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Θα σας ζητήσουμε να πάρετε μερικές βαθιές ανάσες, να χαλαρώσετε, να 

κλείσετε τα μάτια σας….Να αφήσετε την ενέργεια του χώρου να γίνει ένα μαζί 

σας. Να δώσετε τον εαυτό σας και να πάρετε τον εαυτό της. 

Νιώστε μια χρυσή ακτίνα να έρχεται από ψηλά, να σας γεμίζει φως και να 

κατεβαίνει στη γη. Και είστε παρόντες…  

Και τώρα, δείτε μπροστά σας ένα καθρέφτη…είναι ο δικός σας καθρέφτης. Είναι 

ο καθρέφτης που μπορεί να σας μεταφέρει στην άλλη πλευρά του πέπλου. 

Κοιτάξτε μέσα τον εαυτό σας. Μην ανησυχήσετε αν δεν δείτε κάτι. Μην 
ανησυχήσετε αν δείτε μόνο ένα σκοτάδι. Αυτό που βλέπετε είναι ο εαυτός σας.  

Δείτε τα δυο μάτια του να σας κοιτούν. Και πείτε του πόσο τον αγαπάτε. Γιατί η 
αγάπη για τον Εαυτό, όσο κι αν σας ξενίζει, είναι η ανώτερη μορφή του 

Έρωτα. Πηγαίνετε μαζί με τον εαυτό σας στην άλλη πλευρά του πέπλου σε 
έναν ψηλό βράχο πάνω από τη θάλασσα και ξαπλώστε. Απλωθείτε πάνω στον 
βράχο. Νιώστε την πλάτη σας να γίνεται ένα με τον βράχο. Νιώθετε την 

ενέργεια του εαυτού να σας αγκαλιάζει. Και είναι πάλι ο καθρέφτης μπροστά 
σας κι εσείς απλώνετε τα χέρια κι αγγίζετε τον εαυτό σας στους ώμους. Και 

τώρα θα σας πούμε ότι αυτό που νιώθετε είναι αυτό που πραγματικά είστε. Αν 
αφήσετε την επίγνωση να πάρει τη μορφή Λόγου και σκέψης, θα σας δείξει 
αυτό που πραγματικά θέλετε. 

Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια σας, γιατί αυτή η επαφή γίνεται σε ένα πολύ 
βαθύ επίπεδο και θα σας πάρει λίγο χρόνο κάθε φορά για να κατανοήσετε τον 

τρόπο που λειτουργεί και να μπορέσετε να αφομοιώσετε την αίσθηση που 
λαμβάνετε.   

Και μη ρωτήσετε ποιος είμαι. Εγώ Είμαι.    

Πραγματικά, παίρνω πολλές μορφές για σας, μιας και σας αρέσει να με βλέπετε 
απέναντί σας κι όχι μέσα σας, γιατί έτσι μπορείτε να με αγγίξετε, να με 

ψηλαφήσετε, να με πιάσετε καλύτερα. Μπορείτε να μου αποδώσετε ιδιότητες, 
να με αναλύσετε, να με κόψετε κομματάκια… κι αυτό σας διασκεδάζει. Αλήθεια, 
είναι όλα καλά στο βασίλειο της Δανιμαρκίας;    

Είμαι εδώ για να σας θυμίσω… να σας θυμίσω μέσα σε όλη την αγάπη, αυτό 
που είμαστε. Βρίσκεστε σε μια εντελώς καινούρια ενέργεια και το έχετε 

καταλάβει και προσπαθείτε να ταξιδέψετε μέσα σ’ αυτήν, να κινηθείτε, να πάτε 
από τη μία εμπειρία στην άλλη, από τη μία επίγνωση στην άλλη.   

Αλλά τώρα πλέετε μέσα σε καινούρια νερά, έχετε μπει σε νέα ρότα. Είναι πάρα 

πολλά πραγματικά που θα θέλαμε να σας πούμε και ίσως δεν τα εξαντλήσουμε 
όλα σήμερα, όμως το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να μπορέσετε να δείτε τον 

εαυτό σας και να καταλάβετε το πόσο όμορφοι είστε.    
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Τα νούμερα….. οι αριθμοί στη ζωή σας σας βοηθούν μερικές φορές να 

κατανοήσετε την πολυπλοκότητα της ύπαρξής σας αλλά ποτέ δεν είναι αρκετοί 
για να σας δώσουν να καταλάβετε σε βάθος, την πραγματικότητα αυτού που 

είστε. Γιατί εσείς ξέρετε να παίζετε με τα νούμερα, ξέρετε να παίζετε με τη 
γεωμετρία και ξέρετε να δημιουργείτε νέα σχήματα. Και κάθε φορά που 

δημιουργείτε ένα νέο σχήμα λέτε «Να, εδώ είναι η αλήθεια» και πηγαίνετε 
εκεί… μέχρι να δημιουργήσετε ένα άλλο σχήμα και πάλι να πείτε «Εκεί είναι η 
αλήθεια» και να τρέξετε πάλι βιαστικά σε μια άλλη κατεύθυνση. Μα, που είναι 

τάχα αυτή η αλήθεια;   

Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα πάντα γύρω σας, που το μόνο που μπορείτε να 

κάνετε αν θέλετε να κρατήσετε τον έλεγχο, είναι, είτε να κινηθείτε εσείς πιο 
γρήγορα από τις ενέργειες, κάτι που είναι αληθινά το λιγότερο πιθανό για την 
πλειοψηφία, ή να μείνετε στο κέντρο σας και να προσεγγίζετε την αλήθεια της 

κάθε ενέργειας, της κάθε διάστασης, με τον δικό σας, μοναδικό τρόπο. 

Γιατί μπορείτε να προσεγγίσετε κάθε διάσταση ευρισκόμενοι στο κέντρο σας. 

Είναι μια μέθοδος, μια τεχνική που αναπτύσσετε στο πέρασμα του χρόνου, 
μαθαίνοντας να το κάνετε όλο και πιο καλά και να αποκτάτε τις εμπειρίες σας 
με έναν όλο και πιο σοφό τρόπο.  

Και θέλουμε να μείνετε σ’ αυτό. Θέλουμε να κρατήσετε την επίγνωση, ότι σας 
είναι πραγματικά εύκολο -και ειδικά αυτό το διάστημα- να μετακινείστε από τη 

μια διάσταση στην άλλη, μέσα από το κέντρο σας. 

Υπάρχουν πολλές διαστάσεις και τίποτε δεν είναι γραμμικό αλλά όλα 
μπλέκονται μεταξύ τους και συνυφαίνονται. Κι εσείς έχετε τη δυνατότητα, 

ανοίγοντας όποια πόρτα θέλετε από το κέντρο σας να ταξιδεύετε παντού, σε 
όλο το σύμπαν, σε όλες τις διαστάσεις που νομίζετε ότι δεν γνωρίζετε ακόμα. 

Και ποιο είναι το κέντρο σας; Το ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά.  

Εγώ Είμαι το Κέντρο.   

Και ίσως έχει έρθει ακόμα μια φορά η στιγμή, να αναρωτηθείτε ποιοι είστε. Να 

τοποθετήσετε και πάλι τον εαυτό σας σε νέα πλαίσια, να τοποθετηθείτε στην 
καινούρια σας επίγνωση. Είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να δείτε ακόμα πιο 

βαθιά μέσα σας, να φτάσετε ένα σκαλοπάτι βαθύτερα, στο Εγώ Είμαι.  

Η δημιουργία έχει τα όριά της. Είστε οι δημιουργοί της δικής σας 
πραγματικότητας, της δικής σας εμπειρίας και θα ‘ταν πολύ όμορφο, να σας 

δούμε να ανοίγετε τα φτερά σας και να φτάνετε σε ύψη επίγνωσης που δεν 
είχατε διανοηθεί μέχρι τώρα.   

Δεν θέλουμε να σας βλέπουμε να βάζετε ετικέτες στον εαυτό σας. Κι αυτός 
είναι ο λόγος που εδώ και καιρό επιμένουμε, να αφήσετε τα πάντα να φύγουν 
από πάνω σας, να αφήσετε όλες τις σκεπτομορφές να διαλυθούν, να αφήσετε 

τις παλιές αντιλήψεις να φύγουν. Όταν σας τα λέμε όλα αυτά, δεν εννοούμε 
ακριβώς να αφήσετε μόνο κάθε κακό να φύγει από πάνω σας. Δεν εννοούμε 

ακριβώς να γίνετε μόνο φως. Γιατί δεν είστε απλά και μόνο εργάτες του φωτός. 
Τι θα λέγατε αν σας προτείναμε να ονομάσετε τον εαυτό σας «Εργάτη της 

Ζωής»; Βέβαια αυτό δεν θα ήταν κάτι τόσο χαρούμενο, δεν είναι μια ιδέα τόσο 
ευχάριστη γιατί έχετε μάθει να συνδέετε την έννοια της ζωής με την έννοια του 
πόνου. Όμως είστε εργάτες της Ζωής και η Ζωή δεν είναι μόνο φως και δεν 

θα ‘πρεπε να είναι μόνο φως. Και το φως δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο.    
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Θα σας λέγαμε λοιπόν, να αλλάξετε την ετικέτα σας γιατί πραγματικά δεν 

είστε μόνο εργάτες του φωτός· ήρθε η ώρα να δείτε λίγο πιο μακριά από 
αυτό. 

Και θα πείτε «Μα πως; Εμένα μου πήρε καιρό να μάθω να δουλεύω με το φως. 
Μου αρέσει να στέλνω φως, Αν δεν είμαι φως, τότε τι είμαι; Είμαι με τον 

διάβολο; Είμαι με το κακό, με τον σατανά;»  

Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτό. Κι όταν εσείς 
πάψετε να βλέπετε μόνο από τη μία πλευρά του πρίσματος, τότε θα μπορέσετε 

να διεκδικήσετε όλα όσα είστε. Κι αν ακόμα δεν σας αρέσει να σας λέμε 
«Εργάτες της Ζωής», γιατί σας θυμίζει πόνο και κούραση, θα σας προτείναμε 

κάτι άλλο. Γιατί δε λέτε ότι είστε «Εραστές της Ζωής»; Γιατί τι νομίζετε ότι είναι 
το Εγώ, όταν έρχεται για να χαρεί τη ζωή, όταν έρχεται για να παίξει με όλα 
όσα βρίσκει γύρω του και να αλληλεπιδράσει, όταν χωρίζεται σε χιλιάδες 

κομμάτια για να μπορέσει να δει τον εαυτό του;   

Δεν είναι τα πάντα φως και το ξέρετε. Θα σας προτείναμε μια άλλη πλευρά, μια 

άλλη άποψη. Ότι αυτό που βλέπετε σαν σκοτάδι είναι το άπειρο δυναμικό σας, 
αυτό που αφήσατε στην άκρη για να το χρησιμοποιήσετε και πάλι όποτε 
θελήσετε, για να το φέρετε σε εκδήλωση και να προχωρήσετε σε περισσότερα 

και μεγαλύτερα ύψη επίτευξης.  

Είναι το δυναμικό σας. Και βέβαια, όλο τον προηγούμενο χρόνο, όλο το 

περασμένο διάστημα, οι ενέργειες δεν σας βοηθούσαν και πολύ να το 
καταλάβετε. Ήταν πολύ δύσκολο να κινηθείτε, ήταν πολύ δύσκολο να κινήσετε 
την ενέργεια. Είχατε μείνει σε παλιές αντιλήψεις και, πολλές φορές δεν θέλατε 

να μετακινηθείτε από εκεί. 

Δεν θέλατε να αλλάξει τίποτε και κάθε ώθηση που σας δίνονταν για να 

προχωρήσετε τη βλέπατε σαν ένα φοβερό «κακό». Κι όμως, δεν ήταν τίποτε 
περισσότερο από την ώθηση της ζωής, από την ώθηση της ίδιας της εξέλιξης. 
Και να, που τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα νέα σας εργαλεία και να 

διαχειριστείτε αυτό το δυναμικό.    

Και ήρθε η ώρα να σας πούμε και κάτι άλλο. Ένας ακόμα λόγος που δεν 

υπάρχει πια η ανάγκη να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι του φωτός και τους 
σκότους, είναι ότι έτσι θα αποφεύγετε τις συγκρούσεις και θα μπορείτε να 
κινείστε με λιγότερο βάρος. Δε χρειάζεται το φως και το σκότος να παλεύουνε 

πια, δε χρειάζεται να αναιρεί το ένα το άλλο, γιατί είναι μαζί, γιατί είναι το ίδιο 
πράγμα· διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος. Γιατί είναι η ενέργεια που 

έχει εκδηλωθεί κι η ενέργεια που βρίσκεται από την άλλη πλευρά και σπρώχνει 
και θέλει πάρα πολύ να βρεθεί κι αυτή σε εκδήλωση. Θέλει να την πάρετε και 
να τη χρησιμοποιήσετε, να κάνετε καινούρια πράγματα μ’ αυτή. Συνεχίζει να 

σας σπρώχνει κι εσείς φοβόσασταν μέχρι τώρα. Λέγατε «Όχι, δεν θέλω να 
κουνηθώ από δω. Αυτό πιστεύω, αυτό είναι η αλήθεια μου». Και μόνο ο φόβος 

ήταν που σας κράταγε μακριά από το τεράστιο δυναμικό που έχετε σαν 
δημιουργοί που είστε. 

Δε χρειάζεται πια το φως να ακυρώνει το σκοτάδι γιατί, ακόμα κι όταν 
εξισορροπείται η ενέργεια, μένει πίσω ένα ίχνος, μένουν σκεπτομορφές, 
πρότυπα, καλούπια, που μπορεί να δεχτούν νέα ενέργεια. Η ενέργεια δεν έχει 

«χαρακτήρα» είναι αυτή που είναι κι εσείς την παίρνετε και τη διαμορφώνετε.  
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Όταν σας λέγαμε να ακυρώσετε όλες τις παλιές σκεπτομορφές, όλες τις παλιές 

αντιλήψεις, αυτό εννοούσαμε. Να αφήσετε όλα τα παλιά να φύγουν, όλους 
τους φόβους, όλες τις προκαταλήψεις. Να αφήσετε το χώρο για να 

δημιουργηθούν νέες μορφές, ισορροπημένες για την τωρινή σας κατάσταση.    

Και βέβαια, όσο υπάρχει η μορφή, δεν θα μπορείτε να δείτε το μέγεθος 

της αλήθειας. Από τη στιγμή που δημιουργούνται μορφές, για να δεχτούν την 
καθαρή ενέργεια, η αλήθεια θα είναι μακριά και μόνο η συνειδητοποίηση του 
γεγονότος αυτού μπορεί να σας κάνει να πλοηγηθείτε πιο γαλήνια, στα νερά 

της δημιουργίας.   

Και θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Δεν είναι τώρα η πρώτη φορά που 

θα δουλέψετε, χωρίς να αντιπαραθέσετε στο σκοτάδι το φως και χωρίς να 
αφήσετε πίσω σας κάποιο ίχνος. Είναι μια δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Τα 
παιδιά είναι σπουδαίοι μεταμορφωτές της ενέργειας. Η παιδική 

αθωότητα είναι αυτή που μπορεί να μεταμορφώσει την ενέργεια χωρίς 
να αφήσει ίχνος πάλης. Η παιδική αγνότητα, η συνειδητότητα του παιδιού. 

Είναι κάτι που κι εσείς οι ίδιοι το κάνατε, πριν μπείτε στο παιχνίδι της 
διττότητας. Είναι κάτι που πολλά παιδιά το κάνουν, όταν έρχονται και φεύγουν 
πριν προλάβουν να δουν το φως της ζωής. Είναι η έννοια και η ενέργεια της 

συγχώρεσης, σε ένα πολύ πιο βαθύ επίπεδο.    

Θα σας παρακαλέσουμε να κοιτάξετε και πάλι τον εαυτό σας στον προσωπικό 

σας καθρέφτη και να τον δείτε με καινούριο μάτι. Να αφήσετε τον εαυτό σας 
να νιώσει πολύ βαθιά αυτό που είστε, γιατί είστε πολύ μεγάλοι, γιατί είναι 
ωραίο να είστε εσείς, γιατί σας περιμένει τόση αγάπη…  

Τελειώνοντας, θα κάνουμε μια σύντομη ενεργειακή εργασία.  

Δείτε τον Εαυτό σας, κοιτάξτε τον στα μάτια μπροστά σας. 

Για την ώρα θα του δώσετε μια μορφή, τη δική σας μορφή. Κρατάει ένα κλειδί 
στο ένα χέρι κι ένα σάκο στο άλλο κι έρχεται να ξεκλειδώσει την καρδιά σας. 

Θα σας ζητήσει να αφήσετε να βγει από μέσα όλο το δυναμικό που δεν είστε 

έτοιμοι να διαχειριστείτε ακόμα. Όλα όσα θεωρείτε άσχημα, όλα όσα θεωρείτε 
ακατάλληλα, θα τα αφήσετε να βγουν και θα τα παραδώστε στον Εαυτό. Θα τα 

ρίξετε όλα στο σάκο φροντίζοντας να με πέσει τίποτε έξω, το παραμικρό. 

Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι αφήνετε, δεν χρειάζεται να τους δώσετε μορφή. 

Ο εαυτός σας παίρνει το σάκο και τον μεταφέρει στην άλλη πλευρά, χωρίς να 

αφήσει πίσω κανένα ίχνος κι εσείς είστε ελεύθεροι.  

 

….κι έτσι είναι 

Ηλίας 
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