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ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
 

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
 

 

Αρχίζουμε το διαλογισμό με μερικές βαθιές ανάσες. Εισπνέουμε και 

εκπνέουμε βαθειά, αργά, ρυθμικά. Η εισπνοή – εκπνοή γίνεται εναλλάξ από 

τη μύτη και την περιοχή του αφαλού, σχηματίζοντας καθώς εξέρχεται και 
εισέρχεται το σύμβολο του άπειρου. Επικαλούμαστε τους αγαπημένους μας 

Αγγέλους και ερχόμαστε στο Κέντρο μας. 
 
Οραματιζόμαστε μια στήλη ιόχροου ανερχόμενου πυρός που διατρέχεται 

από την αντίθετη κίνηση μιας χρυσής βροχής. Βλέπουμε τη στήλη να μας 
πλησιάζει και προσχωρούμε κι εμείς προς αυτήν. Ευθυγραμμιζόμαστε μαζί 

της και βρισκόμαστε στο κέντρο της. Εκεί, νιώθουμε τη δροσιά και την 
εξαγνιστική επιρροή αυτής της βιολετί φωτιάς. Από το σημείο αυτό η φορά 
του πυρός μας ανεβάζει όλο και ψηλότερα, μέχρις ότου φτάσουμε στο 

Ιόχρουν Πεδίο. Στο σημείο αυτό, συναντούμε τον Ζακχιήλ, τον Αρχάγγελο 
της έβδομης ακτίνας της Δημιουργίας. 

 
 Στη σιωπή της καρδιάς μας, προσκυνούμε αυτή τη μεγάλη, φωτεινή 
οντότητα, ζητούμε να ευλογήσει την είσοδό μας στο Ιόχρουν Πεδίο και 

δηλώνουμε την πρόθεσή μας να γίνουν τα πάντα σύμφωνα με τον Νόμο 
της Αβλάβειας.  

 
Ο Ζακχιήλ μας χαμογελά και μας νεύει να τον ακολουθήσουμε. 
 

Ο χώρος είναι όπως τον αφήσαμε στην προηγούμενη επίσκεψή μας. Οι λιλά 
άγγελοι πετούν τριγύρω μας και αφουγκραζόμαστε τα τραγούδια τους. 

Εισπνέουμε βαθειά και ισορροπούμε στη νέα ενέργεια. 
 

Ακολουθώντας τον βιολετί ποταμό φτάνουμε στην πηγή του, τη λίμνη με 
τους λευκούς κύκνους. Προσπερνώντας τη γαλήνια λίμνη, αναπαυόμαστε 
για λίγα λεπτά στα λιλά – ροζ συννεφάκια που βρίσκονται στην άλλη όχθη 

της.  
 

Χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε το ωραίο τοπίο, τη ζεστασιά ενός 
αόρατου ιόχροου ήλιου και τη δροσερή αύρα που έρχεται από τη λίμνη. 
Νιώθουμε την θεραπευτική ενέργεια του ιόχρου πεδίου να μας περιβάλλει 

και να εξισορροπεί τα κέντρα μας.   
 

Ο Αρχάγγελος Ζακχιήλ μας λέει ότι είναι καιρός να προχωρήσουμε, γιατί 
σήμερα πρέπει να γνωρίσουμε έναν ιερό τόπο. 
 

Ακολουθούμε τον Αρχάγγελο στον δρόμο που ανοίγεται μετά από τη λίμνη. 
Κατά την πορεία συναντούμε κι άλλους δρόμους που διασταυρώνονται με 

τον δικό μας, αλλά δεν αλλάζουμε πορεία. Ο Ζακχιήλ μας λέει ότι θα 
πρέπει να τους περπατήσουμε με την κατάλληλη καθοδήγηση. Ωστόσο, μας 
δείχνει στο βάθος έναν πύργο που από μακριά λάμπει σαν ήλιος. Μας 
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εξηγεί ότι εκεί κατοικεί ο Δάσκαλος Σαιντ Ζερμαίν και τα πνεύματα 
υπηρεσίας που εργάζονται με την Βιολετί Φλόγα. 

 
Προχωρούμε μέσα από ένα πυκνό, ιώδες δάσος, από καθαρό κρύσταλλο. 

Είναι το υποσυνείδητό μας, μας λέει ο Αρχάγγελος και θα το 
εξερευνήσουμε την επόμενη φορά. Στο τέλος του δάσους, στις παρυφές 
του βουνού των Αγγέλων απλώνονται κήποι με ασυνήθιστα λουλούδια. 

Είναι κρυστάλλινα και διαυγή, άλλα σαν διάφανες διαμαντένιες 
καμπανούλες, άλλα γαλαζοκίτρινα και άλλα λευκά. 

 
Καθώς απλώνεται το βλέμμα μας στις εκτάσεις με τα λουλούδια, τραβάει 
την προσοχή μας ένας χρυσαφένιος ναός, που μοιάζει με τον Παρθενώνα. 

Ο Ζακχιήλ μας πληροφορεί ότι πρόκειται για τον Ναό της Σοφίας και εκεί 
φυλάγεται η Γνώση και η Σοφία όλων των αιώνων. Ο Αρχάγγελος 

προχωρά στον κύριο δρόμο μας και μας δείχνει τον τωρινό προορισμό μας.  
 
Βλέπουμε στο βάθος ένα στρογγυλό Ναό με τρούλο, πάνω σε μια βάση με 

τρία σκαλοπάτια. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε τις λεπτομέρειες γιατί είναι 
φτιαγμένος από καθαρό κρύσταλλο και θα ήταν διάφανος αν δεν υπήρχαν 

οι αντανακλάσεις του φωτός στο κρυστάλλινο πρίσμα. Ο Ναός 
περιτριγυρίζεται από έναν κήπο με χρυσά λουλούδια που δεν τον διασχίζει 

κανένας δρόμος. Μας λέει: 
 
- Αυτός είναι ο Ναός της Αλήθειας. Μπορείτε να διαβείτε το κατώφλι του, 

μόνο αν είστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσετε τον Εαυτό σας και να δείτε 
την Αλήθεια. Μπορείτε να καταφεύγετε σ’ αυτόν το Ναό κάθε φορά που 

ζητάτε την Αλήθεια. 
 

Για λίγα λεπτά αναλογιζόμαστε τα λόγια του Αρχαγγέλου. Σκύβουμε 

σιωπηλά στην καρδιά μας και αναζητούμε την απάντηση. Ο Αρχάγγελος 
συνεχίζει: 

 
- Ο δρόμος που βρισκόμαστε, συνεχίζει μέχρι τις εκροές του βιολετί 
ποταμού. Αν η απάντηση της καρδιάς σας είναι ότι δεν έχει έρθει η ώρα, οι 

λιλά Άγγελοι θα σας φέρουν με ασφάλεια στο φυσικό σας πεδίο. Είμαστε 
εδώ και σας  περιμένουμε με πολλή αγάπη να επιστρέψετε όταν νιώσετε ότι 

η στιγμή είναι κατάλληλη για σας. 
 
[Ανάλογα με την απόκριση της καρδιάς μας, εκφράζουμε σιωπηλά την 

επιλογή μας.] 
 

Ο Αρχάγγελος συνεχίζει:  
- Όσοι νιώθετε έτοιμοι, εισέλθετε στο κέντρο της καρδιάς σας και δηλώστε 
την πρόθεσή σας να δείτε την αλήθεια. Κοιτάξτε γύρω σας! Είστε ήδη εκεί! 

 
Σηκώνουμε τα μάτια ξαφνιασμένοι και βλέπουμε ότι πατούμε ήδη στα 

κρυστάλλινα σκαλοπάτια, έτοιμοι να διαβούμε το κατώφλι του Ναού, ενώ 
τριγυριζόμαστε από τα χρυσαφένια λουλούδια. Ο Αρχάγγελος μας λέει 
χαμογελώντας ότι ο Ναός αυτός βρίσκεται στην καρδιά μας και είναι 

ασφαλές για μας να τον επισκεφτούμε.  
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«Πώς θα φύγουμε», αναρωτιόμαστε και ο Αρχάγγελος χαμογελά 
ενθαρρυντικά. 

 
Περνούμε το κρυστάλλινο κατώφλι και μπαίνουμε στο στρογγυλό ναό. Το 

φως είναι διάχυτο παντού και διαπιστώνουμε ότι έρχεται από ένα τεράστιο 
διαμάντι που έχει τη θέση του Τρούλου. Το φως κατέρχεται στο Ναό μέσα 
από το διαμάντι του Τρούλου και κατευθύνει την κύρια δέσμη του κάθετα, 

στο κέντρο του Ναού. Προχωρούμε αργά προς αυτό το κέντρο και 
ευθυγραμμιζόμαστε με τη στήλη του φωτός, αφήνοντάς το να μας 

διαπεράσει. 
 
Νιώθουμε το δροσερό, εξαγνιστικό καταρράκτη φωτός να διαποτίζει όλη 

μας την ύπαρξη. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση τριβής κάτω από αυτόν τον 
καταρράκτη. Απλά  ό,τι αγγίζει κάθε φορά, ξυπνά στη συνειδητότητα του 

φωτός. 
Το φως αυτό διαχέεται στο Νοητικό μας πεδίο, κυκλοφορεί γύρω και μέσα 
από αυτό και το μετατρέπει σε φως, σβήνοντας κάθε πλάνη. 

 
Διαχέεται στο Συναισθηματικό μας πεδίο, κυκλοφορεί γύρω και μέσα από 

αυτό και το μετατρέπει σε φως, απαλείφοντας κάθε θυμαπάτη.  
 

Τέλος, διαποτίζει το υλικό μας σώμα και το μετατρέπει σε φως, 
απαλλάσσοντάς μας από τις ψευδαισθήσεις της μάγια. 
Ακούμε τον εαυτό μας να αναγνωρίζει «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ Η ΖΩΗ». 
 

Αφηνόμαστε για λίγο στη νέα αίσθηση ελευθερίας που μας διατρέχει και, 
αναπόφευκτα, ξυπνούμε στη συνειδητότητα αυτού που πραγματικά είμαστε 
και της Πηγής από την οποία προερχόμαστε. Βλέποντας τα πεδία μας, το 

νοητικό, το συναισθηματικό και το παχυλό φυσικό, καθαρά πια και διαυγή, 
αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που νομίζαμε πυρήνα της ύπαρξής μας δεν 

είναι παρά μανδύες δημιουργημένοι από το Σώμα του Πατέρα για 
προσαρμόσουν αυτό που πραγματικά είμαστε στη γήινη πραγματικότητα.  
 

Το νοητικό μας σώμα είναι φτιαγμένο από το υλικό του Νοητικού Πεδίου 
του Πατέρα. Το συναισθηματικό μας σώμα είναι φτιαγμένο από το υλικό 

του Συναισθηματικού πεδίου του Πατέρα  Το υλικό μας σώμα αποτελεί 
μέρος του υλικού σώματος του Πατέρα. Όλα αυτά είναι φορείς που 
χρησιμοποιήσαμε για να κατοικήσουμε στη Γη. 

 
Αντικρίζοντας αυτήν την Αλήθεια, αποστασιοποιούμαστε από αυτά που 

νομίζαμε ότι είμαστε κι ευχαριστούμε τον Πρωταρχικό Δημιουργό για τα 
δώρα του. Καθώς το φως μετατρέπει κάθε τι που αγγίζει πάνω μας σε φως, 
βλέπουμε στο κέντρο μας κάτι να λάμπει ιδιαίτερα. Αυτό το «κάτι» λάμπει 

σταθερά και ξεχωρίζει μέσα στο φως.  
 

Τώρα κατανοούμε αυτό που πραγματικά είμαστε : ένας σπινθήρας Θείας 
Βούλησης, μια φλόγα Αγάπης και Υπηρεσίας. 
 

Αντικρίζουμε το δρόμο που ανοίγεται μπροστά από αυτή την επίγνωση και 
βλέπουμε τη φυσική της έκβαση. Είμαστε ίνες φωτός μέσα στο αέναο, 
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Κοσμικό ρεύμα της Δημιουργίας., είμαστε σπινθήρες στη μεγάλη Φλόγα της 
Ζωής. 

 
Κρατώντας αυτήν την επίγνωση στην καρδιά μας ετοιμαζόμαστε να βγούμε 

πια από τον Ναό. Ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει ολόκληρη η 
βάση της αντίληψής μας για τον εαυτό μας και νιώθουμε ότι τίποτε πια δεν 
είναι το ίδιο. Έχει αλλάξει και αυτή η αίσθηση του βάρους μας που είναι 

τόση όσο και του Φωτός.  
 

Νιώθουμε ελαφρείς και χαρούμενοι και βρισκόμαστε να πετούμε έξω και 
γύρω από τον Ναό σαν διάφανες μικρές νεράιδες, σαν μικροί σπινθήρες με 
διάφανα φτερά.  

 
Παίζοντας στον βιολετί ουρανό με τους λιλά Αγγέλους που μας περίμεναν, 

πετούμε πάνω από τη λίμνη και το βιολετί ποταμό μέχρι τις εκβολές του. 
Ξέρουμε ότι θα επιστρέψουμε σύντομα για να ανακαλύψουμε κι άλλους 
θησαυρούς αυτού του μαγικού τόπου. 

 
 

 
 

[Διαλογισμός βασισμένος στο βιβλίο της Ελένης Νίτσελε Γραμματικάκη «Το 
Ιερό Ιόχρουν Πεδίο» - 10.07.2005] 
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