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«Το ζυγωτό» 

 
 

Άννα: Συντονίζει ο Ζευς. Όπως κάνουμε πάντα, ας πάρουμε μερικές βαθιές, 

χαλαρές, αβίαστες αναπνοές, ας ξεκουράσουμε τα μάτια μας με κλειστά βλέφαρα, 

ας χαλαρώσουμε την αναπνοή μας. Η σπονδυλική στήλη παραμένει ευθειασμένη 

αλλά το σώμα είναι επίσης χαλαρό. Τα πόδια πατούν καλά στο πάτωμα. 

[Ανάγνωση του Ορφικού Ύμνου του Διός του Υψίστου] 

Στο κέντρο ανάμεσά μας καίει η φωτιά της Εστίας. Επάνω σε αυτήν στέκεται ο 

Ζευς, πολυπόθητος.  

«Σου ζητώ να με προϊδεάσεις για να σε συναντήσω», λέει στον καθένα και την 

καθεμία από εμάς.  

………………………….. 

 

Προϊδεασμός. Λειτουργεί άψογα.  

Κατέβηκα πιο κάτω ήδη. Να, φαίνεται η… άκρη του πούρου που κρατώ.  

«Ένας θεός του Ολύμπου με πούρο στο χέρι;» σκέφτεται η Άννα, «Πολύ 

σουρεαλιστική εικόνα». Και όμως, να! Παφ-πουφ, καπνίζω το πούρο μου. Θεός 

είμαι, ό,τι θέλω κάνω, ό,τι θέλω δείχνω. Εσείς πότε θα δείξετε κάτι 

διαφορετικό από αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εσάς; Γιατί ταυτίζεστε 

τόσο με τον ρόλο που σας αποδίδουν; Πότε θα κρατήσετε το δικό σας πούρο στο 

χέρι; Πότε θα δείξετε κάτι άλλο, σ’ αυτούς που βρίσκονται γύρω σας; Έτσι, βρε 

αδερφέ, απλά για να καταλάβουν, ότι δεν είστε μόνο αυτό που νομίζουν. 

Συναντήστε με στα μετόπισθεν, έχω να σας μιλήσω. Βγείτε από τη γραμμή του 

πυρός, βγείτε από την πρώτη γραμμή που στέκεστε κι ελάτε λίγο πίσω, 

αποσυρθείτε από τη μάχη· τη μάχη που καλά κρατεί ακόμα στο νου σας και στην 

καρδιά σας, τη μάχη της γήινης πραγματικότητας. Ελάτε λίγο πίσω… κάντε μερικά 

βήματα πίσω. Κοιτάξτε με στο στόμα, καθώς σας μιλώ. Το στόμα μου μιλά. Πού 

και πού, ρουφά και το πούρο και φυσά προς τα έξω καπνό. Είναι αυτή μια εικόνα 

που θέλω να κρατήσετε σήμερα. Μην αναρωτιέστε το γιατί -θα φανεί. Δεν υπάρχει 

Δίας, όπως υποθέτετε ότι είναι, όπως σας έχουν πει ότι είναι. Ένα στόμα που 

καπνίζει πούρο και μιλά. Έτσι θα με βλέπετε από δω και εμπρός σ’ αυτόν τον 

κύκλο: ένα στόμα που καπνίζει και μιλά. Θέλω να φύγουν από τη φαντασία 

σας όλα τα υπόλοιπα και να κάνουμε σήμερα μία καινούρια αρχή, μία 

επανατοποθέτηση, έναν επαναπροσδιορισμό, του τι είναι οι Ολύμπιοι για εσάς. Να 

δείτε τα πράγματα πια από ένα άλλο επίπεδο. Έχετε ήδη περάσει μέσα από πολλές 
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θεωρίες. Είναι όψεις του εαυτού σας, είναι εξωτερικές οντότητες, είναι Πλειάδιοι, 

είναι Ανδρομέδιοι; Είχαν ενσαρκωθεί στη Γη παλιά; Εξωγήινοι; Τι; Πλάσματα της 

φαντασίας των ανθρώπων; Τι; Φιγούρες της δικής σας παραφροσύνη; Τι;  

Γι’ αυτό απεκδύστε με -κι εμένα αλλά και τους θεούς που θα ακολουθήσουν στον 

κύκλο- απεκδύστε με από κάθε προηγούμενο προσδιορισμό. Το στόμα μιλά 

και ακούτε τι λέει. Το στόμα μιλά και αφήνω τη φωνή μου να έρθει σε εσάς. 

Αφήνω την ενέργεια που ρέει από το στόμα μου, ωθώντας τον αέρα, 

δημιουργώντας κύματα ήχου, αφήνω την ενέργεια να σας πλησιάσει και δέομαι… 

Λέτε  «Κυρίου δεηθώμεν». Εγώ δέομαι σε εσάς. Ο Ύψιστος Ζευς δέεται στους 

ανθρώπους. Άλλη μια ανατροπή; Μια υπεκφυγή; Ζητώ να κινηθείτε. Τώρα ζητώ 

να κινηθείτε αδιάφορα στους χώρους σας. Να αφήσετε να πέσει από επάνω σας 

κάθε προσωπική έγνοια και να κινηθείτε αδιάφορα. Αυτό αντιστοιχεί στην εξής 

εικόνα: μπαίνετε σε ένα τούνελ στενό, από τους τοίχους του οποίου προβάλουν 

λόγχες κι εσείς πρέπει να περάσετε μέσα από το τούνελ αυτό στο μισοσκόταδο, 

χωρίς να αγκιστρωθείτε, να αγκυλωθείτε, από καμία τέτοια λόγχη. Θέλει ευελιξία 

και ετοιμότητα.  

Μια άλλη κατάλληλη εικόνα θα ήταν αυτή μιας γάτας, που βγάζει τα νύχια της, για 

να τα σύρει πάνω σε ένα αραχνοΰφαντο ύφασμα. Εάν τραβήξει και την παραμικρή 

κλωστή, θα χάσει το κεφάλι της. Πρέπει το ύφασμα να παραμείνει ακέραιο. Ποια 

είναι η λύση; Μάλλον η γάτα θα πρέπει να κόψει τα νύχια της, να τα λειάνει. Έτσι 

σας ζητούμε να λειάνετε τις γωνίες σας. και η λείανση ακόμα προϋποθέτει 

κίνδυνο. Δεν είστε όλοι έτοιμοι γι’ αυτό. Άλλωστε τα νύχια, οι γωνίες, δεν είναι 

εκεί αναίτια· είναι εκεί γιατί αυτή είναι η φύση του όντος. Είναι η φύση της γάτας 

να έχει γαμψά, αιχμηρά νύχια. Είναι η φύση του ανθρώπου να αντιμετωπίζει τις 

καταστάσεις μαζεύοντας μέσα του σαβούρα, δημιουργώντας γωνίες και αιχμές. 

Όσο και να λειάνεις τα νύχια της γάτας, τίποτα δεν θα καταφέρεις· θα είναι πολύ 

προσωρινό το αποτέλεσμα, αν δεν αλλάξει η φύση της στο βαθμό που μπορεί. Και 

ο μόνος τρόπος στην αρχή είναι να κόβεις τα νύχια της, συνέχεια, συνέχεια, 

συνέχεια, μέχρι να αποταυτιστεί από αυτό το χαρακτηριστικό. Όχι μόνο 

νοητικά/αντιληπτικά αλλά το ίδιο της το σώμα να πειστεί ότι δεν υπάρχει λόγος 

πλέον να διατηρεί αυτό το χαρακτηριστικό. Τότε αναλαμβάνει η φύση. Μέχρι να 

αυτοματοποιηθεί η διαδικασία, χρειάζεται εξωτερική παρέμβαση -κάποιος πρέπει 

να λειαίνει, να λιμάρει, τα νύχια της γάτας.  

Έτσι γίνεται με την προσωπικότητα των ανθρώπων επίσης. Επαίρονται, 

φοβούνται, μισούν, τρομάζουν, αντιπαθούν, θλίβονται, επιτίθενται, εξοργίζονται… 

και αντιμετωπίζουν τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Αντιμετωπίζουν 

ακόμα τους νόμους των ανθρώπων, ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να 

αποταυτιστούν από αυτό τους το χαρακτηριστικό. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν 

βαθιά μέσα τους -βαθιά, η φυσική τους ύπαρξη να αναγνωρίσει ότι είναι αυτά 

χαρακτηριστικά που δεν αξίζει να έχει, δεν της αποφέρουν όφελος, δεν της είναι 

απαραίτητα και απλώς να τα αφήσει να αδρανήσουν, να υποστραφούν μέχρι να 

εξαφανιστούν, κατευθύνοντας την ενέργεια σε άλλους σκοπούς. Έτσι τα παιδιά 

των ανθρώπων και των θεών έκαναν πάντοτε. Μ’ αυτόν τον τρόπο μάθαιναν και 

εξελίσσονταν. Η ταχύτητα αυτής της διαδικασίας όμως είναι αισθητά αργή. 

Χρειάζεται αιώνες, χιλιετίες… εκατοντάδες χιλιετίες για να αλλάξουν κάποια 
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χαρακτηριστικά. Είναι κάποιοι που καταφέρνουν να κάνουν την αλλαγή στον 

εαυτό τους πιο γρήγορα, τρέχουν μπροστά. Αλλά ο συλλογικός ρυθμός και πάλι 

τους κρατά από την πλήρη αποδέσμευση των ενεργειών τους.  

Οι Θεοί είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις όψεις σας, μέσα 

από το πρίσμα που σας παρουσίασα. Με την έννοια ότι κάθε θεός ή θεά, 

αντιστοιχεί, φέρει, ορισμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

δικά σας· γιατί, βέβαια, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε, ότι δεν υπάρχει 

πραγματικά μία ζηλιάρα Ήρα, ένας πολυγαμικός Δίας, ένας ψεύτης/κλέφτης Ερμής 

και ούτω καθεξής αλλά στο πλαίσιο της εργασίας μας είμαστε κοντά σας για να 

σας βοηθήσουμε να συλλάβετε αυτές τις συγκεκριμένες ποιότητες και να 

δουλέψετε με αυτές στο βαθμό που σας αναλογεί. Εδώ και κάμποσα χρόνια 

μάθατε να δουλεύετε με τις αντιστοιχίες αλλά δεν έχετε πάει αρκετά βαθιά σε 

αυτή τη δουλειά, με τους Ολύμπιους συγκεκριμένα. Σας βοηθούν οι αντιστοιχίες 

να κατανοήσετε κάποιες διδασκαλίες, να ερμηνεύσετε όνειρα/οράματα αλλά δεν 

τις έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα για να λειάνετε τις γωνίες σας.  

Για παράδειγμα, ο αγαπημένος Ερμής, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του 

Ολύμπου, πάντα νέος, όμορφος, δραστήριος, γρήγορος, εκφράζει αρκετές 

ποιότητές σας, καλές και ανάποδες. Η αντιστοιχία ξεφεύγει από το επίπεδο που 

γνωρίζετε μέχρι σήμερα «οι καλές ποιότητες δείχνουν τις καλές μας όψεις – οι 

δυσάρεστες ποιότητες δείχνουν τις κακές μας όψεις». Μιλούμε για την αντιστοιχία 

κάθε θεότητας με έναν συγκεκριμένο ζυγώτη… Την ώρα που τα κύτταρα στο 

ζυγωτό αρχίζουν να διαιρούνται, εγκαθίστανται ισορροπίες που διευρύνονται, 

καθώς τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται/αυξάνονται. Σας είχε ειπωθεί παλαιότερα 

ότι το τρία είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, που υποδηλώνει τις τρεις βασικές 

στιβάδες, που αρχίζουν να δημιουργούνται. Αυτές επί τέσσερα δίνουν δώδεκα. 

Πάνω-κάτω, αυτά που σας λέω τώρα για τους Ολύμπιους ισχύουν και για άλλες 

θεότητες και για άλλα πάνθεα. Τώρα όμως εστιαζόμαστε στο Ελληνικό πάνθεο και 

δη την ομάδα των Ολύμπιων.  

Κάθε θεότητα φέρει έναν αριθμό, φέρει τη δόνηση ενός αριθμού για την 

ακρίβεια, που αντιστοιχεί σε μία υποδιαίρεση εκ των τριών βασικών 

στιβάδων και οι ποιότητες που εκπροσωπεί συνδέονται με βασικές 

λειτουργίες αυτών των στιβάδων, που εξελίσσονται από το ζυγωτό, από το 

αρχικό κύτταρο. Συνεπώς, εάν δουλευτεί η φυσική εκδήλωση της 

συγκεκριμένης υποδιαίρεσης της στιβάδας σε σχέση με τις ενέργειες της θεότητας 

που αντιστοιχεί, τα αποτελέσματα μπορούν να επιταχυνθούν, να εγκατασταθεί μία 

νέα ισορροπία γρηγορότερα. Και δεν μιλώ τώρα για την παιδική ηλικία -αν και θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σ’ αυτήν – αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες, στις 

οποίες είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί πρόσβαση πίσω, στο αρχικό κύτταρο. Ο 

Β. γνωρίζει και θα ‘χει κάτι να πει στο τέλος όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η 

δουλειά δεν μπορεί να γίνει τυχαία. Θα χρειαστεί έρευνα από μέρους σας. δεν 

θέλω απλώς να σας δώσω τις τέσσερις υποδιαιρέσεις κάθε στιβάδας και τη 

θεότητα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η 

διδασκαλία αυτού του κύκλου. Είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους η δομή; 

Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Για παράδειγμα, η τέταρτη υποδιαίρεση της 

δεύτερης στιβάδας, αντιστοιχεί σε όλους τους ανθρώπους σε μία συγκεκριμένη 
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θεότητα; Ναι, έτσι είναι. Η αντιστοιχία είναι η ίδια, γιατί η θεότητα φέρει 

σταθερά, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

εκδηλώνονται άλλες φορές μέσα από ανισορροπίες του ορμονικού συστήματος και 

άλλες φορές μέσα από συμφόρηση ή από άδειασμα της ενέργειας. Χρειάζεται να 

ξεκαθαρίσει και σε αυτό το επίπεδο η πληροφορία, δεδομένου ότι από κάθε 

στιβάδα προκύπτουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένοι ιστοί, δεν θα είναι 

εξαιρετικά δύσκολο γι’ αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται, να εντοπίσει τις 

ανισορροπίες, τα χαρακτηριστικά για την ακρίβεια για τα οποία μιλάμε και για τις 

ανισορροπίες που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η θεότητα είναι παρούσα, ως 

αρχέτυπο.  

Ένα άλλο ερώτημα είναι: όλες οι θεότητες φέρουν τον ίδιο αριθμό 

χαρακτηριστικών/ποιοτήτων ή μπορεί μία θεότητα να φέρει λιγότερες ποιότητες 

από μία άλλη, ανάλογα με τη στιβάδα στην οποία ρέει η ενέργειά της, μέσα από 

την οποία εκδηλώνεται; Οι ποιότητες που γνωρίζετε είναι συγκεκριμένες· 

όμως υπάρχουν και άλλες, που δεν γνωρίζετε ακόμα. Όπως υπάρχουν 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας που δεν έχουν 

ταυτοποιηθεί πλήρως, έτσι υπάρχουν και ποιότητες που δεν έχετε 

αναγνωρίσει ακόμα. Το πεδίο είναι ευρύ, άρα, δεν έχει νόημα να ρωτήσετε 

αν είναι ο ίδιος αριθμός ποιοτήτων για κάθε θεότητα. Μπορεί σε κάποιες να 

βρείτε πολλά χαρακτηριστικά, πολλές ποιότητες, σε κάποιες άλλες λιγότερες. 

Κάποια στιβάδα, να εκφράζει περισσότερα προβλήματα από κάποια άλλη, να 

σηκώνει μεγαλύτερα φορτία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να είναι. Απλώς 

σημαίνει ότι αυτή είναι η κατάσταση τώρα, στην παρούσα φάση εξέλιξης της 

ανθρωπότητας, στην παρούσα φάση αυτογνωσίας και έκφρασης του δυναμικού 

της ανθρωπότητας.  

Πάμε να δούμε σε ποιους θεούς θα μιλήσετε απόψε ή αύριο ή σε ένα μήνα. Πρώτη 

έρχεται η Αθηνά. Αυτή κρατάει το μίτο… το μίτο της ενθύμησης, της σκέψης, της 

Μήτιδος και αυτή θα «προεδρεύει» μαζί μου, αν θέλετε, σ’ αυτήν την εργασία, σ’ 

αυτόν τον κύκλο πληροφόρησης. Και όλοι οι θεοί θα έρθουν, για να βάλει ο 

καθένας τη δική του ρίζα. Να εντοπίσει, να δείξει, τη δική του ρίζα. Θα ήταν καλό 

να γνωρίζατε περισσότερα στοιχεία για τις βασικές στιβάδες που διαμορφώνονται 

από το ζυγωτό. Δεν θα είναι καθόλου άσχημα, αν κάνετε μια μικρή 

αναζήτηση οι ίδιοι, οι ίδιες, μέχρι τη συνάντηση που  θα ακολουθήσει την 

επόμενη εβδομάδα. Θα κάνετε σημαντικές ανακαλύψεις μόνοι σας και θα 

είναι πιο εύκολο έτσι να κατανοήσετε όσα θα ειπωθούν αλλά και να τα 

συνθέσετε με άλλες πληροφορίες. Ζητώ απλώς να ευαισθητοποιηθείτε 

πάνω σ’ αυτό, να ενεργοποιηθείτε πάνω σ’ αυτό.  

Ειμαρμένη. Μεγάλη κουβέντα η Ειμαρμένη. Όλα εκεί είναι γραμμένα, σ’ αυτό 

το ζυγωτό. Όλες οι προκλήσεις βρίσκονται εκεί καταχωρημένες. Τίποτα δεν 

κρύβεται και όλες οι προκλήσεις τελικά εκδηλώνονται μέσα από τους ιστούς του 

σώματός σας, εξίσου φυσικούς με κάθε τι άλλο στο φυσικό πεδίο. Το σώμα σας 

είναι η Ειμαρμένη σας.  

«Τι έγινε Δία;» θα ρωτήσει πάλι αυτή η Άννα. «Αποφάσισες ξαφνικά να μας 

πείσεις ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ελευθερία βούλησης; Δεν έχουμε καμία 

επιλογή; Θέλεις να μας πείσεις ότι το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο;»  Εγώ απλώς 
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θέλω να σας δείξω, πού βρίσκεται η ρίζα της ειμαρμένης σας στο φυσικό πεδίο, 

πού βρίσκονται τα ριζίδια, έτσι ώστε εκείνος που βούλεται και δύναται, να 

εργαστεί για την εξισορρόπηση των ενεργειών και τη διευθέτηση, την αλλαγή του 

πεπρωμένου που διαγράφει η ειμαρμένη. Γιατί πραγματικά μπορείτε να αλλάξετε 

τη μοίρα σας. Αυτό ισχύει!  

Έλεγε η Άννα, καθώς μιλούσε στον εαυτό της σήμερα και χωρίς να ξέρει τι 

ετοίμαζα -χωρίς να το ξέρει συνειδητά. Σκεφτόταν λοιπόν ότι «Να, το σώμα μας 

είναι το πεπρωμένο μας», μόνο που αδυνατούσε να καταλάβει ότι αυτό αλλάζει. 

Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτησης γύρω από αυτό. Μπορείς να αλλάξεις πραγματικά 

αυτό που γράφεται μέσα σου; Αυτό που είναι γραμμένο εκεί, στο DNA σου; Ακόμα 

και η αλλαγή που θα κάνεις, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό; Κάθε απόφαση που θα 

πάρεις, δεν οδηγείται από αυτό στη βάση της; Αν ακόμα και οι αλλαγές λοιπόν 

ορίζονται από αυτή την ευμετάβλητη λειτουργία του θυμοειδούς σας, την 

ευμετάβλητη λειτουργία των αδένων σας, πώς μπορεί κάποιος να πει ότι αλλάζει 

πραγματικά το πεπρωμένο του; Να λοιπόν γιατί «το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο».  

Από την άλλη, έρχεται και προσθέτει ο Ηλίας στην Άννα λέγοντας: «Αγαπημένη 

μου, εγώ δεν είμαι εδώ για να ακούω τις βλακείες που λες. Ξέρεις ότι υπάρχει 

κάποιος που παρεμβαίνει… μπορεί να παρέμβει όταν θα χρειαστεί. Φυσικά, λέει, 

παρεμβαίνουμε στο πλαίσιο του δυναμικού σας, όχι εκτός αυτού. Αν έχω ένα 

πιάνο που είναι σε ηρεμία, μπορώ να παρέμβω και να το κάνω να παράγει 

ήχο. Δεν θα παράγει ήχο έξω από τις δυνατότητές του, δεν θα ακουστεί 

όπως ένα βιολί, δεν θα ακουστεί όπως ένα σαξόφωνο αλλά μπορώ να το 

κάνω να αποδώσει έναν τεράστιο αριθμό διαφορετικών συνθέσεων. Αυτό 

που διαφοροποιείται λοιπόν, μέσα από τις δικές μας παρεμβάσεις και μέσα 

από τη δική σας βούληση, είναι η σύνθεση, βάσει του υπάρχοντος 

δυναμικού.» 

Ένας λόγος που οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να το καταφέρουν τελικά 

αυτό, είναι ότι ζούνε στην ψευδαίσθησή τους. Δεν μπορείς να βάλεις ένα 

μηχανισμό να λειτουργήσει πέραν των δυνατοτήτων του. Είναι κάποιοι που 

θέλουν το πιάνο τους να ακουστεί σαν όμποε. Χτυπούν τα πλήκτρα ανελέητα και 

αυτό εξακολουθεί να ακούγεται σαν πιάνο. Αλλά είναι τόση η λαχτάρα τους να 

ακούσουν όμποε, που αρχίζουν να πιστεύουν ότι ακούν αυτό. Είναι τόσο απλά τα 

πράγματα. Και φοβούνται οι άνθρωποι να αποδεχτούν ότι διαθέτουν ένα ορισμένο 

δυναμικό για εκδήλωση. Αρνούνται, λόγω κυρίως του φόβου τους. Φοβούνται ότι 

δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, δεν θα μπορέσουν να τροποποιήσουν 

πραγματικά αυτό το δυναμικό, δεν θα μπορέσουν να τροποποιήσουν τη σύνθεση 

που εκφράζεται. Στην πραγματικότητα παραιτούνται. Το να λειτουργεί κάποιος 

σε θυμαπάτη, υποδηλώνει υποσυνείδητη παραίτηση. Μόνο που έτσι, αδικεί 

το όργανό του. Αδικεί τη μοναδικότητα του οργάνου που είναι, τη μοναδικότητα 

των συνδυαστικών που διαθέτει. Και βέβαια, ποτέ δεν θα φέρει εις πέρας ένα 

πραγματικό σχέδιο, μία πραγματική έκφραση του οργάνου του, δεν θα φέρει εις 

πέρας την πλήρη εκδήλωση των δυνατοτήτων του.  

Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα από αυτό το σημείο και πέρα. Σ’ 

αυτόν τον κύκλο θα χρειαστεί να πούμε αλήθειες, που μπορεί να «βλάψουν» -σε 

εισαγωγικά- αυτό που κάποιοι θεωρούν νοητική υγεία για τον εαυτό τους. 

http://www.elijah.gr/


Ο Κύκλος των Θεών                                                                  Συνάντηση 1η - 07.10.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου  - www.elijah.gr                             6 

Χρειάζεται θάρρος… χρειάζεται πολύ θάρρος για να δεις αυτό που πραγματικά 

είσαι. Και θάρρος και πολύ αγάπη. Δεν μπορείς να το δεις αν δεν το αγαπάς 

πραγματικά ούτε να το αγαπήσεις αν δεν το βλέπεις πραγματικά.  

Κι έτσι αυτό το μικρό κύτταρο, ο ζυγώτης, το ζυγωτό, κρύβει μέσα του όλο το 

μέλλον σας… όλο… όλο… Απλώς αναπαράγει τον εαυτό του αμέτρητες φορές, 

άπειρες θα έλεγε κανείς και, αναπαράγοντάς τον, αναπτύσσει το παιχνίδι. 

Αναπαράγοντας τον εαυτό του, σκεφτείτε τι κάνει, αυξάνει τις πιθανότητες 

υλοποίησης. Ένα ζυγωτό μόνο του δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα… τίποτα-

τίποτα. Καθώς όμως τα κύτταρα διαιρούνται, αυξάνονται, πληθύνονται, αρχίζουν 

να συνεργάζονται, οργανώνονται. Και σ’ αυτήν την οργάνωση αρχίζει να 

αναπτύσσεται η εκδήλωση των ποιοτήτων. Όλη η σκαλωσιά του φυσικού 

σώματος -γιατί σκαλωσιά είναι- δημιουργείται ως βάση της εκδήλωσης 

αυτών των συνδυαστικών· των συνδυαστικών που διαθέτει ως 

δυνατότητα το ζυγωτό. 

Μιλήσατε/μιλήσαμε για το Πλήρωμα από μία άλλη σκοπιά, μιας μεγάλης 

συλλογικής οντότητας που γειώνεται/εκδηλώνεται στο φυσικό πεδίο. Εδώ βλέπετε 

μια ανάλογη κίνηση της ενέργειας της συνείδησης από το ένα αρχικό κύτταρο 

προς τα πολλά, με τον ίδιο σκοπό: την έκφραση. Τελικά, τι θα λέγατε ότι είναι 

η εκδήλωση και η ζωή; Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι η διαρκής ανάπτυξη 

συνδυασμών. Η δημιουργία νέων συνδυασμών. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μαζέψουμε την ενέργειά μας και να κάνουμε στην 

άκρη για να περάσουν άλλοι. Άλλοι, που θα έρθουν μετά από εμένα, όταν αυτή η 

εισήγησή μας τελειώσει.  

Τελειώνοντας αυτή η συνάντηση θα μείνετε σε σιωπή για λίγη ώρα, για πέντε 

λεπτά μονάχα, για να έρθουν εκείνοι που θα συνεισφέρουν ενεργειακά στην 

εργασία που θα γίνει στον κύκλο γενικά. Και θα συνεισφέρουν ερχόμενοι σε εσάς 

-εισερχόμενοι θα μπορούσατε να πείτε- και φέροντας ορισμένους συνδυασμούς 

ενεργειακούς, που θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε αμιγή τη συνείδησή σας την 

ερχόμενη περίοδο.  

Κλείνουμε λοιπόν με τις καλύτερες ευχές για τον νέο μας κύκλο.  

Μένετε για πέντε λεπτά σε σιωπή, παραμένετε σε σύνδεση μεταξύ σας και μετά 

από πέντε λεπτά αποχωρείτε, πάλι σε σιωπή.  

 

Το στόμα εμίλησε. Η καρδιά; 

Ζευς – Ηλίας – Άλιστερ – Κρύων, εδώ. 
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