ζητήσαμε να κάνετε. Όταν ξεκινήσαμε αυτή τη
συνεδρία, θέσαμε το θέμα της εκπαίδευσης και σας προκαλέσαμε να το δείτε με
ένα εντελώς διαφορετικό βλέμμα. Όταν ανακινήσαμε το ζήτημα της δικαιοσύνης,
λέγοντάς σας ότι δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο, αυτό ακριβώς κάναμε.
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Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε με κάθε τι το οποίο για σας αποτελεί δεδομένο. Την
έννοια της διδασκαλίας, το τι σημαίνει διδάσκαλος, το τι σημαίνει αλήθεια, το τι
σημαίνει γνώση, το τι σημαίνει ελευθερία, παρεκτροπή, σωστό, λάθος, όλα αυτά
σας προκαλούν να τα δείτε σε ένα ολότελα καινούριο φως. Και, αγαπημένα μας
παιδιά, θα θέλαμε να σας πούμε ότι αυτό δεν θα πρέπει καθόλου να σας φοβίζει
και δε θα πρέπει καθόλου να σας βάζει σε νοητικές διεργασίες που μπορεί να σας
μπερδέψουν. Δεν θέλουμε να σας φέρουμε σε σύγχυση, δε θέλουμε να σας
φέρουμε μπροστά σε έναν καινούριο γρίφο, απλά θέλουμε να αφήσετε πίσω σας
όλα τα στερεότυπα που έχετε αφομοιώσει από την κοινωνία σας. Θέλουμε να τ’
αφήσετε όλα πίσω και να σταθείτε σαν οι εξερευνητές μπροστά σε μια νέα
ανακάλυψη. Μπροστά στην αναζήτηση μιας καινούριας χώρας, μιας νέας ηπείρου,
ενός νέου τόπου. Και έτσι θέλουμε να βλέπετε τον εαυτό σας από δω και στο εξής,
σαν εξερευνητές. Δε χρειάζεστε πολλά πράγματα, χρειάζεται μόνο να μας κρατάτε
από το χέρι. Και θα σας οδηγήσουμε σε ασφαλή τοπία, σε ασφαλείς χώρους. Δε
χρειάζεται ν’ ανησυχείτε αν θα τα καταφέρετε, αν θα δικαιωθείτε στα μάτια των
άλλων. Όλα αυτά ανήκουν σε άλλου είδους ενέργεια. Εσείς βαδίζετε με τον εαυτό
και ο χάρτης είναι μέσα σας και η πυξίδα είναι η αγάπη της καρδιάς σας. Και έτσι
θέλουμε να βλέπετε τον εαυτό σας από δω και στο εξής: εξερευνητές και
θεμελιωτές μιας νέας γης.
Είστε γεφυροποιοί συμμετέχετε στο σχέδιο και βοηθάτε την ανθρωπότητα να
περάσει από τη μια ενέργεια στην άλλη, από την παλιά ενέργεια στην άλλη. Και
γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο και ότι υπήρξαν προκλήσεις μπροστά σας.
απ’ την άλλη όμως, το ταξίδι κρύβει πάρα πολλά δώρα. Και δεν έχει σημασία ο
προορισμός, σημασία έχει η εξερεύνηση. Βρίσκεστε σε έναν ατέλειωτο κύκλο
εξερεύνησης και θέλουμε να έχετε πάντοτε τον ίδιο ενθουσιασμό. Να κρατάτε τη
ζωντάνια, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του εξερευνητή στην καρδιά σας. και
θέλουμε να το πούμε και σε σένα προσωπικά που ανησυχείς, ότι δε χρειάζεται να
ανησυχείς, γιατί κάθε τι θα έρθει στην ώρα του και θα έρθει φυσικά και με τον
ποιο κατάλληλο τρόπο. Σου δώσαμε μια μικρή ένδειξη, ένα μικρό φωτάκι. Κράτησέ
το και προχώρα. Κι άστα όλα να έρθουν με τον ποιο κατάλληλο τρόπο. Και έτσι
είναι.
Άννα:
Είσαι εντάξει;
Μ.:
Ας είναι έτσι.
Ευ.:
Εγώ συνήθως πηγαίνω βαθιά. Σήμερα είχα έναν εκνευρισμό. Δε ξέρω γιατί.
Απάντηση:
Λέει να προσέχεις γιατί είναι πολύ λεπτές οι ενέργειες που κινούνται. Συμβαίνουν
πάρα πολλά στην ομάδα σας. Σε κάθε ομάδα που σχηματίζεται, μιλάμε πια για τις
ομάδες που σχηματίζονται εδώ -φυσικά ισχύει για όλες, αλλά…. Αυτά που
συμβαίνουν είναι πάρα πολλά και οι ενέργειες κινούνται και σε διαπροσωπικό
επίπεδο και σε πολυδιαστασιακό εσωτερικό επίπεδο. Συνεπώς είναι πολύ εύκολο
να παίρνετε ενέργειες που κινούνται στον αέρα από άλλα μέλη της ομάδας και να
προσπαθείτε να τις διαχειριστείτε. Γι’ αυτό χρειάζεται να μένετε στο κέντρο σας
διαρκώς.
Μπορεί κάποια στιγμή, μιλώντας με κάποιο άλλο μέλος της ομάδας να
δημιουργηθεί μια ένταση ή να νιώσετε ότι έρχεστε πιο στενά σε επαφή, πιο κοντά.
Όλα αυτά είναι ενδείξεις των ενεργειών που κινούνται υποσυνείδητα. Χρειάζεται
να έχει κανείς μεγάλη επίγνωση του τρόπου που κινείται η ενέργεια στις ομάδες
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προκειμένου να διαχειριστείτε τα θέματα αυτά συνειδητά. Δεν είστε τόσο
συνειδητοί σ’ αυτό ακόμα. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε, γιατί θα ‘πρεπε ήδη
να ‘χετε αντιληφθεί πως, αυτά που διαμείβονται στην ομάδα δεν είναι ακριβώς
θέματα της προσωπικότητας. Όταν υπάρχει μία αντιπαράθεση ή ένας εκνευρισμός
ανάμεσα σε μέλη της ομάδας ή οποιαδήποτε άλλη τάση ή συναίσθημα ή σκέψη,
δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητά σας. Είναι σε πολύ μικρό βαθμό που
εμπλέκεται αυτή τη στιγμή η προσωπικότητα. Σχετίζεται όμως με τις ενέργειες που
κινούνται υποσυνείδητα. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα που πλέκεστε, που διαπλέκονται οι ενέργειές σας η μία με την άλλη. Πότε είναι πιο συμβατές, πότε
λιγότερο συμβατές, πότε χρειάζεται να γίνει ένα ταρακούνημα για να ανακινηθούν
ενέργειες και στις δυο πλευρές. Για κάποιον που το βιώνει όλο αυτό είναι πολύ
δύσκολο.
Έτσι, χρειάζεται να βλέπετε τις ενέργειες που κινούνται στην ομάδα, να αφήνετε..
να επιτρέπετε στον εαυτό σας να τις αντιλαμβάνεται, αλλά να έχετε κάθε φορά την
επίγνωση ότι, το να στέκεστε στο κέντρο σας είναι αυτό που θα σας βοηθήσει.
Βρίσκεστε σε μία διαρκή μάθηση. Σε μία διαδικασία διαρκούς μάθησης. Και τώρα
που βρίσκεστε στην πέμπτη διάσταση πλέον οριστικά, πρέπει να μάθετε να
χειρίζεστε τις ενέργειες όλων των υπόλοιπων διαστάσεων και να ‘χετε συνείδηση
του ότι παίζετε το ρόλο του ζογκλέρ. Να έχετε επίγνωση του ότι διαχειρίζεστε την
ενέργεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα και να μην αφήνεστε να ενοχλείστε από
πράγματα. Δεν είναι ευχάριστο…. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι το ίδιο
ευχάριστα με άλλα, συναισθήματα που δεν είναι το ίδιο ευχάριστα με άλλα, όμως
είστε στη διαδικασία της μάθησης, του να αναπτύσσετε την επίγνωσή σας σε
περισσότερες διαστάσεις. Κι αυτό είναι όμορφο. Και για άλλη μια φορά, αυτό που
μπορεί να κάνει ο δάσκαλος είναι να καθίσει στην άκρη και να σας αφήσει να
παίξετε μ’ αυτές τις ενέργειες, να τις ψηλαφίσετε, να τις αναγνωρίσετε και να
μάθετε μ’ αυτόν τον τρόπο να τις διαχειρίζεστε.
Ευχαριστούμε πολύ.
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ΗΛΙΑΣ και ΚΡΥΩΝ
Μαθήματα Προσαρμογής στη Νέα Εποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
για συνεδρίες channeling,
συνεδρίες Αγγελικού Ρέικι-Μασάζ
και παρακολούθηση μαθημάτων:
Άννα Αποστολίδου
τηλ.: 69.345.777.83
e-mail: ask_elijah@elijah.gr
ulr: www.elijah.gr
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