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«Αναπνοή του Τίφαρετ» 
 

Ο λόγος που έρχομαι, είναι για να αποκαταστήσω τη σύνδεσή σας, την οποία σε 

ένα βαθμό έχετε παραμελήσει -όλοι και όλες. Μιλάει ο Αρχάγγελος Μέτατρον. Σας 

καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας σύνδεση. Πάνω απ’ όλα είναι μία σύνδεση. 

Και είναι μία σύνδεση με όψεις του εαυτού σας, που έχετε ξεχάσει προ πολλού, 

γιατί καθώς προχωράτε σκέφτεστε νέα πράγματα, μαθαίνετε νέα πράγματα, 

αφήνετε άλλα πίσω και κάποια στιγμή η ενέργεια έρχεται και σας χτυπά πάλι την 

πόρτα και σας λέει «Κοίταξε, αυτό το ξέχασες, το παραβλέπεις». Γιατί φυσικά στο 

γραμμικό σας χρόνο δεν μπορούν να χωρέσουν πάρα πολλά ταυτόχρονα. έτσι η 

προκατάληψη διδάσκει ότι, όσο προχωράς, αφήνεις πίσω τα παλιά. Η 

προκατάληψη το κάνει αυτό. Η προκατάληψη, λόγω της γραμμικής ακολουθίας 

του χρόνου. Εμείς υπονομεύουμε αυτές τις προκαταλήψεις και με τον τρόπο μας 

προσπαθούμε να σας φέρουμε σε εκείνο το σημείο όπου υπάρχει ζωντανή 

σύνδεση με όλα, με όλη τη γνώση, όλο το πεδίο της γνώσης που κατέχετε. Αυτό 

το σημείο είναι υπαρκτό. Υπάρχει μέσα σας και είναι το κέντρο σας, σε ένα 

επίπεδο που συνδέεται με τα πάντα, με όλη σας τη γνώση. Και έχετε πρόσβαση σε 

αυτό το σημείο. Συχνά επικαλείστε αυτό το σημείο, ξέρετε ότι υπάρχει και το έχετε 

χρησιμοποιήσει κατά καιρούς, όχι όμως συνέχεια.  

Ο λόγος που δεν μπορείτε να είστε συνέχεια σε αυτό το σημείο, είναι ότι πολλά 

πράγματα τραβούν την προσοχή σας. επενδύετε με ανισόρροπο τρόπο ενέργεια 

προς τα έξω, σε εξωτερικούς στόχους, με αποτέλεσμα να χάνετε την εστίασή σας 

από αυτό το σημείο. Και μπορεί μεν ο νους σας να σας διαβεβαιώνει ότι αυτό το 

σημείο υπάρχει αλλά δεν μπορείτε να το φτάσετε μόνο με τη σκέψη σας. Δεν 

αρκεί δηλαδή να πείτε «Ναι, αυτό το σημείο είναι μέσα μου και εγώ θα σταθώ σε 

αυτό το σημείο μέσα μου και είμαι εκεί και τώρα δουλεύω από εκεί». Το να το πει 

ο νους σας είναι ένα μέρος, ένα βήμα, όλης της διαδικασίας. Όταν όμως το  

θέσετε ως στόχο και με το νου σας και τη βούλησή σας ορίσετε ότι θέλετε να πάτε 

εκεί, χρειάζεται στη συνέχεια, να τοποθετηθείτε σε εκείνο το σημείο ενεργειακά. 

Δηλαδή, σε ένα δεύτερο βήμα να νιώσετε τις συνθήκες που επικρατούν σε εκείνο 

το σημείο· τις συνθήκες όπως μπορείτε εσείς να τις βιώσετε. Αυτό που σας λέω 

είναι μία πεπατημένη στις εσωτερικές εργασίες, που τείνετε όμως να ξεχνάτε. Λέτε 

«Θα σταθώ σε εκείνο το σημείο», όμως πρέπει να κάνετε κάτι ακόμα. Να βιώσετε 

ξανά, να επιτρέψετε στο σώμα σας, στην αντίληψή σας, να θυμηθεί πώς ήταν την 

τελευταία φορά που σταθήκατε σε εκείνο το σημείο και έτσι θα μπείτε στη δόνηση 

αυτού του σημείου.  

Φέρτε στο νου σας λοιπόν την τελευταία φορά ή εκείνη τη φορά που ήταν πιο 

έντονη από οποτεδήποτε άλλοτε, που σταθήκατε στο κέντρο σας και νιώθατε να 

είστε σε επαφή με τα πάντα -με τα πάντα! Αν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, 

θα παραδεχτείτε ότι πάει καιρός από την τελευταία φορά που είχατε αυτήν την 
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αίσθηση. Και όμως είναι εκεί. Είναι εκεί! Και αυτό το σημείο έχει άμεση σχέση με 

τη Μέση Γραμμή. Είναι στο κέντρο σας. είναι η κάθετη Μέση Γραμμή και αυτό το 

σημείο είναι στο κέντρο σας, πάνω στη Μέση Γραμμή. Είναι κέντρο 

συνείδησης/ύπαρξης. Μπορείτε να πείτε ότι είναι το κέντρο της καρδιάς αλλά είναι 

κάτι ευρύτερο από το κέντρο της καρδιάς. Δεν αγγίζει μόνο την καρδιά. Σας 

επαναφέρω λοιπόν σταδιακά, σε εκείνο το σημείο μέσα σας, στο οποίο είναι 

ζωντανή η σύνδεσή σας με τα πάντα.  

Κάτι άλλο που διαφεύγει συχνά είναι ότι, σε εκείνο το σημείο, υπάρχει χαρά. Όχι 

ακριβώς η γήινη χαρά αλλά υπάρχει διεύρυνση, ειρήνη, υπάρχει εν-θουσιασμός, 

νιώθετε την καρδιά ανοιχτή, νιώθετε ότι μπορείτε να αγκαλιάσετε όλον τον κόσμο 

αν ανοίξετε τα χέρια σας, νιώθετε ότι έχετε τα πάντα και είστε ευγνώμονες για 

αυτό. Τέτοιου είδους ενθυμήσεις, σαν αυτές που σας φέρνω τώρα, μοιάζουν με 

εκείνο το χάδι που έρχεται την ώρα που έχετε ξεχάσει τι θα πει αγάπη. Και είναι 

αυτό το χάδι που κάνει την καρδιά ξαφνικά να ανοίξει και να λυθείτε ξαφνικά σε 

κλάματα, σας συγκλονίζει, γιατί το σώμα σας θυμήθηκε πώς είναι η αγάπη, με ένα 

απλό άγγιγμα. Είναι σημαντικό, το σώμα να νιώσει. Και μη νομίζετε ότι το θυμικό 

είναι μακριά από το σώμα σας. μπαίνοντας λοιπόν στη διάθεση, στην ενέργεια 

αυτή, υιοθετώντας αυτή τη στάση, το σώμα σας ξυπνά. Και καθώς ξυπνά 

αφυπνίζονται επίσης μέσα του όλες οι μνήμες. Γιατί και η ενθύμηση της αγάπης 

βρίσκεται μέσα στο σώμα σας, όπως όλες οι άλλες μνήμες. Όσο πιο πολύ 

δουλεύετε με κάποιες μνήμες, τόσο πιο εύκαιρες τις έχετε, τόσο πιο εύκολο είναι 

να τις πιάσετε πάλι. Όσο αφήνετε αυτές τις μνήμες πίσω, τόσο περισσότερο 

δυσκολεύεστε στη συνέχεια και είναι αλήθεια ότι έχετε αφήσει πίσω τη μνήμη της 

αγάπης. Γιατί είναι άλλος ο πόνος για την έλλειψη της αγάπης και άλλο η μνήμη 

της αγάπης. Γιατί στον πόνο, επαναβιώνετε, ξαναζείτε, τη στέρηση της αγάπης. Το 

ζητούμενο όμως είναι να κάνετε αυτό που σας θυμίζει το βίωμα της αγάπης και 

έτσι να βάλετε τον εαυτό σας και πάλι σε συντονισμό με την αγάπη και βέβαια με 

το κέντρο αυτό που σας κρατά συνδεδεμένους με τα πάντα.  

Το κέντρο αυτό μοιάζει με ήλιο. Λαμποκοπά και οι ακτίνες που εκπέμπει 

συνδέονται με τα πάντα και είναι αυτές οι ακτίνες μέσα από τις οποίες δίνει και 

παίρνει αγάπη. Είναι λοιπόν ένας νοητός ήλιος και όντως βρίσκεται στην καρδιά. 

Είναι το Τίφαρετ, όπως πολλοί ξέρετε ήδη. Είναι εκείνος ο ήλιος που βρίσκεται στο 

κέντρο της Μέσης Γραμμής. Και είναι ο ήλιος, είναι το κέντρο, που συνδέεται με 

τη Χριστική Συνειδητότητα, με την ισορροπία, με όλη την ευλογία του ηλιακού 

φωτός σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να θυμηθείτε αυτά που είπαμε την 

προηγούμενη φορά και, καθώς ακούτε τα λόγια μου, να εισπνέετε και να εκπνέετε 

συνειδητά.  

«Εισπνέω, παίρνοντας ενέργεια, δύναμη, και εκπνέω», λέτε στον εαυτό σας, 

«αφήνοντας να φύγουν από εμένα η οργή, η θλίψη. Αφήνω τα πάντα να φύγουν 

με την εκπνοή. Εισπνέω φως»…. 

[Σύντομη παύση] 

Ας κάνουμε μία άλλη διαδικασία εισπνοής και εκπνοής. Σε αυτή τη διαδικασία 

αναπνέετε, εισπνέετε και λέτε: «Εισπνέω οργή και εκπνέω φως. Εισπνέω όλη την 

οργή που υπάρχει μέσα μου, τη μετουσιώνω στο κέντρο και εκπνέω φως.» Για 
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λίγα λεπτά επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, εισπνέοντας όλη την οργή και όλα τα 

αρνητικά συναισθήματα που υπάρχουν στην αύρα σας, με την πρόθεση να τα 

μετουσιώσετε στο κέντρο της καρδιάς, στο κέντρο -το Τίφαρετ- της Μέσης 

Γραμμής, στο κέντρο της ισορροπίας και να τα εκπνεύσετε ως φως. 

[Παύση 2΄] 

Ήδη θα πρέπει να νιώθετε τη διαφορά. Η πρόθεση, επαναλαμβάνω, είναι η 

μετουσίωση κάθε αρνητικής ενέργειας που υπάρχει στην αύρας σας, στο κέντρο 

Τίφαρετ, το κέντρο του Κάλλους, ώστε στη συνέχεια να εκπέμψετε όλη αυτή την 

ενέργεια ως φως. 

[Παύση 2΄] 

Η ένταση είναι μεγάλη. Η ένταση της κινούμενης ενέργειας και η απελευθέρωση 

είναι μεγάλη και είναι πολύ πιθανό να νιώθετε ιδιαίτερα έντονα την ενέργεια να 

κινείται στο πίσω μέρος του σώματος, εκεί που υπάρχει η αντιστοιχία του 

παρελθόντος, του υποσυνείδητου, όλων εκείνων που δεν αντιλαμβάνεστε άμεσα. 

Από εκείνες τις αποθήκες ενέργειας γίνεται η μετουσίωση. 

Και αφού δουλέψαμε λίγο με τις ενέργειες γενικά της οργής, της θλίψης, κάθε 

αρνητική ενέργεια, τώρα προσωποποιείστε… δοκιμάστε να προσωποποιήσετε το 

πρόβλημα. Γιατί όπως υπάρχουν ενέργειες στην αύρα σας, έτσι υπάρχουν και 

εντυπώματα ανθρώπων. Εισπνεύστε τις μορφές/αιτίες πόνου, οργής, με την 

πρόθεση να τις μετουσιώσετε στο κέντρο Τίφαρετ και να τις εκπνεύσετε και πάλι 

ως φως.  

[Παύση 2΄] 

Αν υπάρχει έστω και ένας ή μία από εσάς, που δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της 

ενέργειας που συμβαίνει με αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να κοιτάξει καλύτερα 

μέσα του /μέσα της, για να δει την άρνηση. Γιατί μόνο αν αρνηθείτε στην 

πραγματικότητα να βελτιώσετε οτιδήποτε, δεν θα λειτουργήσει η διαδικασία αυτή. 

Θα οφείλεται μόνο στη δική σας άρνηση. Συνεχίστε. Συνεχίστε να κάνετε αυτές 

τις εισπνοές και εκπνοές και οραματιστείτε οτιδήποτε αρνητικό, με οποιαδήποτε 

μορφή, έστω και συμβολική πλέον, στην αύρα σας. εισπνεύστε την, κατεβάστε 

την μέσα από τους πνεύμονες στο Τίφαρετ της καρδιάς, αφήστε να γίνει η 

μετουσίωση και εκπνεύστε φως. Φως, που γεμίζει την αύρα σας και λάμπει ακόμα 

παραέξω. Ακτινοβολεί.  

Κάθε φορά που κάνετε έναν τέτοιο αναπνευστικό κύκλο, ακτινοβολείτε 

περισσότερο φως. Καταλαβαίνετε πόσο απλό είναι; Δεν χρειάζεται να μείνετε σε 

χώρους σκοτεινούς, να υποφέρετε· δεν χρειάζεται μια μακρόχρονη διαδικασία. 

Πόσο διαρκεί μία αναπνοή, εισπνοή και εκπνοή, μαζί με μια πολύ σύντομη παύση 

μεταξύ τους, για τη μετουσίωση; Είναι τόσο απλό!  

Καθώς κάνετε αυτές τις αναπνοές και μετουσιώνετε τις ενέργειες στο Τίφαρετ, 

συνεχίστε να εκτονώνετε ενέργεια προς τα κάτω, μέσω του πρώτου κέντρου. 

Αφήστε δηλαδή, καθώς εισπνέετε αρνητική ενέργεια, εκπνέετε φως, αφήστε να 

ρέει επίσης ενέργεια, χωρίς να την προσδιορίσετε, προς τη γη. Αφοδεύετε 

ενέργεια προς τη γη.  

http://www.elijah.gr/


Σεμινάριο: «Η Μέση Γραμμή»                                                    Συνάντηση 2η - 11.03.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου – www.elijah.gr                             4 

Συνεχίστε τις αναπνοές, προσθέτοντας και αυτή τη λεπτομέρεια. 

[Παύση 2΄] 

Η αφόδευση είναι πλήρης, όταν γίνεται με σκοπό την κάθαρση. 

Καθώς κάνετε αυτή τη διαδικασία, έχει σχηματιστεί γύρω από τον καθένα και την 

καθεμιά σας ένα φωτεινό αυγοειδές. Και είναι αυτός ο φορέας με τον οποίο 

συμμετέχετε στον πυρήνα της ύπαρξής σας. Αυτό το αυγοειδές, που είναι 

μεγαλύτερο από το φυσικό σας σώμα, αυτό, συμμετέχεις τον πυρήνα της ύπαρξής 

σας.  

[Παύση 2΄] 

Καθαρίζεστε. Συνεχίστε για λίγη ώρα ακόμα με τον ίδιο τρόπο. 

[Παύση 2΄] 

Πάρτε τώρα μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές, χωρίς ιδιαίτερο σκοπό, 

για να μπείτε στη συνήθη αναπνευστική λειτουργία και διαθέστε λίγα λεπτά, για 

να μοιραστείτε την εμπειρία σας. 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

Αναπνέετε κανονικά, σαν κανένας, ποτέ, να μην πέρασε από μέσα σας, σαν ποτέ, 

κανένας, να μην άφησε το παραμικρό εντύπωμα πάνω σας, σαν να είσαστε μια 

άγραφη πλάκα αναπνέετε. 

Θα περάσουμε σε κάτι άλλο πιο δύσκολο, που θα σας κάνει όμως να ανοιχτείτε 

ακόμα περισσότερο. Τα πεπραγμένα σας ωφελούν τους άλλους ή εσάς; Αυτά που 

κάνετε στη ζωή σας, ποιους ωφελούν ή ποιον; Είναι μια ερώτηση που κάποιοι την 

έχετε απαντήσει εδώ και καιρό αλλά έχετε αμφιβολίες και ρωτάτε και ξαναρωτάτε 

τον εαυτό σας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ποιος ωφελείται από το έργο σας, 

το οτιδήποτε κάνετε; Το εγώ ή το εμείς; Αν αυτό που ισχύει είναι το εμείς, τότε 

για τον καθένα είναι το εμείς και δεν έχετε λόγο, Μ., να ανησυχείτε για τις 

ενέργειες έξω από εσάς ή μέσα σε εσάς. Είναι κατανοητό ωστόσο, ότι χρειάζεται 

ιδιαίτερη διεύρυνση πνεύματος και δύναμη, ώστε να μπορέσει κάποιος να 

κρατήσει ενέργειες των υπολοίπων και να διαχειριστεί ενέργειες των άλλων, έστω 

με αυτόν τον υποτυπώδη τρόπο που προτάθηκε νωρίτερα.  

Ζητήθηκε να εισπνεύσετε οργή. Και τώρα θα σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε 

από την αρχή και να εισπνεύσετε οργή. Εξειδικεύουμε την άσκηση. Με τη 

διαδικασία που ακολουθήσατε νωρίτερα, εισπνέετε κάθε ίχνος οργής, ακόμα και 

έξω από εσάς, τη μετουσιώνετε στο Τίφαρετ, αφήνοντας να λειτουργεί η 

αφόδευση ενεργειακά και εκπνέετε ροζ. Εκπνεύστε ροζ.  

[Παύση 2΄] 

Ρόδινη εκπνοή, ρόδινο φως. Μπορείτε να δοκιμάσετε σταδιακά να συμπεριλάβετε 

ενέργειες του χώρου. Δοκιμάστε για παράδειγμα να εισπνεύσετε οργή, από ένα 

μέτρο περιμετρικά της αύρας σας, δύο, δέκα μέτρα, και εκπνεύστε ροζ. Κάνοντάς 

το, επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει κάθε ίχνος ενεργειακής μεταβολής στην 

αύρα σας. Πώς κινείται η ενέργεια στην αύρα σας; Νιώθετε ενεργειακά ρεύματα 

όπως πριν; Νιώθετε να ελαφραίνετε όπως πριν; Νιώθετε κάτι άλλο; Πάρτε λίγα 
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λεπτά για αυτό. 

[Παύση 2΄] 

Γρηγορείτε! 

[Σύντομη παύση] 

Και τώρα, εισπνεύστε και πάλι φως από γύρω, περάστε το στο Τίφαρετ και 

εκπνεύστε το.  

[Σύντομη παύση] 

Εισπνέοντας τώρα φως, τι χρώμα εκπνέετε; Εισπνέετε φως. Μοιάζει να ξεπλένετε 

με το φως το Τίφαρετ αλλά τι χρώμα εκπνέετε; 

[Σύντομη παύση] 

Είναι πολύ όμορφο! Είναι χρυσό. Είναι το χρώμα που δείχνει ότι προσφέρθηκε 

υπηρεσία! Το χρυσό είναι ένδειξη υπηρεσίας. Όχι μεγαλείου, υπηρεσίας!  

Κατεβάστε τα αυτιά σας, οραματιστείτε τα αυτιά σας να ακουμπούν στο πάτωμα 

ταυτόχρονα. Τα πάντα έχουν τη σημασία τους.  

Και πριν κλείσουμε, να κάνουμε άλλη μια άσκηση αναπνευστική. Ετοιμαστείτε και 

πάλι να εισπνεύσετε και τούτη τη φορά η πρόθεση ας είναι, να εισπνεύσετε Θεό.  

Εισπνέετε το Θείο. Γεμίζετε με αυτό το Τίφαρετ και εκπνέετε. Ξεκινήστε! 

[Παύση 3΄] 

………………………. 

 

Άννα: Ο Μέτατρον έκλεισε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σας ακούσω όμως, να 

ακούσω πώς πήγαν οι τελευταίες ασκήσεις. 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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