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Φέρτε τα χέρια μπροστά στην καρδιά με τις παλάμες ενωμένες όπως σε 

στάση προσευχής. 

Επικαλούμαι τον Απόλλωνα ,τον θεό του φωτός να ευλογήσει με την 

παρουσια του αυτόν τον χώρο,αυτήν την συνάντηση 

Επικαλούμαι τον Απόλλωνα που ήταν και είναι πάντοτε εδώ παρών ,στα 

δρώμενα της Γης ,ως ηλιαχτίδα. 

Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια όπως επιθυμείτε... 

Καλώς ήλθατε στην συνάντησή μας! 

Με τα χέρια ενωμένα στην καρδιά η Άννα θα μεταφέρει την σημερινή 

επικοινωνία,τον σημερινό λόγο. 

Ζητώ να εστιάσετε την προσοχή σας στο κέντρο του κύκλου,στην φλόγα 

που είμαι εγώ. Είναι η φλόγα της εστίας και χρειάζεται να σας θυμίσω να 

την μνημονεύετε κάθε φορά. 

Είναι εδώ! Η φλόγα της Εστίας ,ανάμεσά σας. Γιατί όπου βρίσκεστε μαζί 

δύο η τρεις, εκεί βρίσκεται η φλόγα της Εστίας και εγώ επίσης.  

Απόλλων, Ιησούς , Άρτεμις παρθένος.... Άλλα ονόματα ,άλλες 

φωτοσκιάσεις στον κόσμο της μορφής. Η ενέργεια είναι μία! Δεν χάνεται 

ποτέ αλλά σκεδάζεται, διαθλάται και το φως της σχηματίζει διαθλώμενο, 

μορφές.  

Ως Απόλλων έρχομαι σήμερα. Με την φωνή του Απόλλωνα σας μιλώ.  

ΑΠΟ-ΛΛΏΝ Ή ΑΠΟ-ΛΎΩΝ. Αμάγαλμα. Εγώ είμαι ο Απόλλων!  

Αφήστε με να περάσω τα δάχτυλά μου μέσα απ’ τα μαλλιά σας, 

ευλογώντας την κεφαλή σας δίνοντάς σας αυτό που χρειάζεται για να 
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επικοινωνήσετε καθαρότερα μαζί μου. Η ενέργειά μου είναι εδώ , παρούσα 

ανάμεσά σας. Πολύ λεπτοφυής για να την νιώσετε στο πετσί σας, αλλά 

αρκετά φωτεινή για να σας κάνει να τα χάσετε, να μην ξέρετε τι λέτε και τι 

κάνετε. Ακριβώς όπως το φως του ήλιου σας χτυπά στα μάτια κάνοντάς 

σας να χάνετε την πραγματικότητα της Γης από μπροστά σας 

μπερδεύοντάς σας.  

Από-λλων ή Απο-λύων. 

Η φλόγα στο κέντρο του κύκλου είναι ευμενής απέναντί σας. Αντιληφθείτε 

την ως μία ζωντανή φλόγα . Είναι μοναχά η φλόγα ενός κεριού, αλλά είναι 

ζωντανό πυρ! Μια απειροελάχιστη σπίθα μπροστά στις θεόρατες φλόγες 

του Ηλίου, ένα ίχνος φωτιάς που θυμίζει την πηγή. Σας έλκω σιγά σιγά στο 

μυστήριο της παρουσίας του Απόλλωνα-Ηλίου.  

Συνεχίζουμε με αυτή την δεύτερη συνάντηση τον κύκλο που ξεκίνησε τον 

προηγούμενο μήνα. Δεν θυμόσαστε όσα είχαν ειπωθεί, δεν μπορείτε να τα 

θυμηθείτε . Αν σας ρωτήσει κάποιος δεν μπορείτε να θυμηθείτε και να 

περιγράψετε τι ακριβώς ειπώθηκε Πολύ απλά γιατί δεν είστε εκεί διαρκώς. 

Έχω ένα μυστικό για εσάς. Η μνήμη σας συντονίζεται με την συνείδησή 

σας! Λειτουργεί στο επίπεδο όπου βρίσκεται η συνείδησή σας. Αν η 

συνείδησή σας είναι εστιασμένη στα γήινα και μόνο, δύσκολα θα 

επαναφέρει η μνήμη σας γεγονότα από άλλα πεδία. Αλλά όσο περισσότερο 

εσείς μένετε εστιασμένοι στα ανώτερα πεδία, τόσο περισσότερα θα έλκει η 

συνείδησή σας από αυτά ως μνήμη. Τόσο περισσότερο θα κατανοείτε μέσω 

της μνήμης.  

Συνδέετε την μνήμη με το παρελθόν . Δεν θα έπρεπε!! Γνωρίζοντας ήδη 

όσα γνωρίζετε για την φύση του χρόνου , μπορείτε να καταλάβετε ότι η 

μνήμη είναι το ξύπνημα μιας εγγραφής που ναι μεν υπάρχει ήδη - είτε ως 

καταγραφή είτε ως εμπειρία - αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχει βιωθεί 

από την μονάδα της συνείδησης στο πεδίο στο οποίο εργάζεται. 

Μπορεί λοιπόν να πρόκειται για μία μελλοντική εμπειρία.   
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Έχετε άλλες λέξεις για αυτήν την περίπτωση. Μιλάτε για προμήνυμα, για 

προφητεία, για πρόγνωση.   

Και όμως, είναι μνήμη! 

Γιατί αυτό που έρχεται να συμβεί στο φυσικό πεδίο, υπάρχει ήδη. Εκκρεμεί 

η εκδήλωσή του στο πεδίο της μορφής .Αλλά ήδη υφίσταται. Και θα 

μπορούσε κάποιος να πει ότι όλες οι εμπειρίες, όλες οι επιγνώσεις, 

υπάρχουν ήδη. Και το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος της δικής σας 

αντίληψης και η σειρά με την οποία τις κερδίζετε αυτές τις επιγνώσεις 

καθώς η διάνοιά σας ταξιδεύει μέσα στο χάος ακολουθώντας κάθε φορά 

διαφορετικά μονοπάτια. Χαράσσοντας κάθε φορά διαφορετικές διαδρομές 

μνήμης.  

Εισερχόμενα και εξερχόμενα μηδέν είναι όλα εκεί. Όλα βιώνονται 

αυτοστιγμεί. Αλλά η κάθε μονάδα ακολουθεί το δικό της μονοπάτι 

αντίληψης-ανάμνησης ανάλογα με το δυναμικό που έρχεται να εκφράσει, 

το παιχνίδι που έρχεται να παίξει, το σενάριο που έρχεται να υποστεί ή να 

υλοποιήσει. Είναι όλα εκεί. Όλα βρίσκονται στο Αυγό, το μεγάλο Αυγό του 

κόσμου.  

Μιλάμε για δυναμικό, για το ύψιστο δυναμικό του κέντρου της καρδιάς. Ο 

νους αντιλαμβάνεται ανάλογα με το δυναμικό της καρδιάς. Επεξεργάζεται 

ο εγκέφαλός σας ανάλογα με τις πύλες που ανοίγει ή κλείνει η καρδιά. Θα 

μπορούσα να σας μιλήσω για το νου της καρδιάς. Το αποτέλεσμα θα ήταν 

να μπερδευτείτε περισσότερο. Οπότε για την ώρα μένουμε στο ότι ο 

εγκέφαλός σας επεξεργάζεται τα δεδομένα ανάλογα με τις πύλες και τις 

ροές του καρδιακού κέντρου. Συνεπώς όταν θέλετε να αλλάξετε νοητική 

στάση, είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε πρώτα τα δεδομένα του 

κέντρου της καρδιάς. Τότε μετανοείτε πραγματικά, τότε αλλάζετε. Γιατί αν 

η καρδιά δεν αλλάξει τοποθέτηση, ο νους δεν μπορεί να ελευθερωθεί.  

Αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται κατανοητά αυτά που σας λέω και προχωρώ.  

Βρίσκεστε γύρω από το κέντρο της Εστίας. Βρίσκεστε γύρω από την 

καρδιά του Ηλίου Απόλλωνα. Τον  Ήλιο έχετε στο κέντρο σήμερα και στον 
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πυρήνα του, πάλλεται η καρδιά μου. Με μία χρυσή χορδή ας ενωθούμε , 

καρδία με καρδιά. Μία χρυσή με ενώνει μαζί σας, καρδιά με καρδιά. 

Επιτρέψτε στην καρδιά σας να ανοίξει ώστε να αποκατασταθεί από και 

προς το κέντρο του Ηλίου ,το κέντρο του ζωτικού σας αστέρα.  

Πάρτε ένα λεπτό για να οραματιστείτε την ροή που συνδέει τις καρδιές μας 

ως εισπνοή και εκπνοή. Ο ηλιακός πυρήνας της καρδιάς που εκπνέει και η 

καρδιά σας εισπνέει και τανάπαλιν.  

Αβίαστα. Ρυθμικά. Μέχρι να νιώσετε το κέντρο της καρδιάς σας να 

ενεργοποιείται και η ενέργεια από εκεί να διαχέεται σε όλο σας το σώμα. 

Είναι πιθανό να νιώσετε ένταση στο κέντρο της καρδιάς . Αφήστε την 

καρδιά σας να λάμψει σαν ένας δεύτερος μικρότερος ήλιος.  

Είστε έξι, ηλιακός αριθμός... 

Και αφού λάμψει η καρδιά σας και ακτινοβολήσει, αφήστε την ροή να 

συνεχιστεί προς το κέντρο της κεφαλής. Από την καρδιά του ηλίου στην 

καρδιά σας και στο κέντρο της κεφαλής. Ένας δεύτερος μικρός ήλιος 

λάμπει εκεί... Επιτρέψτε σε αυτά τα δύο φώτα μέσα σας να συντονιστούν, 

να ισορροπήσουν. Φέρτε την προσοχή σας περισσότερο στα δύο κέντρα, 

της καρδιάς και της κεφαλής στο σώμα σας.  

Ο αιθέρας σπάει. Τι γίνεται όταν σπάσει ο αιθέρας; Εμφανίζονται τα 

στοιχεία της ύλης. Δημιουργείται η μορφή. Η δημιουργία της μορφής ειναι 

αποτέλεσμα της ρήξης αυτού που ονομάζεται αιθέρας.  

Τα κέντρα της κεφαλής και της καρδιάς παραμένουν ενεργά. Ανάμεσά 

τους χρειάζεται ενεργοποίηση- ενίσχυση το κέντρο του λαιμού. Όσο ψηλά 

και αν πάτε, όσο και αν διευρυνθεί η αντίληψή σας , δεν μπορείτε να 

εκφράσετε και να βάλετε σε λόγια αυτά που συλλαμβάνετε.  

Ας λάμψει το κέντρο του λαιμού! 

Σχηματίζονται μορφές ολούθε γύρω σας , πάνω -κάτω, δεξιά- αριστερά, 

μπροστά - πίσω,..., μορφές. Μορφές μικροσκοπικές ,μορφές θεόρατες, 

μορφές που γεννά ο συντονισμός των δύο κέντρων, των δύο φώτων. 
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Στην καρδιά και την κεφαλή. Γεννήτορες, τούτη την ώρα γίνεστε 

γεννήτορες. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να συλλάβει κάποιες από τις 

μορφές που έχουν δημιουργηθεί από την σύνδεση και ενεργοποίηση των 

κέντρων κεφαλής και καρδιάς. Από τις μορφές που βρίσκονται γύρω σας , 

μορφές ιδεατές- τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ή όχι, προς υλοποίηση.  

Φορέστε γύρω σας το δωδεκάεδρο.  

Υπάρχουν φορές που η μορφή διώκει την συνείδηση, την κάνει να 

δυσανασχετεί. Κάθε μορφή , κάθε είδους μορφή, μπορεί να το κάνει αυτό. 

Αποκαταστήστε την ισορροπία φορώντας το δωδεκάεδρο του αιθέρα. 

Οραματιστείτε τις ακμές του γύρω σας.  

Ειρήνη!  

Αφήστε και πάλι να λάμψουν οι δύο ήλιοι , στην καρδιά και στο κέντρο της 

κεφαλής. Παρατηρείστε την ενέργεια που κινείται ανάμεσά τους 

περνώντας από το κέντρο του λαιμού που έχει ήδη διευρυνθεί. Νιώστε το 

κέντρο του λαιμού διευρυμένο.  

Αναπνοές 

Νιώθετε τον αέρα να περνά από το κέντρο, από το διευρυμένο κέντρο του 

λαιμού. 

Παρών ο Δίας. 

Αφήστε την συνείδησή μου να μιλήσει. Είμαι συνείδηση. Δεν υπάρχει νους 

χωρίς συνείδηση. Είμαι η συνείδηση του παντός και σας καλώ να μπείτε 

σήμερα βαθύτερα, στο χωροχρονικό συνεχές μέσω του δωδεκάεδρου. 

Συνεχίστε να οραματίζεστε γύρω σας το δωδεκάεδρο αγνό, καθαρό, 

χρυσό, γεμάτο από γαλάζιο φως. Ταυτόχρονα περιβάλλω όλη την ομάδα 

σε ένα μεγαλύτερο δωδεκάεδρο. Εσάς τους έξι και τον Απόλλωνα στο 

κέντρο.  

Αναπνοές. 

Σας μιλά ο Πλούτων της ψυχής.  
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Απόλλων και Πλούτων είναι πολικά αντίθετα.  

Απόλλων + Πλούτων ίσον μηδέν.  

Ταυτίζονται. Οι ενέργειές του κυμαίνονται και αλληλεπιδρούν. 

Φως, σκοτάδι. Αφήστε με να ισιώσω την χορδή του Απόλλωνα που 

βρίσκεται στο κέντρο πάνω στην φλόγα της εστίας και να σταθώ κάτω από 

αυτόν έχοντας στην κεφαλή την φλόγα της Εστίας. Ισορροπία. 

Ανενόχλητοι συνεχίστε να ρεμβάζετε, δεν κάνετε άλλο τούτη την ώρα από 

το να ρεμβάζετε. Όμως πάντοτε μέσα στο δωδεκάεδρο.  

Η καρδιά άνοιξε! 

Σας προτρέπω τώρα να ανοίξετε και τα κατώτερα κέντρα μέχρι το πρώτο. 

Αφήστε την ροή που έρχεται από τον κεντρικό ήλιο, πηγαίνει στην καρδιά 

και στην κεφαλή, να κατευθυνθεί και στα κέντρα κάτω από την καρδιά. 

Ισόποσα μοιράστε την ροή προς τα άνω και προς τα κάτω. Στέκομαι και 

παρακολουθώ. Δίνω τον λόγο και πάλι στον Απόλλωνα. 

Η Άννα που παρακολουθεί τα λεγόμενα αναρωτιέται: «Απόλλωνα είπες 

τόσα πολλά την άλλη φορά μα σήμερα τίποτα. Γιατί; Τι πρέπει να 

κατανοήσουμε από την σημερινή εργασία;»  

Πρέπει να είστε.  

Κρατήστε στο νου σας ότι τα λόγια που ακούτε λίγο τα κατανοείτε αν δεν 

είστε αυτά που περιγράφουν. Έτσι ξεκίνησα σήμερα , μιλώντας σας για την 

μνήμη. Επισημαίνοντας ότι δεν μπορείτε να θυμηθείτε όσα ακριβώς 

ειπώθηκαν γιατί δεν είστε εκεί. Τώρα λοιπόν σας δείχνω τον τρόπο να 

είστε εκεί. Σε εκείνο το πεδίο στο οποίο γίνεται η εργασία μας. Δεν είναι το 

πεδίο το νου ακριβώς, του αναλυτικού νου, αλλά ένα άλλο βαθύτερο, 

πολύ βαθύτερο.  

Και σε αυτό το πεδίο ευρισκόμενοι, μπορείτε να κατανοήσετε, μπορείτε να 

θυμηθείτε ακόμα. Αυτό που θυμόσαστε επαναλαμβάνω όμως, είναι το δικό 

σας προσωπικό μονοπάτι σύνδεσης των επιγνώσεων και εμπειριών που 
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ούτως ή άλλως υπάρχουν. Αν θέλετε είστε οι νευρώνες του θείου νου που 

επεξεργάζονται δεδομένα, τα τακτοποιούν, κάνουν συνδέσεις. Αυτό είστε 

αναλογικά. Ένας νευρώνας επεξεργάζεται την εμπειρία, συνδέεται με 

άλλους , δημιουργεί μονοπάτια. Νευρώνες του θείου Νου που αρχίζουν 

σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται την δουλειά που κάνουν. Αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται το πρόβλημα των αισθήσεων και των παραισθήσεων που 

τους δημιουργούν εντυπώσεις. Αρχίζουν να αποταυτίζονται από τον 

μηχανισμό που φέρουν και να αξιολογούν την εργασία.  

Ο νους παράγει φως. Η διάνοια είναι φως.  

Το πρώτο κέντρο στο οποίο φαίνεται ο ήλιος, μία αναλογία του ήλιου, 

βρίσκεται στον χώρο του ηλιακού πλέγματος. Κάτω από εκεί υπάρχει η 

σελήνη που αντανακλά. Δεν είναι αυτόφωτη. Πάνω από αυτό βρίσκεται το 

κέντρο της καρδιάς, του πνευματικού ηλίου. Και η καρδιά σας τούτη την 

ώρα γεμίζει από το φως του κεντρικού ήλιου που είμαι Εγώ. Και το διαχέει 

επάνω και κάτω. Αφήστε την σελήνη στο δεύτερο κέντρο να λάμψει ως 

πανσέληνος ρίχνοντας το φως της στο πρώτο κέντρο στην γη. Επιτρέψτε 

στον εαυτό σας να νιώσει το φως της πανσελήνου να λούζει την γη του 

κέντρου της ρίζας κάνοντας τα πάντα ορατά.  

Ο βαθμός επίγνωσής σας αυτήν την ώρα μπορεί να είναι πολύ ψηλός και 

μπορεί να διαθέτετε μεγάλη διαύγεια λόγω αυτού του φωτός. Εσωτερική 

διαύγεια. Έτσι συνδέεται το πάνω και το κάτω. Έτσι το φως του ηλίου 

λάμπει παντού.  

Παραμένετε μέσα στο δωδεκάεδρο.  

Και τώρα τοποθετήστε νοερά Πλατωνικά στερεά ως εξής: 

- στην έδρα στο πρώτο κέντρο τον κύβο, το εξάεδρο 

- στο δεύτερο κέντρο το εικοσάεδρο του νερού 

- στο τρίτο κέντρο το οκτάεδρο του αέρα.  

Αφήστε τα να στροβιλιστούν 
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- τοποθετήστε το τετράεδρο της φωτιάς στην καρδιά. Έτσι πρέπει. Δείτε το 

να στροβιλίζεται. 

- στο κέντρο του λαιμού τοποθετήστε και πάλι το εξάεδρο, τον κύβο. Και 

στον αυχένα πίσω, το δωδεκάεδρο. 

- στο κέντρο ανάμεσα στα φρύδια επαναλάβετε το τετράεδρο της φωτιάς 

- και στο κέντρο της κορώνας το δωδεκάεδρο 

Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο βαθιά πάτε στην χρήση των αντιστοιχιών των 

Πλατωνικών στερεών, τόσο καλύτερα θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την 

ενέργειά σας. Θα μπορείτε στοχευμένα να κατευθύνετε τις εκροές κάθε 

κέντρου μέσω ενός συγκεκριμένου στοιχείου. Κάθε κέντρο, κάθε 

ενεργειακό κέντρο έχει μία σαφή αντιστοίχιση με τα Πλατωνικά στερεά. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αντιστοίχιση είναι μονοσήμαντη. Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε όλα τα Πλατωνικά στερεά σε κάθε ενεργειακό κέντρο 

ανάλογα με το πως θέλετε εσείς να κατευθύνετε την ενέργεια ώστε να 

επιτύχετε ισορροπία. Αυτή είναι μία πολύ σημαντική και βασική εργασία 

που θα πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές μόνοι σας ως εξάσκηση, 

αλλάζοντας τα Πλατωνικά στερεά σε κάθε κέντρο και καταγράφοντας την 

διαφορά που αντιλαμβάνεστε στην έκφρασή σας και βέβαια στην έκφραση 

κάθε συγκεκριμένου κέντρου ξεχωριστά.  

Τα Πλατωνικά στερεά βρίσκονται στην πηγή της ζωής. Κάθε μορφή 

βασίζεται σε αυτά. Εργαζόμενοι με αυτά λειτουργείτε με τις πρωταρχικές 

δομές- μορφές της ύλης. Και στην πραγματικότητα εργάζεστε με τις 

πρωταρχικές μορφοποιήσεις του Θείου Νου. Τους πρωταρχικούς 

σχηματισμούς του Θείου Ειρμού. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα δούμε 

αργότερα αφού πρώτα πάρετε τον επόμενο μήνα για να εξασκηθείτε στο 

να αντιλαμβάνεστε τις αλλαγές της ενέργειας που επιφέρει η χρήση των 

Πλατωνικών στερεών. Η διοχέτευση της ενέργειας κάθε κέντρου μέσα από 

κάθε ξεχωριστό Πλατωνικό στερεό.  

Η ενέργεια για αυτόν τον μήνα είναι υπέρ αρκετή. Έχετε πάρει ένα ποσό 

ενέργειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτήν την άσκηση.  



Ανώτερη Επικοινωνία: Άννα Αποστολίδου 

Ας πω και δυο λόγια ακόμα για την λειτουργία των κέντρων σας η οποία 

όπως ξέρετε είναι να εισάγει την ζωτική ενέργεια στην φυσική σας μορφή. 

Πρόκειται για δίνες που εισπνέουν και εκπνέουν. Μέσα από αυτές δεν 

παίρνετε μόνο αλλά και δίνετε προς τα έξω. Άρα η τοποθέτηση των 

Πλατωνικών στερεών εκεί διαμορφώνει τα μοτίβα ροής της ενέργειας.  

Θυμηθείτε ότι όλη αυτή την εργασία την κάνατε φορώντας το δωδεκάεδρο 

του αιθέρα το οποίο εξασφαλίζει εξισορρόπηση. Μπορείτε να δοκιμάσετε 

να κάνετε την τοποθέτηση των στερεών και εκτός του δωδεκαέδρου του 

αιθέρα και να καταγράψετε τα αποτελέσματα. Έτσι στην επόμενη 

συνάντησή μας περιμένω ότι θα φορέσετε τα καλά σας και θα έρθετε με 

ένα τετράδιο γεμάτο παρατηρήσεις. Αυτές οι παρατηρήσεις θα φανούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες σε εσάς τους ίδιους και τις ίδιες καθώς πάνω σε αυτές 

θα στηριχτεί η κατανόηση της εργασίας που θα ακολουθήσει.  

 

Σας καλωσορίζω στον κόσμο των Πλατωνικών στερεών και ιδεών  

Απόλλων και Ζευς 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Χρήστος Δαλιάνης] 


