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Ο Κύκλος των Θεών 

Συνάντηση 16η - 20.01.2022 
 

«Ποιος Λέει την Αλήθεια;» 
 

 

[Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων] 

 

Άννα: «Σήμερα», μου λένε, «η Ε. θα μιλήσει πρώτη· θα ξεκινήσει την 
επικοινωνία.» 

Επικοινωνία μέσω Ε.Κ.: 

Και πόσα έχω να σας πω παιδιά μου. Θα μιλήσουμε εμείς ή εσείς σήμερα; Ας 

γίνει μία αντιστροφή των πόλων. Όπως γίνεται στην αντιστροφή 
συνειδητότητας. Οπότε, ας μιλήσετε εσείς σήμερα πρώτοι. Όπως είπαμε, όλα 
είναι ένας καθρέφτης. Η γη είναι καθρέφτης του ουρανού και ο ουρανός 

είναι καθρέφτης της γης.  

Για τι θέλετε να μιλήσουμε σήμερα παιδιά μου; 

 

Άννα: Για την Αλήθεια. Αν ήταν ερώτηση για εμάς αυτή, εγώ ως ακροατής 
ζητώ να μιλήσει για την Αλήθεια.  

Β.Φ.: Συμφωνώ κι εγώ ως προς αυτό. Προσυπογράφω. 

 

Ε.Κ.: Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσεις εσύ, Άννα. 

 

Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου: 

Αφήνετε τον εαυτό σας να μιλήσει, μόνο όταν είστε σίγουροι ότι ο νους σας 
συμφωνεί και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν εμπιστεύεστε αρκετά, 

ώστε να αφήσετε να κυλήσει η ενέργεια, ακόμα και με άναρθρους ήχους, 
προκειμένου να απελευθερωθεί το ρεύμα. Ξεχνάτε ότι, ακόμα και από μια 
καινούρια βρύση, όταν αρχίσει να τρέχει το νερό, στην αρχή θα φέρει χώμα, 

θα φέρει πετρούλες, θα φέρει λάσπη και μετά από λίγο θα καθαρίσει και θα 
αρχίσει το νερό να τρέχει γάργαρο, καθαρό, δροσερό. Χρειάζεται να υπάρξει 

ροή. Τα στήθη κλείνουν αυτή τη ροή από φόβο, από περηφάνεια. Είναι 
περήφανα. Δεν θέλουν να υποκύψουν στον πειρασμό να πούνε κάτι που θα 
κριθεί ακατάλληλο. Γι’ αυτό μίλησα για στήθος και όχι για καρδιά. Το 

περήφανο στήθος προβάλλει, υψώνεται και κλείνει το λαιμό. Χρειάζεσαι 
εξάσκηση. Θα πεις, «θα έρθει με τον καιρό» αλλά δεν θα γίνει αυτό ποτέ. 

Πρέπει να το γνωρίζεις ήδη, ότι δεν θα έρθει ποτέ, αν δεν το επιτρέψεις εσύ. 
Κι αυτό ο καθένας πρέπει να το γνωρίζει βέβαια, όχι μοναχά εσύ. Ξεκίνησα 

από σένα, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αφενός ήθελα να δώσω την 
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ευκαιρία στην Άννα να συνδεθεί καλύτερα και, αφετέρου, γιατί πρέπει να 

συνηθίσετε να μιλάτε βρίσκοντας τη δική σας ροή, όχι περιμένοντας 
να καβαλήσετε το ρεύμα που κάποιος άλλος δημιουργεί εσωτερικά 

για εσάς. Δεν είναι τυχαίο ούτε προέρχεται από μία ανάγκη δική μου να σας 
ταλαιπωρήσω. Καβάλησε το κύμα. Καβαλήστε τη ροή και αφήστε τη να έρθει 

προς τα έξω, χωρίς λογοκρισία. Λογοκρίνεσαι, Ε.. Αυτολογοκρίνεσαι πολύ. 
Δεν χρειάζεται, πραγματικά δεν χρειάζεται. Εμπιστεύσου τη ροή. Έχεις πολλά 
να πεις. Δεν χρειάζεται να είναι γραπτά. Πάμε στον Β. Ας πιάσει το ρεύμα ο 

Βασίλης. 

 

Επικοινωνία μέσω του Βασίλη Φράγκου: 

Ξέρουμε ότι είσαι εραστής της Αλήθειας. Ποιας αλήθειας άραγε; Οι γνώσεις 
σου που έχεις από τις εγκύκλιες σπουδές σου μιλάν για την αλήθεια της γης. 

Και οι γνώσεις σου που αποκόμισες από τη σχέση σου με το Πνεύμα, σου 
μιλάνε για την αλήθεια του ουρανού, την αλήθεια του Πνεύματος, του Θεού. 

Κάνε μία προσπάθεια να περιγράψεις την αλήθεια του μικρού γήινου νου και 
μετά να περάσεις στην αλήθεια του ανώτερου, θεϊκού νου σου. Ο μικρός 
γήινος νους εκλαμβάνει ως αλήθεια την πεπερασμένη πραγματικότητα της 

γης. Πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα να αντιληφθούν ακόμα και αυτή τη 
μικρή αλήθεια, την πραγματικότητα. Εσύ κάνεις προσπάθειες· όπως και 

πολλοί άλλοι άνθρωποι τους οποίους γνωρίζεις, να προσπαθούν να έχουν μία 
καλή σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή τη μικρή αλήθεια, του μικρού, 
γήινου νου.  

Εσύ έχεις το προνόμιο να έχεις ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου και τα φτερά 
του πνεύματός σας, στην Αλήθεια του Πνεύματος -στην Αλήθεια με άλφα 

κεφαλαίο. Αυτή η αλήθεια, σε αντίθεση με την αλήθεια της πραγματικότητας 
του μικρού γήινου νου, είναι φως. Φως σημαίνει πληροφορία. Όταν η 
πληροφορία κινείται, παράγει αποτελέσματα, παράγει φως. Όταν η 

πληροφορία είναι ακίνητη, τότε επικρατεί σκοτάδι.  

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι πρέπει να επιδιώξεις, να κυνηγήσεις 

και την Αλήθεια του Πνεύματος, όπως είναι ανάγκη στη γήινη ζωή να 
επιδιώκετε και να αντιλαμβάνεστε την αλήθεια και την πραγματικότητα της 
γης. Στον ανώτερο Θεϊκό νου ανήκει η αρμοδιότητα να ασχολείται με την 

Αλήθεια με άλφα κεφαλαίο, την Αλήθεια του Πνεύματος, την Αλήθεια του 
ουρανού. Αλήθεια με κεφαλαία τι σημαίνει; Σημαίνει το αιώνια ισχύον. Κάτι 

το οποίο δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι συμβαίνει με την μικρή αλήθεια, 
την πραγματικότητα της Γης. Το αιώνια ισχύον έχει τις χάρες του. Κατ’ αρχήν 
ο χρόνος εκεί είναι τελείως διαφορετικός από το χρόνο στο γήινο πεδίο. Είναι 

μια μορφή, όπως θα λέγατε, αχρόνου χρόνου. Και η αλήθεια της γης μέσα σ’ 
αυτά τα πλαίσια, της αντίληψης του αενάου χρόνου, του αχρόνου χρόνου, 

μπορεί να δώσει λυτρωτικά αποτελέσματα, όσον αφορά το φόβο του 
θανάτου, ο οποίος είναι από τα κύρια προβλήματα της μικρής γήινης 

ύπαρξης. Όταν κανείς βιώσει τον ατέρμονα χρόνο, τον αέναο χρόνο, τον 
άχρονο χρόνο και βιώσει και την αλήθεια της ύπαρξης της αθάνατης ψυχής 
του, δεν έχει κανένα νόημα να φοβάται το θάνατο.  

Άρα από αυτήν την έννοια, η ουράνια αλήθεια έχει μια πελώρια, μα πελώρια, 
χρησιμότητα. Μπορείς να ασχολείσαι πιο έντονα και πιο συστηματικά με τη 
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μεγάλη Αλήθεια, την Αλήθεια με άλφα κεφαλαίο. Οι μελέτες τις οποίες 

κάνεις, όσον αφορά τις παραδόσεις τις οποίες αποκομίζεις κατά τις συνεδρίες 
μας, θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και σε αυτό το 

πεδίο. έχουμε τη χαρά να σου πούμε, ότι έκανες ένα μικρό βήμα σήμερα 
προς τη μεγάλη Αλήθεια, που περιλαμβάνει και την απελευθέρωσή σου από 

τις αναστολές, για τις οποίες μίλησε προηγουμένως η Άννα. Ήταν ένα 
ξεκίνημα, όπως έγινε σήμερα και θεωρούμε ότι ήταν πολύ καλό.  

Αγάπη και Φως. Και έτσι είναι. Αμήν. 

 

Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου: 

Ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι αναγκαίο να πρεσβεύετε την Αλήθεια. 
Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μιλούν πολύ όμορφα, με πολύ όμορφα 
λόγια. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν πολύ άμεσα, μεταφέρουν το μήνυμα 

ξεκάθαρα. Άλλοι έμμεσα, συγκαλυμμένο. Κάθε ένας με το δικό του τρόπο. 
κάθε δίαυλος με το δικό του τρόπο μεταφέρει το μήνυμα και ελάχιστοι 

χρησιμοποιούν τα ίδια λόγια, την ίδια σύνθεση λέξεων ή ένα όμοιο 
απόσπασμα φράσης. Και όμως αντιλαμβάνεστε την ομοιότητα της ενέργειας 
κάποιοι και λέτε «κάτι μου θυμίζει αυτό».  

Ποιος απ’ όλους λέει την αλήθεια; Αυτός που μεταφέρει το μήνυμα 
άμεσα, όπως το λαμβάνει, όπως το αντιλαμβάνεται; Εκείνος που το 

μεταφέρει με όμορφα λόγια, συγκαλυμμένο ενίοτε; Ποιος λέει την 
αλήθεια; Ποιος δίαυλος είναι πιο κοντά στην αλήθεια; Εκείνος με τον άμεσο 
τρόπο ή εκείνος με τον έμμεσο; Αυτή είναι μία ερώτηση που θα πρέπει 

οι ίδιοι να απαντήσετε στον εαυτό σας. Πόσο αποδεκτή μπορεί να 
γίνει η αλήθεια;  

Κατηγορούνται κάποιοι, επειδή λένε την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνονται, 
γιατί τα αυτιά του αποδέκτη δεν είναι έτοιμα να ακούσουν. Και είναι άλλοι 
που κατηγορούνται, γιατί έμμεσα και ωραιοποιημένα μεταφέρουν αυτό που 

λαμβάνουν, γιατί φοβούνται την αντίδραση του δέκτη. Γιατί προσπαθούν να 
ξεπεράσουν τις αντιστάσεις του εγώ του δέκτη, οι οποίες πάλι μπορεί να είναι 

τόσο ισχυρές, που να μην του επιτρέπουν ούτως ή άλλως, να δει το μήνυμα 
που του  μεταφέρεται. Και είναι ο δέκτης, που είτε θα θεωρήσει πολύ σκληρή 
την αλήθεια που άμεσα του μεταφέρεται ή πολύ θολή, ασαφή και μηδαμινής 

αξίας, τα λόγια που υποκρύπτουν μια αλήθεια αόρατη γι’ αυτόν.  

Ποιος λέει την αλήθεια; Η αλήθεια λέγεται και μπορεί να ειπωθεί με πάρα 

πολλούς τρόπους. Μπορεί να ειπωθεί συγκαλυμμένα, όπως είπαμε ή άμεσα, 
ενίοτε σκληρά ή απλώς ξεκάθαρα, μπορεί να ειπωθεί μέσω της Τέχνης, σαν 
μια ζωγραφιά, σαν μια μελωδία, μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο ή 

χορευτικό -μια χορογραφία-, μέσα από ένα συμβολικό αφήγημα, μέσα από 
μια φιλοσοφική παρουσίαση που θα οδηγήσει τον αποδέκτη να καταλήξει στο 

συμπέρασμα μόνος του, όπως για παράδειγμα η Μαιευτική του Σωκράτη που, 
εδώ που τα λέμε, κι αυτός ακόμα, γι’ αυτό το λόγο θανατώθηκε, γιατί δεν 

άρεσε η Αλήθεια. Ποιος λέει την αλήθεια; Ποιος τρόπος είναι σωστός και, 
τελικά, τι είναι αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς περισσότερο; Το 
πώς λέγεται η αλήθεια ή το ποιος θέλει να ακούσει την αλήθεια; Είναι 

αυτός που μεταφέρει το μήνυμα και ο τρόπος του μηνύματος ή τα αυτιά και 
η καρδιά που δέχονται να ακούσουν την αλήθεια και θέλουν και αγαπούν 
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την αλήθεια και ακόμα κι αν τη λάβουν με τον πιο συγκαλυμμένο τρόπο, θα 

επιχειρήσουν να ψάξουν βαθιά για να τη βρουν. Και ακόμα και αν τη λάβουν 
ξεκάθαρα, θα ψάξουν σ’ αυτό το ξεκάθαρο, να βρουν ένα νόημα ακόμα, 

πίσω από αυτό, που να την φανερώνει την αλήθεια ακόμα περισσότερο. 

Άρα, πιο σημαντικό είναι να λέει κάποιος την αλήθεια στον εαυτό 

του. Όταν φτάνουμε να αξιολογήσουμε ποιος λέει την αλήθεια 
πραγματικά, είναι αυτός που λέει την αλήθεια στον εαυτό του. 
Εκείνος λέει την αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με αυτά που ακούει. Έχει 

να κάνει με αυτά που λέει στον εαυτό του. Και δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο 
μήνυμα από αυτό, για σήμερα τουλάχιστον, ότι η αλήθεια συνδέεται με τη 

βαθύτερη, την πραγματική σας ύπαρξη και ότι μπορεί να αρέσκεστε, έτσι για 
ποικιλία, να βλέπετε και να ακούτε την αλήθεια, να την προσλαμβάνετε με 
πολλούς τρόπους. Με κάποιους τρόπους πιο αρεστούς σε εσάς, κάποιους 

καθόλου αρεστούς, αυτούς που αποφεύγετε. Αλλά αυτό που μετρά, δεν είναι 
ο αγγελιοφόρος και ο τρόπος που ήρθε το μήνυμα αλλά το πόσο πραγματικά 

αγαπά ο άνθρωπος να λέει την αλήθεια στον εαυτό του. 

Και εκεί, γλωσσοδέτης! Γλωσσοδέτης! Εκεί δένεται η γλώσσα. Εκεί φράζει ο 
λαιμός και τ’ αυτιά και η καρδιά. «Δεν μπορώ να ακούω την αλήθεια. Θα 

‘πρεπε να μου την πουν με καλύτερο τρόπο», ακούγονται να λένε κάποιοι. 
«Ναι, βέβαια, καλή η αλήθεια αλλά… πονάει.» Τι είναι αυτό που πονάει, όταν 

ακούει ή βλέπει την αλήθεια; Ποιος πονάει πραγματικά; Η ψυχή, 
πιστεύετε; Το εγώ, ναι, σε ποιο επίπεδο; Ο πόνος βιώνεται από τον 
ηθμό. Ο ηθμός, το φίλτρο, είναι εκείνο το μέρος της προσωπικότητας 

που βιώνει τον πόνο. Και βιώνει τον πόνο, όχι γιατί δεν μπορεί να 
επιτρέψει στην αλήθεια να περάσει αλλά γιατί βρίσκεται σε αντικρουόμενα 

πυρά· βρίσκεται ανάμεσα σε αντίθετες τάσεις.  

Η μία τάση, του λέει, του δείχνει «Αυτή είναι η αλήθεια και δουλειά σου είναι 
να της επιτρέψεις να γίνει αντιληπτή». Το καταλαβαίνει αυτό ο ηθμός. Η 

αντίθετη τάση λέει «Όχι. Δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ να ακούσω. Δεν 
είναι αυτό που θέλω.»  Προσέξτε, δεν είναι το ίδιο το θέλημα, κατώτερο ή 

ανώτερο, ο ηθμός. Είναι ένας μηχανισμός από μόνος του. αδιόρατος. Και 
βρίσκεται ανάμεσα στα θέλω και την εξωτερική πραγματικότητα. Και είναι 
ένας σχεδόν φυσικός μηχανισμός. Ένας μηχανισμός συναισθηματικής φύσης, 

που επηρεάζει άμεσα το φυσικό σώμα. Και σ’ εκείνο το επίπεδο, όταν αυτό 
που έρχεται καταρρίπτει το ‘θέλω’, δημιουργείται πανικός. Αν μπορούσαμε 

να πούμε κάτι τέτοιο, θα λέγαμε ότι ο ηθμός ‘φλεγμαίνει’. 
Δημιουργείται ένα είδος φλεγμονής και αυτό ίσως κάποτε γίνει 
αντιληπτό και στο φυσικό πεδίο. Ίσως βρεθούν -όχι σύντομα- στοιχεία 

της ύπαρξης αυτού του ηθμού, που είναι ένα δίκτυο περισσότερο, στο 
φυσικό πεδίο.  

Είναι ένα περίπλοκο πράγμα η αλήθεια, λοιπόν. Το ‘θέλω’ είναι, που όταν 
πολεμάει να κρατήσει κλειστό τον ηθμό, εμποδίζει την αντίληψη των ίδιων 

των αισθητήριων οργάνων. «Δεν ακούω». «Δεν βλέπω». «Δεν νιώθω». Ένα 
αδιόρατο δίκτυο ουσιών… πρόκειται για ουσίες, όχι για ένα δομικό 
στοιχείο. «Κι αυτό το ρυθμίζει ο άνθρωπος;»  Μαθαίνει να το ρυθμίζει. 

Άλλοι γεννιούνται με τόσο ισχυρή προδιάθεση προς της χρήση αυτού του 
αδιόρατου δικτύου, που φαίνεται να ζουν όλη της τη ζωή μέσα σε ένα 

παραμύθι, μέσα σε ένα ψέμα. Αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Σε 

http://www.elijah.gr/


Ο Κύκλος των Θεών                                                           Συνάντηση 16η - 20.01.2022 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου – www.elijah.gr                    5 

κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι εδώ αναφερόμαστε στην ίδια τη 

θυμαπάτη και την πλάνη. Την ψευδή αντίληψη δηλαδή, τόσο στο 
συναισθηματικό πεδίο όσο και στο θυμικό, που υφίστανται ακριβώς λόγω του 

ηθμού που «φλεγμαίνει», σε εισαγωγικά, λόγω της άπωσης που ασκεί το 
‘θέλω’. Ποιος λέει την αλήθεια, λοιπόν; 

Το επόμενο βήμα είναι ο χειρισμός. Πώς χειρίζεται κάποιος την αλήθεια; Για 
την ακρίβεια, πώς χειρίζεται κάποιος ένα άτομο, για να του «ταΐσει» την 
αλήθεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι, όπου υπάρχει χειρισμός, πρόκειται για 

«τάισμα». Θα χρειαστεί να του μεταφέρει την αλήθεια έμμεσα, πολύ 
διακριτικά, συγκαλυμμένα, αφήνοντας να περάσει αδιόρατα το μήνυμα και 

ελπίζοντας ότι, με το χρόνο, ο δέκτης θα εξοικειωθεί ελαφρώς με την ιδέα, 
ώστε σιγά-σιγά να αρχίσει να την αποδέχεται όλο και περισσότερο. Και 
αναρωτιέμαι, αλήθεια, πώς δεν καταλαβαίνετε, ότι όλες σας αυτές οι 

ενσαρκώσεις είναι μια ανάλογη εφαρμογή, αφού εξελισσόμενοι μέσα από τις 
ενσαρκώσεις σας, μαθαίνετε να αντιλαμβάνεστε και να αποδέχεστε την 

αλήθεια. Ωριμάζετε ως προς τη δυνατότητα αντίληψης και αποδοχής της 
ευρύτερης Αλήθειας.  

Όχι, δεν θα κατηγορήσω σε καμία περίπτωση αυτόν, που αναντίρρητα 

προσπαθεί να βοηθήσει κάποιον, σερβίροντάς του μικρές δόσεις 
αλήθειας, συγκαλυμμένες. Από την άλλη όμως, αυτός που το κάνει, 

θα χρειαστεί να ελέγξει πολύ βαθιά τα κίνητρά του. Να ελέγξει δηλαδή, 
σε ποιο βαθμό το ενδιαφέρον είναι πραγματικό και σε ποιο είναι μία απλή 
υπεκφυγή για τον ίδιο, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε δράμα 

προκύψει από μια πιο άμεση διατύπωση της αλήθειας.  

Ποιος είναι τελικά που ωφελείται από την έμμεση διατύπωση της αλήθειας; 

Είναι ο ασθενής, που του κρύβουν ότι έχει καρκίνο, γιατί φοβούνται την 
αντίδρασή του; «Ανησυχούν», σε εισαγωγικά, γι’ αυτόν; Ποιος ωφελείται; Ή 
μήπως οι αγαπημένοι ωφελούνται περισσότερο, γιατί δεν χρειάζεται να 

βιώσουν τις εντάσεις που θα δημιουργηθούν από την ξεκάθαρη διατύπωση 
του θέματος;  

Επίσης, σε ποιο βαθμό… πιστεύετε είναι πολύ μικρός βαθμός που οι δικές 
τους προσδοκίες και φόβοι επηρεάζουν τον αποδέκτη της αλήθειας; Μπορεί 
να πιστέψει κάποιος πραγματικά ότι, όλοι εκείνοι γύρω από τον δέκτη, που 

ενεργούν μη πιστεύοντας στη δύναμή του, μη πιστεύοντας στην ικανότητά 
του να αντιλαμβάνεται και να ανταπεξέρχεται στην αλήθεια, μη βλέποντας το  

Θεό μέσα του και τη δύναμη που έχει… μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι δεν 
τον επηρεάζουν με αυτόν τον τρόπο; Δεν τον επηρεάζουν αρνητικά, δεν τον 
αποδυναμώνουν;  

Είναι δύσκολες εξισώσεις αυτές αλλά  θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία 
και δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς αλήθεια. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς 

αλήθεια. Κανένας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος πραγματικά, μη 
γνωρίζοντας την αλήθεια, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να την αντιληφθεί. 

Υπάρχουν ακόμα κοινωνίες, που φοβούνται τα μέλη τους να εκστομίσουν τη 
λέξη «καρκίνος», πόσο μάλλον να πουν σε κάποιον ότι πάσχει από καρκίνο. 
Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Βαθύς ο φόβος. Και όλο αυτό πολύ 

όμορφα συγκαλύπτεται πίσω από την «προστασία» του αποδέκτη -σε 
εισαγωγικά.  

http://www.elijah.gr/
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Η ανθρώπινη κοινωνία -το βλέπουμε, το γνωρίζουμε- θα ήταν πολύ 

διαφορετική, αν η προσέγγιση της αλήθειας ήταν διαφορετική και αν τα μέλη 
της εκπαιδεύονταν στην αναζήτηση, την εξεύρεση, την αποδοχή και 

αφομοίωση της αλήθειας, όσο μερική και αν είναι αυτή η αλήθεια. Το θέμα 
δεν είναι αν κάποιος μπορεί να συλλάβει όλη την Αλήθεια που  

υπάρχει, με κεφαλαίο και δις κεφαλαίο άλφα. Το θέμα είναι, να 
γεμίσει ο ίδιος από όλη την Αλήθεια που έχει τη δυνατότητα να 
συλλάβει. Να γεμίσει από την Αλήθεια. Τίποτε άλλο. Έτσι διευρύνεται. Όσο 

γεμίζεις με αλήθεια, τόσο περισσότερο χώρο κάνεις για αλήθεια. 
Είναι το μόνο πράγμα… μαζί με την Αγάπη, που, όσο περισσότερο 

έχεις, τόσο περισσότερο χώρο διαθέτεις, για να χωρέσεις κι άλλη.  

Εδώ σταματάει, λήγει η μετάδοση, της ελάχιστης αλήθειας που μπορέσαμε να 
χωρέσουμε σήμερα στην Άννα για να μεταφέρει. Αλλά δεν έχει σημασία. 

Γιατί αυτό που μετρά, είναι το πόση αλήθεια λέτε εσείς στον εαυτό σας.  

 

Ζευς Άυλος 

 

 

Άννα: θέλω να πω, ότι πήγε να κλείσει με το Ζευς Άπιαστος και του λέω 
«Τι σημαίνει αυτό;» Οπότε το άλλαξε σε Ζευς Άυλος. 

Μέχρι την ερχόμενη συνάντηση, έρρωσθε! 
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