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«Στοχοθεσία, Αβλάβεια, Ισορροπία» 

 
 

(Η συνάντηση ξεκίνησε με μοίρασμα εμπειριών από την άσκηση της 

προηγούμενης συνάντησης). 

Άννα: Παίρνουμε μερικές αναπνοές. Φροντίζουμε η σπονδυλική μας στήλη να 

είναι σε ευθεία θέση. Ξεκινώ καλώντας τον Άλιστερ, μου λέει: «Ενώχ». Λέω: 

«Ενώχ;» Μου λέει: «Τα κλειδιά του Ενώχ έχουμε. Είναι ο Ενώχ εδώ και του 

δίνουμε το λόγο». Ξεκινά λέγοντας: 

 

Θέλω να πω μερικά λόγια στον φίλτατο Σ. που με έχει τιμήσει εξαιρετικά μέχρι 

σήμερα. Έχει κάνει πολλά δικά μου πράγματα και ας μην το πολυκαταλαβαίνει. 

Η παρουσία μου εδώ, είναι ένας καθρέφτης, για τον καθένα σας. Η παρουσία 

όλων, από τη δική μας πλευρά του πέπλου, είναι ένας καθρέφτης. Όπως 

μάθατε να καθρεφτίζεστε στην επιφάνεια του νερού, στην επιφάνεια μιας 

λίμνης και να βλέπετε τον εαυτό σας εκεί, έτσι καθρεφτίζεστε στην 

κρυσταλλική δομή του πνεύματος. 

Αυτή η δομή είναι ικανή να ταράξει τόσο τα νερά της συνείδησής σας και να 

φέρει στην επιφάνεια δυσεπίλυτα προβλήματα και συνδυασμούς, συμπλέγματα 

και να σας τα καθρεφτίσει. Ακούγεται επικίνδυνο. Θα πει κάποιος «Τότε γιατί να 

ασχοληθώ με το Πνεύμα; Αν πρόκειται, αυτά που θα βρω βαθιά στη γη να τα 

δω στον Ουρανό, τότε ποιος ο λόγος; Κάθομαι στη γη και είμαι μια χαρά. Ούτε 

πάνω, ούτε κάτω.» Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι το πάνω καθρεφτίζει το κάτω 

και τανάπαλιν -στην προκειμένη περίπτωση, το λίγο πιο κάτω από σας.  

Αυτά τα συμπλέγματα και οι διαταραχές, εκτείνονται παντού. Εκτείνονται, 

απλώνονται, στη γήινη στρατόσφαιρα, φανταστείτε. Και εκεί είναι ο χώρος, 

στον οποίο συμβαίνουν τα περισσότερα προβλήματα· εκδηλώνονται τα νοητικά 

και ψυχικά σας προβλήματα. Για να μπορέσει να έχει κάποιος καλύτερη 

επαφή με την πνευματική-κρυσταλλική δομή, χρειάζεται να καθαρίσει 

το κομμάτι που του αναλογεί στη στρατόσφαιρα. Να καθαρίσει τη δική 

του στρατόσφαιρα, ας το θέσω έτσι -καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τρόπος του 

λέγειν. Όσοι δεν έχουν καθαρίσει αρκετά αυτό το κομμάτι, το βλέπουν, 

όπου και αν κοιτάξουν. Είτε κοιτάξουν κάτω, είτε κοιτάξουν πάνω, 

βλέπουν αυτό το όριο. Γιατί αυτό είναι το όριό τους. Το όριό σας, είναι μια 

σφαίρα γύρω σας. Δεν έχει σημασία που θα κοιτάξετε, διαγώνια, δεξιά, πάνω, 

κάτω… είναι αυτό. Θα σας δείξει το ίδιο πράγμα. Μπορεί να σας το δείξει σε 

διαφορετικό background, σε διαφορετικό φόντο. Γιατί βέβαια, κοιτάζετε σε 

άλλο επίπεδο αλλά θα είναι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Όσοι λοιπόν ζηλωτές 
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δεν έχουν καταφέρει να ξεδιαλύνουν, να ξεκαθαρίσουν τελείως τη 

στρατόσφαιρα, αυτή τη σφαίρα που τους περιβάλει, εκ των πραγμάτων έρχεται 

σαν καθρέφτισμα και από τον Ουρανό.  

Έτσι ο Θεός τους, είναι ένας πολύ αυστηρός Θεός. Ή μπορεί να είναι ένας πολύ 

ζηλιάρης Θεός. Ένας πολύ ερωτικός Θεός. Ένας κλέφτης Θεός. Ή ένας κλέφτης 

άγιος. Να είναι ένας άγιος που σφάζει. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, το 

ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και όλα αυτά, τα προβάλει στον Ουρανό. Μη θαρρείτε  

πως τα γνωρίζετε όλα· να θυμόσαστε κάθε στιγμή, ότι υπάρχει ένα μέρος 

στη στρατόσφαιρά σας, που δεν έχει γίνει πλήρως διαυγές. Και όσο είστε 

σε ενσάρκωση, αυτό θα υφίσταται. Μπορεί να λεπτύνει πολύ, μπορεί να 

ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα θα υπάρχει εκεί. Οι μεγάλοι, 

που μπόρεσαν να μεταβούν σε άλλα πεδία, που μπόρεσαν να ξεκαθαρίσουν 

πλήρως αυτό τους το κομμάτι, έχουν φύγει. Έχουν απέλθει. Γιατί 

συνειδητοποίησαν τι συμβαίνει και γέλασαν με την καρδιά τους. Όπως θα 

γελάσετε κι εσείς, στο τέλος. Αλλά να αφήσετε τα πράγματα έτσι, ώστε να 

γελάσετε στο τέλος. Γιατί γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος.  

Και έχοντας πει αυτά, αφήνω τον Άλιστερ να συνεχίσει. Τον Άλιστερ, με τον 

οποίο συνδέομαι με οικογενειακούς πνευματικούς δεσμούς. Είναι Οικογένεια. Εξ 

ου και η παρουσία μου, διαρκώς, στο έργο του. Αλλά ας σας πει τα υπόλοιπα 

αυτός. Να είστε ευλογημένοι και ευλογημένες. 

 

Άλιστερ Κρόουλι:  

Είμαι εδώ… και χαίρομαι που είμαι εδώ. Και θέλω να σας πάρω μακριά για λίγο, 

σε έναν εαυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Αφήστε με να ενώσω την καρδιά σας με 

το Ταίναρο. Με το σπήλαιο, του Ταινάρου. Ενώστε… δείτε την καρδιά σας 

απλώς ενωμένη με την πυραμίδα στο σπήλαιο του Ταινάρου. Δεν χρειάζεται να 

μπείτε μέσα.  

Από δω και πέρα, θα χρειαστεί να λειτουργείτε πολύ εστιασμένα και 

συγκεντρωμένα, κάθε φορά που συνδέεστε με αυτόν τον τόπο και με την 

εμπειρία της πυραμίδας. Κάθε φορά που επαναλαμβάνετε αυτή την εργασία, 

κάθε φορά που συνδέετε την καρδιά σας με την πυραμίδα. 

Είχαμε πει, ότι το ενεργειακό δυναμικό που κατέβηκε, θα δημιουργούσε κάποιες 

μικροαναστατώσεις, μέχρι να αφομοιωθεί, ώστε τελικά να σας οδηγήσει στο 

περαιτέρω ξεδίπλωμα του δυναμικού σας. Η Άννα σας περιέγραψε νωρίτερα την 

εμπειρία της, όπως και κάποιοι άλλοι από την ομάδα, που κάνατε αυτή την 

εργασία. Το θέμα είναι τώρα να καταλάβετε καλύτερα, τι συνέβη. 

Αυτό που σας συμβαίνει, όταν κάθεστε μέσα στην πυραμίδα, είναι ότι 

ενεργοποιούνται εκ νέου, όλοι οι κωδικοί φωτός που φέρετε. Και το 

γεγονός ότι η αίσθηση που περιγράφετε είναι διαύγειας, γαλήνης, έντασης 

ενεργειακής, καθαρότητας, υποδηλώνει ότι, είναι μια γείωση εξαιρετική και ότι 

αυτοί οι κωδικοί, ενεργοποιούνται, στο πρώτο τσάκρα του φωτός -στο 

πρώτο, υπέργειο, φωτεινό τσάκρα, της βάσης.  
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Η πέτρινη πυραμίδα, με τα χαρακτηριστικά που έχει, υποδηλώνει ότι η ενέργεια 

κατεβαίνει στο κέντρο της θειότητάς σας, που βρίσκεται εκεί. Και αυτό με τη 

σειρά του υποδηλώνει ότι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια, στο 

γήινο πεδίο. Καθαρά και ξάστερα. Σας τροφοδοτεί με ενέργεια για τη γήινη 

πραγμάτωσή σας. Τελεία. Ότι και να ακολουθήσει στη συνέχεια, αναφέρεται 

στα άλλα επίπεδα. 

Κοιτάξτε όμως πού βρίσκεται η δύναμη: στην πέτρα! Εκεί βρίσκεται όλη η ισχύς 

της εκδήλωσης, η ζωική ενέργεια. Και η ζωική ενέργεια εντείνεται με την 

ενεργοποίηση και επανενεργοποίηση αυτών των κωδικών. Εντείνεται βέβαια, 

μέχρι ένα βαθμό. Γιατί χρειάζεται να έχετε πάντοτε υπόψη σας, ότι δεν είναι 

καλό να ελκύσετε περισσότερη ενέργεια, από ό,τι σας αναλογεί. Για την 

ακρίβεια, περισσότερο από ότι σας αναλογεί, σύμφωνα με αυτό που επιλέξατε 

στο σενάριό σας. 

Όταν παίζετε με ενεργειακούς όρους, σε τόσο λεπτοφυή πεδία και με τόση ισχύ, 

χρειάζεται πάντοτε να θυμόσαστε τη διαρκή ροή και την ισορροπία της 

ενέργειας. Δεν σας συμφέρει να πάρετε, να χρησιμοποιήσετε, περισσότερη 

ενέργεια από αυτή που είχατε προετοιμάσει για τον εαυτό σας, γιατί αυτό θα το 

κάνετε εις βάρος μιας άλλης όψης σας. Ακόμα και κάποιας άλλης, παράλληλης 

ενσάρκωσής σας.  

Χρειάζεται πάντοτε να έχετε κατά νου, ότι, πρωταρχικό ρόλο, παίζει η 

ισορροπία της ενέργειας. Και αν αποφασίσετε, να χρησιμοποιήσετε ενέργεια, 

που δεν είχατε προϋπολογίσει, θα πρέπει να κάνετε κάποιες εξισορροπητικές 

δράσεις, ώστε να δώσετε. Αλλιώς, θα βρεθείτε χρεωμένοι.  

Ακούγεται σαν να μιλώ με οικονομοτεχνικούς όρους, σαν να μιλάμε για εκείνη 

τη χρεοκοπημένη Ελλάδα των προηγούμενων ετών -ή σχεδόν χρεοκοπημένη-, 

σαν να μιλάμε για μια επιχείρηση ή ένα άτομο που κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. 

Δεν το κάνω… δεν σας μιλώ έτσι, για να σας δημιουργήσω φόβο αλλά για να 

καταλάβετε ότι, ακόμα κι εκεί, η ισορροπία είναι ότι πιο σημαντικό μπορεί να 

υπάρχει. Αλλιώς θα βρεθείτε, όχι απλώς καταχρεωμένοι ενεργειακά -κι αυτό 

δεν είναι καθόλου καλό σας διαβεβαιώ– αλλά θα έχετε επιβαρύνει μελλοντικές 

ενσαρκώσεις και παράλληλες ενσαρκώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό -όπως είχε 

δοθεί από το δάσκαλο Γερμανό- να χρησιμοποιείτε το Νόμο της 

Αβλάβειας και ακόμα, να προτάσσετε ως πρώτη προτεραιότητα την 

ισορροπία.  

Αφού τα είπα λοιπόν  αυτά, ας επιστρέψουμε στο πώς κατεβάζετε ενέργεια, για 

τη φυσική σας εκδήλωση στο γήινο πεδίο. Και εδώ βέβαια σκέφτεστε τόσα 

πολλά, σκέφτεστε όλους εκείνους που φαίνεται να έχουν εξαιρετικά μεγάλη 

ενέργεια σε χρήμα ή σε πόρους, όλα αυτά θέλουν πολύ καλό προϋπολογισμό, 

δεν γίνονται τυχαία. Δεν σημαίνει ότι είναι καλά πάντοτε, ότι είναι κατάλληλα, 

για όλους ούτε βέβαια ότι είναι εύκολα. 

Έτσι, στην πυραμίδα του Ταινάρου, ενεργοποιούνται οι κωδικοί της 

ζωής, που φέρετε μέσα σας. Αυτοί οι κωδικοί, βρίσκονται διατυπωμένοι  

με γονιδιακή γραφή, σε γονιδιακή σύνθεση, μέσα στο DNA σας. Αυτό 

που βλέπετε μέσα στην πυραμίδα, υπάρχει στο DNA σας. Και όπως 
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ειπώθηκε πολύ σωστά, είστε η πυραμίδα. Και η ενεργοποίηση, η πλήρης 

ενεργοποίηση αυτών των κωδικών, υποδηλώνει για σας μια τεράστια αλλαγή. 

Για όλους ανεξαιρέτως; Για όλους ανεξαιρέτως -για όλους εκείνους που κάνουν 

αυτή την εργασία και την ακολουθούν κατά γράμμα. Εντάσσεται δηλαδή στο 

γήινο δυναμικό σας ένα, θα έλεγα τρομακτικό αλλά είναι μια λέξη που θα 

προτιμούσα να αποφύγω, ένα θα μπορούσα να πω υπέρθεο -αναφερόμενο σε 

θεότητες- δυναμικό, πολλαπλών επιπέδων, το οποίο θα πρέπει να είστε έτοιμοι 

επίσης να εκφράσετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα 

είναι ότι, παίρνετε μεν, ενεργοποιείτε το δυναμικό αλλά δεν κάνετε 

ενέργειες προς την εκδήλωσή του και τότε δημιουργείται τεράστια 

ενεργειακή συμφόρηση. Τότε δημιουργούνται ανισορροπίες, επίσης, γιατί η 

ενέργεια δεν ρέει. Θα μου πείτε «Μα είμαστε εμείς! Εγώ είμαι, είναι δικό μου 

δυναμικό, που να πάει;»  

Μα εσύ, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είσαι μια πύλη. Τι θα γίνει, αν 

πίσω από τη μια πλευρά της πύλης συσσωρευτεί η ενέργεια και αρχίσει κάποιος 

με έναν πολιορκητικό κριό να χτυπάει την πύλη, για να την ρίξει; Είναι τόσο 

έντονη η ενέργεια, είναι εξαιρετικός ο όγκος της! Δημιουργείται συμφόρηση και 

δεν θα μπορέσει να ανοίξει η πύλη ομαλά, μπορεί να σπάσει.  

Άρα είναι απολύτως απαραίτητο, από τη στιγμή που γίνεται αυτή η 

ενεργοποίηση, να χρησιμοποιείτε τρόπους, να δώσετε στην ενέργεια διέξοδο, 

για να εκφραστεί. Θα μιλήσετε; Θα γράψετε; Θα συνθέσετε μουσική; Θα 

ζωγραφίσετε; Θα πάρετε μέρος σε διαδηλώσεις; Θα συμμετέχετε σε δράσεις για 

το κοινό καλό, δράσεις που θα αλλάξουν τον κόσμο; Θα το κάνετε με 

εσωτερική διδασκαλία ή εξωτερική δράση; Είναι δικό σας θέμα. Θα κατευθύνετε 

την ενέργεια στο να υπηρετήσετε το Σχέδιο; Στο να προσφέρετε υπηρεσία σε 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη; Είναι δικό σας θέμα.  

Η στοχοθεσία εδώ, είναι σωτήρια. Κάθε φορά, που εσείς παίρνετε 

ενέργεια, χρειάζεται να θέτετε το στόχο και να επιτρέπετε στην 

ενέργεια να κυλήσει προς τα εκεί. Να θέτετε ένα στόχο συνειδητά και 

πάντοτε να ζητάτε ενεργειακή ισορροπία. 

Δεν παίζουμε εδώ, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Από τη στιγμή που έχει 

εδραιωθεί και έχει εμπεδωθεί η ενεργοποίησή σας, η ενεργοποίηση των 

κωδικών σε αυτό το βασικό επίπεδο της πυραμίδας του Ταινάρου, καθώς 

επαναλαμβάνετε τη διαδικασία, αρχίζετε να εξερευνάτε τις δυνατότητες που 

δίνονται, μέσα στο τρίγωνο που έχει αναπτυχθεί. 

Υπάρχει ένα τρίγωνο. Η μια κορυφή είναι η Πυραμίδα του Ταινάρου, η 

άλλη ο ήλιος και η άλλη το κέντρο των Πλειάδων. Αυτό το τρίγωνο είναι 

γεμάτο ενέργεια. Και εσείς μπορείτε να το εξερευνήσετε και να επεκταθείτε 

προς τα πάνω. Δεν είναι απαραίτητο για την ώρα, να φτάσετε όλοι κάπου μέσα 

στο τρίγωνο, στον Ήλιο, στις Πλειάδες… δεν είναι απαραίτητο. Ο καθένας και η 

καθεμιά σας, χρειάζεται να βρει το δικό του, ξεχωριστό ρυθμό και να 

προχωρήσει. 

Για παράδειγμα, το λευκό, που είδε η Σ, η λευκή πυραμίδα, υποδηλώνει 

ενεργοποίηση του κέντρου του λαιμού. Είδε την πυραμίδα, στο επίπεδο του 
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πέμπτου κέντρου φωτός. Και θα συνεχίσει να τη βλέπει εκεί, για λίγο έως πολύ 

καιρό, μέχρι να χρησιμοποιήσει το δυναμικό που της δίνεται σε αυτό το 

επίπεδο. 

Οι κωδικοί φωτός ενεργοποιήθηκαν αλλά μην ξεχνάτε, ότι στο σενάριό 

σας έχετε θέσει κάποια ορόσημα και έχετε δώσει ήδη κάποιες 

κατευθύνσεις. Το κέντρο του λαιμού, είναι κέντρο της γήινης δημιουργίας 

πλέον της επικοινωνίας και της έκφρασης. Όταν βρεις λοιπόν τον τρόπο, να 

διοχετεύσεις την ενέργεια που έχεις συλλέξει, μέσα από το κέντρο του λαιμού 

και όλα όσα αυτό αντιπροσωπεύει, θα μπορέσεις στη συνέχεια να προχωρήσεις 

παραπάνω και να δουλέψεις και με τα επόμενα σημεία, που θα σε οδηγήσει η 

ίδια η πυραμίδα.  

Εσείς είστε η πυραμίδα. Αλλά δεν μπορείτε να την εκβιάσετε. Αυτοί οι 

κωδικοί, δείχνουν το ύψιστο δυναμικό σας. Και είστε όλοι, Πλειάδιοι. Όλες. 

Είστε Πλειάδιοι και Πλειάδιες. Και μην αναρωτηθείτε τώρα αν είστε μόνο αυτό ή 

και κάτι άλλο, αν είστε Ανδρομέδιοι, Σείριοι… Κρατείστε αυτό. Τιμήστε αυτό. 

Αρχίζετε να αναρωτιέστε όταν θέλετε να διασπάσετε την προσοχή και την 

ενέργειά σας, γιατί δεν αντέχετε να κάνετε αυτό που έπεται. Χρειάζεται 

αποφασιστικότητα, σταθερότητα, στοχοθεσία, διατήρηση της 

ισορροπίας και επιμονή. Χρειάζεται τάξη. 

Αυτό το Πλειάδιο δυναμικό, θα σας ενώσει με σύμπαντα. Δικά σας αλλά 

Σύμπαντα. Άλλες διαστάσεις. Δικές σας μεν, αλλά άλλες διαστάσεις. 

Έχετε ξεκινήσει ένα ταξίδι, είστε σε ένα όχημα, ένα βαγόνι φανταστείτε, που 

έχει τροχιοδρομηθεί, έχει ξεκινήσει, οι ράγες το οδηγούν αλλά… έχει όλη την 

ενέργεια που χρειάζεται αλλά ο μηχανοδηγός, ο οδηγός του, του τραίνου 

αυτού, χρειάζεται να πάρει τις σωστές αποφάσεις, να δώσει τη σωστή 

κατεύθυνση όσον αφορά το ρυθμό, την ταχύτητα, την αποφασιστικότητα, την 

προσοχή και το Σκοπό. 

Από τη στιγμή που εσείς είστε σε επαφή με το Σκοπό και το αληθινό σας 

θέλημα, οι ράγες θα σας οδηγήσουν εκεί. Δεν υπάρχει διαφυγή. Δεν θα 

φτάσετε εκεί, μόνο αν δεν το θέλετε, αν δεν είναι αυτός ο αληθινός σκοπός σας 

και αν προτιμάτε τελικά, να κωλυσιεργείτε.  

Η ομάδα που χτίσαμε σε αυτόν τον κύκλο των κλειδιών του Ενώχ, είναι η 

τελική. Είναι αυτή που θα σας βγάλει στην βιωματική αντίληψη, του τι σημαίνει 

πλήρης ενεργοποίηση του δυναμικού.  

Και ξέρετε, θα σας προϊδεάσω κάπως, όταν συνειδητοποιήσετε περί τίνος 

πρόκειται, θα είσαστε πολύ ευχαριστημένοι, με όσα τελικά κάνατε, με όλα όσα 

είστε. Θα είστε πλήρως ικανοποιημένοι και θα καταλάβετε ότι, αυτό που 

είστε, ήταν το σοφότερο που μπορούσατε να κάνετε. Τότε θα νιώσετε, 

πλήρη ικανοποίηση. Τότε θα νοιώσετε πληρότητα. Και τότε θα πείτε, όπως 

έβλεπε -κατά τις Γραφές-  ο Θεός τη δημιουργία του, ότι «ήταν καλή». Είδε και 

ήταν καλό, αυτό που έκανε.  

Και είναι αστείο, ότι θα πρέπει κάποιος να ενεργοποιήσει όλο του το δυναμικό, 

να ενεργοποιήσει τους κωδικούς όλους, για να το καταλάβει, να το αποδεχτεί. 
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Γιατί φυσικά χρειάζεται μια πολύ, πάρα πολύ διευρυμένη αντίληψη και βαθιά 

σοφία για να συνειδητοποιήσετε την αξία, αυτού που είστε και να αποδεχτείτε 

τη ζωή σας και ότι έχετε κάνει. Ή πολύ σοφός θα πρέπει να είναι κάποιος, ή 

πολύ μωρός. Γι’ αυτό και ο τρελός στην Ταρό, είναι το χαρτί μηδέν, που μπαίνει 

και στο τέλος και στην αρχή.  

Ο λόγος που είμαι σήμερα εδώ, είναι για να σας δώσω όλα αυτά τα βοηθητικά 

στοιχεία γύρω από την ενεργοποίηση των κωδικών σας.  

Κάθε φορά, πριν να ξεκινήσει η συνάντηση, θα παρακαλούσα να 

μοιράζεστε τις εμπειρίες που είχατε από την επανάληψη της σύνδεσης. 

Και αυτές, όπως υποψιάζεστε, θα πρέπει να τις έχετε καταγράψει. Μην 

χάσετε αυτή την ευκαιρία να καταγράφετε τις εμπειρίες αυτής της σύνδεσης. 

Είναι απόλυτα σημαντικές. Και κάθε φορά, πάνω στις εμπειρίες σας, θα λέμε 

μερικά λόγια, για να σας διαφωτίζω περισσότερο, ως προς το τι βιώσατε και στη 

συνέχεια θα ακολουθεί επικοινωνία με νεότερες πληροφορίες. 

Στο σημείο αυτό, μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις. 

Συνεχίστε την επαφή, την εργασία με την Πυραμίδα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε  

σαν βάση τη συγκεκριμένη Πυραμίδα του Ταινάρου. Μην εγκλωβίζεστε -μιλάει 

τώρα ο Άλιστερ- μην εγκλωβίζεστε στα πεδία που σας αρέσουν. Εκεί 

υπάρχει θυμαπάτη. Έχετε κάθε φορά, αυτό που χρειάζεστε. Αλλά να 

θυμόσαστε, ότι υπάρχει πάντοτε και κάτι άλλο.  

Για τη συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιείτε πάντοτε σαν βάση την Πυραμίδα 

του Ταινάρου και την ενεργοποίηση των κωδικών που υπάρχουν εκεί.  

 

Καλό σας βράδυ. Άλιστερ. 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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