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Ολυμπιάδα & Αλέξανδρος 

Συνάντηση 2η – 08.06.2016 

 «Άσκηση Εξισορρόπησης Θηλυκής-Αρσενικής Αρχής» 

 

 

Ας πάρουμε μερικές βαθιές, χαλαρές αναπνοές με την επίγνωση ότι 

εισπνέουμε ιόχρου φως. Ιόχρου ενέργεια. 

Η Ιόχρους ενέργεια περνά και καθαρίζει όλο το σώμα μας και όλα τα σώματα 

της αύρας μας και με την εκπνοή φεύγει και απομακρύνει όλα όσα δεν 
χρειαζόμαστε. 

Αλέξανδρος! 

Ήρθα και βρίσκομαι κοντά σας για άλλη μια φορά. Ανοίξτε την καρδιά σας 
για μένα. Βρίσκομαι εδώ και η Ολυμπιάδα επίσης, βρίσκεται εδώ, για την 

ώρα σε δεύτερο πλάνο. 

Αφήστε την καρδιά σας να ανοίξει διάπλατα! Ανοίξτε την τόσο, ώστε να 
νοιώσετε ότι δεν πάει άλλο. Δείτε το κέντρο της καρδιάς να διευρύνεται όσο 

δεν πάει άλλο. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μιλήσουμε σήμερα. Στο πλαίσιο που σχηματίζει 

η ορθάνοιχτη καρδιά, το ορθάνοιχτο κέντρο της καρδιάς σας. 

Εσείς που βρίσκεστε εδώ σήμερα, ήρθατε για μένα. Μόνο για μένα! Και την 
Ολυμπιάδα βέβαια! 

Εκείνοι που έρχονται για άλλους δεν είναι εδώ. Θα καταλάβετε τι εννοώ.. 

Προτιμώ να συνεχίσω με δύο, τρεις, παρά με όλους. Η Άννα νομίζει ότι 

δήλωσα στην πρώτη συνάντηση ότι δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα μείνουν από 
σας και πόσοι θα φύγουν, απλώς για να σας πάρω τον αέρα. Για να 
παραστήσω τον σκληρό στρατηλάτη. Όμως είπα την αλήθεια. Είπα την 

αλήθεια. Έτσι είναι! 

Θέλω να μείνουν μόνο εκείνοι που μπορούν. Δεν είναι μια οποιαδήποτε 

ενέργεια. Ούτε είναι μια ενέργεια που κατεβαίνει στην Γη συχνά. Πρόκειται 
να γίνουν πολλά με αυτή. Με την ενέργεια της Ολυμπιάδας και του 
Αλέξανδρου και εσείς είστε εδώ για να ξεκινήσετε! 

Τούτη την ώρα η Ολυμπιάδα στέκεται αριστερά σας, από το αριστερό σας 
χέρι και εγώ από το δεξί σας. Σχηματίζουμε έτσι ένα δίπολο, ανάμεσα στο 

οποίο ισορροπείτε. Η ανοιχτή καρδιά σας ισορροπεί. Κάποιος θα έφτανε να 
το πει αυτό «μαγεία». Το να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένους τρόπους για να 
παράγετε συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι ένα είδος μαγείας. 

Στην δική μας περίπτωση η μαγεία βρίσκεται στο ότι εγώ και η Ολυμπιάδα, 
έχουμε σχηματίσει ένα δίπολο, δεξιά σας και αριστερά σας. Επίσης εσείς 

βρίσκεστε στον χώρο αυτό, ένα χώρο ενεργοποιημένο από εμάς, όχι μόνο 
από εμάς αλλά και από τις δικές μας παρουσίες και ενέργειες. 

Σχηματίζουμε μία πλάστιγγα. Μία ζυγαριά! Βρίσκεστε στο κέντρο. Είστε η 
κολώνα στο κέντρο της ζυγαριάς. Δεξιά σας και αριστερά σας ο Αλέξανδρος 
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και η Ολυμπιάδα σε ισορροπία. Στο αριστερό χέρι η θηλυκή ενέργεια και στο 
δεξί η αρσενική. 

Τώρα θα κάνουμε οι δυο μας ένα βήμα πίσω και θα δείτε το σημείο που 
στεκόμασταν να παλαντζάρει. Θα δείτε τους δίσκους της πλάστιγγας, της 

ζυγαριάς, να μην είναι πια ισορροπημένοι αλλά να γέρνουν. Παρατηρήστε, 
καθώς στέκεστε εσείς ως κολώνα στο κέντρο, ποιος είναι ο δίσκος που 
γέρνει. Που πάει το βάρος; Δεξιά ή αριστερά; Που αντιληφθήκατε να γέρνει 

η ζυγαριά; 

[Μοίρασμα εμπειριών] 

Εσείς που είδατε την ενέργεια να γέρνει προς δεξιά, είστε ιδιαίτερα 
εστιασμένες στην αρσενική ενέργεια. Επιχειρήστε λοιπόν, να ζητήσετε την 
βοήθεια της Ολυμπιάδας και φέρτε την να σταθεί στον αριστερό δίσκο 

ισορροπώντας το σύστημα. 

Η Β. έχει μια επιθυμία ως προς αυτόν. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα προς τα 

πού θα υπάρξει η ανισορροπία. Β., το χέρι σου είναι που κρατάει την 
πλάστιγγα. Το  χέρι σου αυτή την στιγμή κρατά την ζυγαριά μπροστά σου. 
Δες το χέρι σου να εκτείνεται μπροστά σου κρατώντας μια ζυγαριά και 

κοίταξε προς τα πού γέρνει. Σε σχέση με σένα. Προς το δεξί σου χέρι ή προς 
το αριστερό. Την κρατάς μπροστά με τεντωμένο το χέρι και βλέπεις αν 

κλείνει προς την δική σου δεξιά πλευρά ή προς την δική σου αριστερή 
πλευρά. 

Βρίσκεσαι Β. σε ένα σημείο καμπής. Το δεξί σου χέρι και το αριστερό έχουν 
την ίδια δύναμη. Αυτό που είδες τώρα, που συνειδητοποιείς τώρα, σημαίνει 
κάτι πολύ περισσότερο. Σημαίνει ότι εσύ μπορείς να ισορροπήσεις την 

θηλυκή και την αρσενική ενέργεια σου, με μια απλή για σένα διαδικασία 
διαχείρισης της ενέργειας. Είναι όλα εντάξει, δεν χρειάζεται να πας στον 

γιατρό, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται να ισορροπήσεις εσύ. Μπορείς 
να το κάνεις μόνη σου. Έχεις δύναμη. Στην δική σου περίπτωση θα χρειαστεί 
ταυτόχρονα να κρατήσεις την Ολυμπιάδα και μένα, δεξιά και αριστερά, κατά 

την διάρκεια αυτής της εργασίας. 

Αυτό που είπε τις προάλλες η Ολυμπιάδα ξεπέρασε πολλούς. Άρχισε να 

ξεπερνά πολλά κατεστημένα. Κατεστημένα που υπήρχαν στον δικό σας νου. 
Γιατί ένα μεγάλο μέρος από όσα ειπωθήκαν, έχουν ξανακουστεί. Όταν όμως 
ερχόμαστε και μιλούμε για ένα θέμα, αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στους 

παρόντες και παρούσες, κατά δεύτερο σε όσους πρόκειται να ακούσουν το 
μήνυμα και στην συνέχεια σε ένα βαθμό σε κάποιους που δεν έχουν έλθει 

ακόμα σε επαφή με τις ενέργειες που κυκλοφορούν. 

Επηρεαστήκατε όλοι σας πολύ βαθιά από την εργασία που έγινε. 
Περισσότερο όμως, βαθύτερα ακόμα επηρεαστήκατε από το σώμα που σας 

ζητήθηκε να φορέσετε και πρέπει να συνεχίσετε να το φοράτε. Μπορεί αυτό 
το σώμα να σας οδηγήσει σε τριβές. Το σώμα της αλήθειας και του φωτός, 

μπορεί να σας οδηγήσει σε τριβές, αλλά αυτό θα γίνει όταν η θηλυκή και η 
αρσενική ενέργεια μέσα σας δεν είναι ισορροπημένη. Θέλω δηλ. να 
καταλάβετε, θέλουμε να καταλάβετε, ότι η αλήθεια και το φως 

συνδέονται άμεσα με τους δύο βασικούς πόλους της ύπαρξης, που 
είναι το θηλυκό και το αρσενικό. Δεν μπορεί να έχετε φως και αλήθεια 

μόνο στον ένα πόλο. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα περισσότερα 
δίπολα, αλλά το κυρίαρχο δίπολο είναι της θηλυκής και αρσενικής 
αρχής. 
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Αυτό θα έπρεπε να σας λέει κάτι, να σας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντική η 
ισορροπία, από απλά και μόνο το γεγονός, ότι για να δημιουργηθεί το 

ζυγωτό, η απαρχή ενός καινούργιου ανθρώπου, χρειάζεται το θηλυκό και το 
αρσενικό και αυτά τα δύο είναι που δημιουργούν τελικά τον σπινθήρα ζωής 

σε ένα νέο κύτταρο. 

Έχετε ακούσει κάποιοι/ες, ότι το πνεύμα είναι ένας σπινθήρας. Αυτός ο 
σπινθήρας για να γειωθεί χρειάζεται την ένωση των δύο αρχών.  

Καταλαβαίνεται λοιπόν πως μιλάμε για ζωή και φως και αλήθεια, που 
μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά, μόνο μέσα  από την εξισορρόπηση, την 

ισορροπημένη δράση και ένωση αυτών των δύο αρχών. 

Θα μείνω εδώ και θα μιλώ τουλάχιστον κάθε μήνα. Όποιος θέλει μπορεί να 
έρχεται να ακούσει. Δεν θα κλείσει ο κύκλος όπως σκέφτεται η Άννα. Θα 

συνεχίσει να υφίσταται. Είμαι εδώ! Είναι αυτός ο χώρος και δικός μου! 

Έρχομαι με έναν ιδιαίτερο δυναμισμό μαζί με την Ολυμπιάδα, για να 

δουλέψουμε πάνω στα δίπολα. Δεν έρχομαι δηλαδή ως ο Μέγας Αλέξανδρος 
ο στρατηλάτης, που κυρίευσε τον κόσμο -ή τουλάχιστον δεν έρχομαι μόνο 
ως αυτό. 

Κάποιοι θα απορούσαν και θα ανησυχούσαν ακούγοντας αυτά τα λόγια, γιατί 
φαίνεται περίεργο ότι ένας στρατηλάτης βρίσκεται να μιλάει για θηλυκή και 

αρσενική αρχή, να προτίθεται να κάνει δουλειά τέτοιας εμβέλειας.  

Άλλο τα σενάρια που παίζουμε στην Γη, τι ρόλους παίζουμε και άλλο αυτό 

που είμαστε. 

Η Αλήθεια είναι ότι τίποτα  δεν μπορεί να γίνει ξανά το ίδιο. Τίποτα δεν θα 
φέρει πίσω εκείνο το χαμένα μεγαλείο. Τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο! 

Αλλά κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Για να γίνουν 
ακόμα καλύτερα, χρειάζεται να μπουν οι βάσεις! 

Τώρα έρχομαι να δουλέψω πολύ συγκεκριμένα μαζί σας δίνοντας και 
δείχνοντας αυτές τις βάσεις. Και επειδή η ενέργεια μου είναι διαπεραστική 
και η ενέργεια της Ολυμπιάδας επίσης, η οποία εν τη ρύμη του λόγου σας 

ανέφερα ότι συνδέεται με την Αφροδίτη, είναι επίσης έντονη και βαθιά 
θηλυκή, η εργασία μας θα πάει σε βάθος. Θα έχει αποτελέσματα, αρκεί να 

το θέλετε. 

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό στο εξής ότι η εργασία που κάνουμε 
εδώ, σε αυτόν τον κύκλο, αφορά την εξισορρόπηση θηλυκής και  αρσενικής 

αρχής και ακόμα την διενέργεια εξετάσεων, ενεργειακών εξετάσεων, που θα 
δείχνουν την κατάσταση της ισορροπίας θηλυκού – αρσενικού στα διάφορα 

όργανά σας. Καταλαβαίνετε ότι πάμε ένα βήμα μακρύτερα σήμερα. 

Η Ενεργειακή ισορροπία του σώματός σας, σχετίζεται φυσικά ιδιαίτερα με τα 
ενεργειακά σας κέντρα, τα κύρια ενεργειακά κέντρα και τα δευτερεύοντα. 

Αλλά κάθε όργανο του σώματός σας διαθέτει τουλάχιστον ένα ενεργειακό 
κέντρο και κάθε όργανο, εξυπηρετεί το σύνολο και με την ενέργειά του 

συμβάλει στην ισορροπία του. Θα σκεφτείτε αμέσως ότι πρόκειται για τις 
ενέργειες γιν και γιαγκ, και ότι αυτό μοιάζει πάρα πολύ ίσως, με την 
διδασκαλία της μεθόδου του βελονισμού και άλλων ανατολικών τεχνικών. Η 

συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή διδασκαλία. 

Όμως  Έρχομαι να προσθέσω πράγματα και δεν θα μιλήσουμε για τις απόψεις 

των βελονιστών. Η Άννα δεν γνωρίζει βελονισμό και δεν θέλω να μιλήσω 
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για αυτό. Δεν θα μιλήσουμε δηλ. για τους μεσημβρινούς του σώματος, αλλά 
για κάθε κέντρο ξεχωριστά και τις ποιότητές του. 

Η Αφροδίτη που προσέρχεται ως Ολυμπιάδα, και που πραγματικά, κατέχει 
αυτή την ενέργεια, είναι εδώ για να διευρύνει τον ορίζοντά σας. Η διεύρυνση 

και η διαστολή, θα δοθεί από την Αφροδίτη/ Ολυμπιάδα.  

Κάθε τι που αφορά την διεύρυνση και την δεκτικότητα, θα έρχεται από την 
Ολυμπιάδα. Κάθε τι που αφορά την συγκέντρωση της ενέργειας και την 

στοχοθεσία, θα έρχεται από εμένα.  

Σε αυτό το σημείο θα κάνω την εργασία μας αρεστή στα μάτια του Δία, 

δηλώνοντας ότι αυτός κατέρχεται πραγματικά μέσω εμού και της 
Ολυμπιάδας. Ότι είναι το δικό του πνεύμα πίσω από εμάς. Το λέω αυτό για 
να το κρατήσετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί κάποια στιγμή θα 

αποδειχτεί ένα πολύτιμο στοιχείο για την δουλειά μας.  

Πρόκειται να αναπτυχθούν ορισμένοι τομείς δραστηριότητας στην καρδιά 

των κυττάρων. Δηλ. η δουλειά μας θα πάει τόσο βαθιά ώστε να αγγίξει το 
κύτταρο και τις εργασίες που γίνονται εκεί. Και εκεί ακόμα θα δοθούν οι 
αντιστοιχίες  της θηλυκής και της αρσενικής αρχής. Θα δουλέψουμε με 

σύμβολα που θα τοποθετείτε πάνω σε συγκεκριμένα οργανίδια των 
κυττάρων. 

Ας μαζέψω τώρα το θέμα και ας το κάνω ποιο συγκεκριμένο, για να 
προχωρήσουμε. 

Η Ολυμπιάδα που κάθεται αριστερά σας, τοποθετεί το χέρι της στο κεφάλι 
σας, στο αριστερό ημισφαίριο. Από εκεί ξεκινώντας χαϊδεύει με την παλάμη 
της όλη την αριστερή πλευρά, από το αφτί, στο λαιμό, στον ώμο, στο χέρι, 

τον κορμό, το πόδι ίσια κάτω. Επιτρέψτε στο εαυτό σας να νοιώσει αυτό το 
ενεργειακό άγγιγμα.  

Από την άλλη πλευρά εγώ κάνω το ίδιο στην δεξιά πλευρά του σώματος. 
Φέρνοντας το χέρι στο δεξί σας ημισφαίριο και κατεβάζοντας την παλάμη 
αργά, μέχρι τα πόδια. Χαϊδεύοντας απαλά μέχρι τα πόδια. 

Ήδη μπορείτε να νοιώσετε διαφορετικά τις ενέργειες του σώματός σας δεξιά 
και αριστερά. Μοιάζει να έχουμε ενεργοποιήσει κάποιες αντιδράσεις. Θα 

μπορούσατε να φανταστείτε ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, η 
επιφάνεια της σας έχει διαχωρίσει στην μέση. Άλλη αίσθηση έχει η δεξιά 
πλευρά και άλλη η αριστερή. 

Πάρτε λίγο χρόνο για να νοιώσετε την διαφορά. Την ενεργειακή διαφορά 
ανάμεσα στα δύο μισά του σώματός σας.  

Τι ακριβώς είναι αυτό που νοιώθετε; 

[Μοίρασμα εμπειριών] 

Ας συνεχίσουμε … 

Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται για να καταλάβετε την ροή της ενέργειας. 

Η Άννα είχε την ένσταση, ότι το αριστερό ημισφαίριο εξυπηρετεί το δεξί 

σώμα από τον αυχένα και κάτω, άρα θα έπρεπε να σας πούμε να βάλετε, να 
οραματιστείτε, τα χέρια μας κάπως διαφορετικά. Την Ολυμπιάδα να αγγίζει 
το δεξί ημισφαίριο και εγώ το αριστερό. Δεν θέλουμε αυτό, δεν δουλεύουμε 

βάσει της φυσιολογίας του νευρικού συστήματος, της γνωστής φυσιολογίας 
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του νευρικού συστήματος, για να το θέσω καλύτερα, αλλά οι οδηγίες μας 
είναι αυτούσιες, ανεξάρτητες και θελήσαμε να κάνουμε αυτόν τον 

διαχωρισμό, για να μπορέσετε να νοιώσετε την ενέργεια της Ολυμπιάδας και 
την δική μου, βαθύτερα. 

Αυτό που συλλάβατε έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί νοιώσατε εντονότερα την 
ενέργεια εκεί που υπήρχε μεγαλύτερο κενό. Στο χώρο, στα σημεία που 
χρειαζόσασταν περισσότερη ενέργεια και περισσότερη θηλυκή ενέργεια ή 

αρσενική. 

Με αυτόν τον τρόπο επίσης, θα μάθετε να συνδέεστε μεταξύ σας, σαν άτομα, 

ο καθένας για τον εαυτό του. Θα καταλάβετε τι εννοώ. 

Αυτή την στιγμή έχει μπει μια νοητή διαχωριστική γραμμή, χωρίζοντας σας 
σε δύο μισά. Είναι καιρός, αυτά τα δύο μισά να ξανασυστηθούν το ένα με το 

άλλο. Να συστηθούν μεταξύ τους, και να ερωτευθούν και να αγαπηθούν. 

Αφήστε λίγο την φαντασία σας ελεύθερη να χωρίσει και να ενώσει. Δείτε τα 

δύο μισά του σώματός σας σαν να είναι το καθένα μια αυθύπαρκτη οντότητα. 
Βάλτε τα να κοιταχτούν μεταξύ τους. Το δεξί Θα κοιτάξει το αριστερό, χμ.. 
μπορείτε να το κάνετε όπως σας βολεύει, αρκεί να κοιταχθούν κατάματα. 

Μπορείτε να υποθέσετε ότι είναι δύο ολοκληρωμένες οντότητες το καθένα. 
Η μια θηλυκή και η άλλη αρσενική. Στέκονται κοντά-κοντά, κοντά, μούρη 

με μούρη, πρόσωπο με πρόσωπο και εσείς είστε εκείνοι/-ες, που θα 
παρακολουθήσετε την διαδικασία. 

Βρίσκεστε πάντοτε σαν μία κολώνα, μια στήλη στο κέντρο, κάνετε ένα βήμα 
πίσω για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτά τα δύο μισά να 
αλληλοεπιδρούν. Σαν να ήσασταν ένα τρίτο πρόσωπο. Αφήστε τα να 

κοιταχτούν μεταξύ τους … Ποιο είναι το ποιο μεγάλο, το ποιο φασαριόζικο 
το ποιο γκρινιάρικο, το ποιο ισχυρό; Ποιο είναι το ποιο αδύναμο και ήπιο;  

Εδώ θυμηθείτε, δεν είμαστε εγώ και η Ολυμπιάδα! Είναι δύο οντότητες που 
είστε εσείς. Αν δείτε ότι αυτές οι δύο όψεις αντικρούονται, παλεύουν η μία 
την άλλη· εισηγηθείτε την ειρήνη. Συμβουλέψτε τις. Συμβουλέψετε την κάθε 

μια ξεχωριστά. 

Παίζετε ένα μικρό δράμα. Ένα έργο. Υπάρχει ένα σενάριο ανάμεσα σε αυτές 

τις δύο οντότητες. Πάρτε λίγο χρόνο για να μοιραστείτε όσα αντιληφθήκατε 
σε σχέση με αυτές. Για το πώς νοιώθει η μία για την άλλη. Πως νοιώθει το 
ένα μισό για το άλλο μισό. 

[Μοίρασμα εμπειριών] 

Με αυτόν τον τρόπο είδατε κάποια από τα προβλήματα που μαστίζουν την 

θηλυκή και την αρσενική αρχή. Είναι μάστιγες αυτά τα προβλήματα για την 
ανθρωπότητα, για τους ανθρώπους! 

Δεν είστε μόνο εσείς που κάνετε αυτή την εργασία, αλλά όλοι και όλες 

βιώνουν τέτοιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις, τις οποίες δεν μπορούν να 
διαχειριστούν. Δεν μπορούν καν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν! Είναι πολύ 

λίγοι οι άνθρωποι που έχουν μια ισορροπημένη σχέση, που τα δύο αυτά 
κομμάτια, οι δύο όψεις, έχουν μια ισορροπημένη σχέση. Και αυτοί ακόμα, 
επειδή είναι διαρκής η αλλαγή, η εναλλαγή των ενεργειών, μπορεί κάποια 

στιγμή να διαταραχθεί και μετά πάλι να ισορροπήσει και ούτω καθεξής. 

Αυτή είναι η φυσική διαδικασία. Υπάρχουν όμως καταστάσεις που 

διατηρούνται για καιρό και τότε η συσσωρεμένη ενέργεια δημιουργεί 
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προβλήματα. Καλείστε να λύσετε αυτά τα προβλήματα διαχειριζόμενοι την 
ρήξη, την ένταση, την τριβή, κάθε είδους τριβή που μπορεί να δημιουργείται 

ανάμεσα σε αυτό το καταπληκτικό ζευγάρι. 

Εφόσον νοιώθετε ότι ένα κομμάτι από τα δύο υστερεί, ή είναι 

αποδυναμωμένο και γενικότερα έχει πρόβλημα, μπορείτε να το βοηθήσετε 
να ισορροπήσει απαντώντας στα αιτήματά του. Κάνοντας πράξη αυτά που 
ζητά. 

Ποτέ μια αρχή δεν ζητά κάτι άδικο. Υπάρχει μια βαθιά αίσθηση 
δικαίου. Ωστόσο όταν τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον α΄ ή β΄ λόγο, 

το θέμα περιπλέκεται και εκεί μπορεί να φαίνονται ότι και οι δύο έχουν άδικο 
ή δίκαιο, πάνω στο ίδιο θέμα. Χρειάζεται να γίνετε εσείς, να παίξετε τον ρόλο 
του διαχειριστή κρίσεων ή με ποιο απλά λόγια να παίξετε τον ρόλο της 

προξενήτρας και να μειώσετε τις εντάσεις, και να φέρετε, του διαιτητή ίσως, 
και να φέρετε ποιο κοντά αυτές τις δύο όψεις.  

Πάρτε τώρα λίγο χρόνο, για να επικοινωνήσετε και πάλι μαζί τους, ως 
κολώνα που βρίσκεται στο κέντρο ανάμεσα στις δύο αυτές όψεις, κάντε ένα 
βήμα πίσω και για άλλη μια φορά δείτε τις να κοιτάζονται κατάματα και 

επιτρέψτε στον εαυτό σας να νοιώσει όλα όσα διαμείβονται ανάμεσά τους. 
Όσα λέγονται ή όσα βιώνονται και δεν λέγονται.  

Στην συνέχεια εσείς ως ιθύνον νους, ως ο νους που διοικεί με αγάπη, 
πλησιάστε την κάθε όψη ξεχωριστά και βοηθήστε την να κατανοήσει την 

άλλη πλευρά. Ρωτήστε την τι χρειάζεται, δώστε παραινέσεις, και 
ισορροπήστε τα πράγματα μεταξύ τους. Θυμηθείτε να παίρνετε βαθιές, 
χαλαρές αναπνοές. 

Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε για σας! Έρχεται στον χώρο, στο κέντρο του μικρού 
μας κύκλου, ποιος; Ο Θεός Έρωτας! Ζητήστε του να σταθεί ανάμεσα σε 

αυτές τις δύο όψεις , οντότητες και να τις ενώσει σε αγάπη. Παρακολουθείστε 
τι γίνεται. Ποια είναι τα αποτελέσματα;  

Και έτσι είναι! 

Αυτή είναι μια τεχνική που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε κατάλληλα 
αυτές τις δύο αρχές. Κάτι ανάλογο θα μπορούσατε στην πραγματικότητα να 

κάνετε και με άλλες όψεις του εαυτού σας, αλλά όχι τώρα. Θα δοθεί η 
καθοδήγηση για κάθε τι άλλο. Έχοντας φέρει κοντά, συνειδητά για εσάς 
πια, αυτές τις δύο αρχές, μπορείτε να κολυμπήσετε στον ωκεανό της 

ενέργειας που παράγουν. Η ένωσή τους παράγει την θάλασσα, τον 
ωκεανό της ενέργειας. Δημιουργεί τις διαστάσεις. Δεν είναι τα 

πράγματα τόσο μικρά,  όσο φαντάζουν αρχικά. Δεν είναι απλώς μια 
ψυχολογική αναλογία, που μαθαίνετε να διαχειρίζεστε μέσα από ένα 
δρώμενο. Εσωτερικό δρώμενο. Η συνεργασία αυτών των δύο νοημόνων 

αρχών μέσα σας παράγει τις διαστάσεις στις οποίες ζείτε και κινείστε. 

Αυτό σημαίνει ότι όσο αυτές οι δύο αρχές δεν βρίσκονται μεταξύ τους σε 

αρμονία, δεν έχετε την δυνατότητα και την ευκαιρία, να περάσετε σε 
βαθύτερα πεδία, να επικοινωνήσετε με βαθύτερα πεδία ύπαρξης και να 
αναπτύξετε το δυναμικό σας σε άλλες διαστάσεις. Πρέπει πρώτα να 

ισορροπήσουν αυτές οι δύο όψεις και μέσα από την ένωσή τους, να παραχθεί 
ο ωκεανός ενέργειας, τα ύδατα της ζωής και της ενέργειας, μέσα στα οποία 

απλώνονται, εκτείνονται οι διαστάσεις. Και αυτό είναι ένα ασφαλές σημείο 
για να ξεκινήσετε. Είναι ένα απόλυτα ασφαλές σημείο για να ξεκινήσει ένας 
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άνθρωπος την εσωτερική αναζήτηση. Εγώ θεωρώ απαραίτητο, θεωρούμε 
απαραίτητο , το ότι πριν προχωρήσει κάποιος στο πνευματικό μονοπάτι, 

χρειάζεται να κάνει αυτή την εργασία. Και τότε μέσα από το άνοιγμα καρδιάς 
και την ένωση, την ερωτική ένωση, θα μπορέσει να μπει σε άλλα νερά. Σε 

άλλες σφαίρες ύπαρξης! Κυρίως όμως θα έχει καταφέρει να λύσει βαθιές 
εσωτερικές συγκρούσεις, που του δυσκολεύουν την ζωή. 

Στην σχέση αυτών των δύο βρίσκονται πάρα πολλά μυστικά. 

Βρίσκεται ακόμα το μυστικό της σχέσης σας με τον Θεό. Έτσι είναι. 

Αυτές οι δύο όψεις παίζουν η μία για την άλλη τον ρόλο του Θεού, θεότητας. 

Για εσάς που είστε ενσαρκωμένες σε ένα θηλυκό σώμα, η άλλη αρχή παίζει 
τον ρόλο της θεότητας. Για κάποιους άνδρες που είναι ενσαρκωμένοι σε ένα 
ανδρικό σώμα, αρσενικό σώμα, η θηλυκή αρχή είναι αυτή που παίζει τον 

ρόλο της θεότητας. Και χρειάζεται μέσα από τον έρωτα, την ένωση που 
θα αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο αυτές όψεις, να μπορέσετε να 

επικοινωνήσετε ουσιαστικά, με το Θείο μέσα σας.  

Είναι σαφές λοιπόν, ότι όσο δεν υπάρχει αρμονία, κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει με 
την επαφή σας με τα εσωτερικά πεδία, με την σύνδεσή σας με την ίδια σας 

την θειότητα. 

Η Ολυμπιάδα περιέγραψε με άλλα λόγια την ανάγκη ισορρόπησης την 

προηγούμενη  φορά. Τώρα σας το δείχνω εγώ με ένα ποιο γλαφυρό τρόπο 
και δίνοντας σας μια  πρακτική μέθοδο, μια τεχνική, για να λύσετε τις τυχών 

συγκρούσεις. 

Μέσα από την εργασία που κάναμε σήμερα, συγκεντρώθηκε πολύ ενέργεια. 
Η Ένωση που έφερε ο έρωτας, συγκέντρωσε ενέργεια. Και αυτή πρέπει να 

την διαχειριστείτε επίσης!  

Θα σας συμβούλευα να επιτρέψετε σε αυτή την ενέργεια να κινηθεί στα 

σημεία του σώματός σας που βιώνουν πόνο. 

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρούσες για την σημερινή εργασία. Την 
επόμενη φορά θα έχουμε κάτι ακόμα ποιο ενδιαφέρον. 

Και έτσι είναι! 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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