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Πάρτε βαθιές αναπνοές και κλείστε τα μάτια… Κλείστε και τα αυτιά στους 

εξωτερικούς θορύβους, έτσι όπως κάνετε κάθε φορά για τη συνάντησή μας. Εγώ 
σας έφερα εδώ, μη θαρρείτε ότι ήρθατε μόνοι σας. Μιλάει ο Δίας. 

Αυτό που έκανα την προηγούμενη φορά, ήταν μια επίδειξη δύναμης. Ήθελα να 

δείξω στην Άννα και σε εσάς και σε όλους, ότι μπορώ να μιλήσω πολύ 
διαφορετικά απ’ ό,τι κάνω συνήθως και συνέχεια. Να μιλήσω, χωρίς να 

απευθύνομαι στο νου σας, στο λογικό νου αλλά μάλλον στον πολύ βαθύτερο 
εαυτό σας. το ότι σας. Το ότι σας μιλώ λογικά, βοηθώντας σας να συνάγετε 
συμπεράσματα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, είναι ένα προσόν που έχω 

αποκτήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια, ανάμεσα στις τάξεις των Δαιμόνων -των θεών-
δημιουργών, με άλλα λόγια. Δαίμονας είναι αυτός που δαιμονίζει; Είναι αυτός που 

γνωρίζει. Αλλά δεν είναι παθητικός γνώστης. Είναι αυτός που βάσει της γνώσης 
τους δημιουργεί. Και αυτό είναι που φοβούνται οι άνθρωποι συνήθως. Οι 
άνθρωποι φοβούνται… φοβούνται εκείνους που δημιουργούν βάσει της γνώσης 

τους, γιατί οι ίδιοι δεν γνωρίζουν αρκετά για να το παραδεχτούν… αποδεχτούν 
αυτό, για να το ελέγξουν. Αυτός που γνωρίζει είναι δαίμονας για εκείνον που δεν 

γνωρίζει. Γιατί αν γνώριζε, θα ήταν άγγελος. 

Ο λόγος που ζήτησα να γίνουν έτσι τα πράγματα την προηγούμενη φορά λοιπόν, 
ήταν για να πάμε βαθιά στη δημιουργία του Εαυτού. Και αυτή η δημιουργία με 

τίποτα δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά στον ανθρώπινο νου, γιατί δεν  υπάρχουν οι 
συνιστώσες. Μη έχοντας πληροφορία, μη έχοντας τη δυνατότητα έστω να 

αντιληφθεί την πληροφορία που πιθανόν θα πάρει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
κατανοήσει τα βαθύτερα, πρώιμα στάδια της Δημιουργίας. Μπορεί να τα 
πλησιάσει, να πλησιάσει στην κατανόησή τους μόνο μέσω του συμβολισμού και 

της αναλογίας. 

Με δυο λόγια, την προηγούμενη φορά άφησα την Άννα να κοιμάται κάπου… έξω 

και έκανα κουμάντο εγώ, όπως ήθελα. Τώρα όμως την έχουμε πάλι μαζί μας εδώ 
και περιμένει να ακούσει για να μεταφέρει. Κάνε πίσω Άννα πάλι, για να πάρω 
απευθείας το λόγο.  

Όταν ο ουρανός κατεβαίνει στη γη, έρχονται τα πάνω κάτω. Τα πάντα φαίνονται 
ανάποδα. Φαίνεται ότι τίποτα δεν πάει καλά· το δίκαιο δεν επικρατεί, το κακό 

αντιτίθεται στο καλό, τα πάντα φαίνονται ανάποδα, όταν ο ουρανός κατέβει στη 
γη. Είναι μια απαραίτητη συνθήκη, φυσικά, γιατί πρόκειται για ένα δίπολο και 
όταν το δίπολο ενωθεί, και τα δύο άκρα βρίσκονται μαζί. Συνυπάρχουν. Αν είχατε 

τα χαρακτηριστικά μόνο του ενός άκρου, θα σήμαινε ότι το δίπολο παραμένει σε 
διαχωρισμό: ο ένας πόλος αντιστοιχεί στη φύση, ο άλλος στο πνεύμα· ο ένας 

πόλος αντιστοιχεί στη Γη, ο άλλος στο στερέωμα -αυτή είναι η αναλογία άλλωστε 
της Ύλης με το Πνεύμα. Κάνετε κοιλιά μέχρι να ανέβετε στον ουρανό και μετά 
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πάλι από την αρχή ζητάτε να κατεβείτε κάτω. Ενώνεστε και χωρίζεστε. Ενώνετε το 

γήινο δυναμικό σας με το ουράνιο. Ενώνεται ο εαυτός στη Γη, με τον Εαυτό στον 
ουρανό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είστε μία τέτοια ένωση. Εάν δεν υπήρχε αυτή η 

ένωση, δεν θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε αυτά τα λόγια. Θα σας ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθήσετε οτιδήποτε, θα τα βρίσκατε κουτά, πολύ 

ασαφή και ανώφελα, εντελώς ανώφελα. Είναι πιθανό ακόμα να μην μπορούσατε 
καν να δείτε ή να ακούσετε, γιατί ο μηχανισμός αυτός, της όρασης, της ακοής… ο 
αισθητηριακός μηχανισμός είναι η ένδειξη ότι υπάρχει κάποιος μέσα που ορά. 

Υπάρχει κάποιος μέσα που αφουγκράζεται. Υπάρχει κάποιος μέσα, που τα παίρνει 
όλα αυτά και βγάζει ένα συμπέρασμα. Αυτή είναι η Θεία φύση. Ξεκάθαρη.  

«Μα τελικά», αναρωτιέστε, «η λογική συνδέεται με τη Θεία φύση; Είναι θείο 
χαρακτηριστικό;»  Ναι, η ύπαρξη λογικής εξυπονοεί την είσοδο της θείας φύσης, 
του Θείου, του Πνεύματος, στη μορφή/στην ύλη. Όχι απλώς μέσα από την 

εξελικτική διαδικασία ο νους που έγινε ύλη κατάφερε να ανέλθει σε αυτό το 
επίπεδο, ώστε να μπορεί να σκέφτεται -όχι μόνο αυτό. Αλλά επίσης ότι το ίδιο 

Πνεύμα, προσεγγίζει τον εαυτό του από το άλλο άκρο, από τον ουρανό. Τα δύο 
έλκονται. Το ένα εξειδικεύεται, φτάνει στον αρνητικό πόλο και στο τέλος οι δύο 
πόλοι έλκονται και ενώνονται εκ νέου. Αυτό μπορείτε να το δείτε παντού στο 

σύμπαν -παντού. 

Ρωτάει η Άννα, από τη γωνιά στην οποία την έχω να κάθεται -ή θα ήθελε να 

ρωτήσει… Την έχω να κάθεται εκεί, για να μιλά και να ακούγεται επίσης, γιατί αν 
την είχα εδώ μαζί μου, θα ακουγόμουν μόνο εγώ. Όπως με βάζει αυτή έξω από 
την ίδια, μπροστά της, για να μιλήσω, έτσι τη βάζω κι εγώ εκεί, σε ένα άλλο 

σημείο, για να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε εσωτερικά. Και οι απορίες της είναι 
πολλές. Βασικά είναι οι απορίες που θα ήθελα όλοι να έχετε, που μπορείτε να 

έχετε.  

Σιωπή.  

Το Πνεύμα και η Ύλη συναντώνται. Τα πάντα αναμιγνύονται. Η θεότητα η επάνω 

με την θεότητα την κάτω. Τα ύδατα άνωθεν του στερεώματος και τα ύδατα 
υποκάτω του στερεώματος, γίνονται ένα και πάλι. Αυτή η διαδικασία για να συμβεί 

μέσα σας θέλει χρόνο πολύ και συμβαίνει κάθε φορά που εργάζεστε για την 
αλήθεια. Κάθε φορά που εσείς, χωρίς φόβο και πάθος, ειλικρινά ζητάτε την 
αλήθεια, γίνεται αυτή η σύντηξη/συγχώνευση και το Θείο εμφανίζεται στην 

ολότητά του. Μα να, που θα ρωτήσει πάλι η Άννα: «Τι είναι Αλήθεια; Η αλήθεια 
δηλαδή που μαθαίνουμε όταν ζητάμε την Αλήθεια είναι πλήρης; Είναι η Θεία 

Αλήθεια; Γιατί δεν έχω καταλάβει να συμβαίνει κάτι τέτοιο.»  Η σύντηξη γίνεται 
επειδή ζητάτε την Αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα αυτού που 
κατανοείτε, αυτού που αντιλαμβάνεστε αλλά το δικό σας αίτημα να δείτε, να 

κατανοήσετε, να βρείτε την Αλήθεια, είναι που δημιουργεί την ενεργειακή 
συγχώνευση, την ένωση των άκρων. Κλείνει το κύκλωμα, ανάβει η λάμπα. Το τι 

θα μπορέσει ο άνθρωπος στη συνέχεια, με το λογικό του νου, στο επίπεδο που 
έχει φτάσει να κατανοήσει, είναι έτερον εκάτερον.  Η διαδικασία έχει συμβεί και 

όσο περισσότερο ζητά την Αλήθεια, τόσο περισσότερο θα έρχεται σε ένωση το 
Πνεύμα από πάνω με το πνεύμα από κάτω. Είναι τόσο απλό. Γιατί η θέληση για 
την Αλήθεια είναι η μαγική κίνηση που κλείνει το κύκλωμα.  

«Πώς αυτό;» θα αναρωτηθεί κάποιος. «Γιατί να είναι αυτό; Γιατί να μην είναι η 
πίστη, να μην είναι η αγάπη; Όλα αυτά δεν κλείνουν το κύκλωμα; Μπορεί να 

υπάρχει αλήθεια χωρίς την αγάπη ή την πίστη;»  Η αναζήτηση της Αλήθειας 
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μετρά. Η πίστη και η αγάπη πολλές φορές συνορεύουν με το κακό. Συνορεύουν, 

γιατί οι προθέσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Θυμηθείτε τι είπα μόλις πριν: η αναζήτηση 
της Αλήθειας είναι που κλείνει το κύκλωμα, όχι αυτό που θα καταλάβετε. Αυτό 

που καταλαβαίνετε, όπως αυτό που αγαπάτε, δεν έχει σημασία. Είναι μέρος του 
παιχνιδιού, είναι μέρος του σεναρίου σας, είναι το δόλωμα που σας βοηθά να 

προχωρήσετε περισσότερο. Η πρόθεση εύρεσης της Αλήθειας, κάτι τόσο 
απλό αλλά τόσο σπάνιο -πραγματικά σπάνιο- είναι που ολοκληρώνει το 
κύκλωμα.  

Και όταν το κύκλωμα κλείσει και γίνει η συγχώνευση και πραγματοποιηθεί η 
ένωση των υδάτων άνωθεν του στερεώματος και των υδάτων υποκάτω του 

στερεώματος, τότε αρχίζετε να αποδέχεστε όλο και μεγαλύτερο μέρος της 
Αλήθειας. Δεν πρόκειται για μία μαγική διαδικασία, ένα αιφνίδιο άνοιγμα που θα 
σας κάνει να δείτε τα πάντα σε δευτερόλεπτα -δεν θα το άντεχε αυτό ο 

μηχανισμός σας- αλλά προχωράτε προς τα εκεί, βήμα-βήμα-βήμα. 

«Η αναζήτηση της Αλήθειας μέσω του φυσικού μηχανισμού» είναι ο τίτλος αυτής 

τη συνάντησης και η σημασία της. Έχετε μάθει να διαβάζετε τα πάντα σε 
συμβολικό επίπεδο και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη πρόοδος για όλους. Υπάρχει 
κάτι που μπορείτε να κάνετε ακόμα, αν ενδιαφέρεστε να πάτε βαθύτερα. Να μην 

ψάχνετε το συμβολισμό που υπάρχει πίσω από κάθε μορφή, μόνο σε σχέση με τη 
γήινη πραγματικότητά σας και τα συνήθη αιτήματά σας αλλά να αναζητάτε το 

συμβολισμό, σε σχέση με την κίνηση της ψυχής σας.  

Θα σκεφτεί κάποιος ότι «Η ψυχή μας εκφράζεται με συναισθήματα, με σκέψεις 
ενέργειες…. Δράσεις. Άρα, όταν εγώ αισθάνομαι, αφορά αυτό και την ψυχή μου». 

Αναφέρομαι σε ένα ακόμα πιο βαθύ επίπεδο από αυτό. Αναφέρομαι στην 
αναζήτηση του συμβολισμού σε σχέση με την εξέλιξη της ψυχής. Να ένα 

πολύ βαθύ μονοπάτι που λίγοι θα βαδίσουν ποτέ. «Μα μπορώ να το κάνω αυτό;» 
θα αναρωτηθεί πάλι η γνωστή άγνωστη. «Μπορώ εγώ να αναγνωρίσω την εξέλιξη 
της ψυχής μου, την ώρα που είμαι απλώς μια μονάδα της, ένα μικρό κομμάτι 

της;»  Δοκίμασε και θα δεις! Η ευνοϊκότερη ρύθμιση απ’ όλες!  

Όταν αρχίσετε να μεταφράζετε τα πάντα σε όρους εξέλιξης της ψυχής, 

είστε στο ίδιο επίπεδο με έναν θεό, με έναν Ολύμπιο… Εντάξει, όχι ακριβώς 
στο ίδιο, γιατί αυτός βρίσκεται κάπου αλλού, γιατί έχει άλλη εμπειρία, γιατί… για 
πολλούς λόγους ακόμα αλλά έχετε ανέλθει σε αυτό το επίπεδο. Μόλις έχετε 

κερδίσει την αθανασία. Κι αυτό γιατί αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το ρόλο σας ως 
ψυχή. Δεν έχει να κάνει αυτό με διάφορες τεχνικές που μαθαίνετε στη Γη. Οι 

μελέτες σας και οι σπουδές σας πολύ καλές είναι και σας προετοιμάζουν 
κατάλληλα αλλά χρειάζεται να κάνετε αυτό, που θα δώσει την προστιθέμενη αξία 
σε όλα όσα έχετε μάθει. Με άλλα λόγια, να μπορέσετε να αποσυμβολίσετε τις 

πληροφορίες, τις μορφές, τα πάντα, σε σχέση με την εξέλιξη της ψυχής σας, 
χωρίς να δεσμεύεστε όμως από συγκεκριμένα συστήματα. Κι αυτό σημαίνει ότι 

κάνετε μια βαθιά βουτιά στο ασυνείδητό σας και ψαρεύετε, στηριζόμενοι στη δική 
σας πετονιά, στο δικό σας καλάμι, στη δική σας θέση.  

Η γνώση είναι δύναμη -ειπώθηκε αυτό πολλές φορές. Η γνώση της ψυχής τι είναι; 
Η γνώση της ψυχής είναι η μετα-γνώση. Αυτό ουσιαστικά σας ζητώ. Να 
μπορέσετε να έρθετε σε επαφή, να αντιληφθείτε και να δημιουργήσετε τη μετα-

γνώση, που για να την εντοπίσετε, να την αντιληφθείτε, θα πρέπει να 
επεξεργαστείτε τα δεδομένα της γνώσης σας, αποστασιοποιημένοι. Μελετώντας τη 

γνώση, όχι ταυτιζόμενοι με αυτή σε οποιοδήποτε επίπεδο. Γι’ αυτό είπα πριν, 
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πρέπει να εξετάσετε τα πράγματα πέρα από την ταυτότητά σας, πέρα από κάθε 

προσδιορισμό και περιορισμό νοητικό στις γνώσεις που διαθέτετε. Αξιολογήστε τη 
γνώση που έχετε συλλέξει. Αξιολογήστε τη χρήση που κάνετε των 

συμβόλων. Κάντε ανάλυση όλων αυτών, για να μπορέσετε να 
αντιληφθείτε τελικά τη μετα-γνώση, που είναι η γνώση της ψυχής. Όταν 

συμβεί αυτό, θα έχουμε πολλά να πούμε εμείς οι δύο, τρεις, πέντε δέκα -δεν είστε 
πολλοί, μη φοβάστε. Δεν είναι εύκολο να συμβεί. Η μελέτη ενός ψυχιάτρου, ενός 
ψυχολόγου/ψυχαναλυτή, ενός επιστήμονα, δεν είναι μετα-γνώση. Είναι απόλυτα 

σημαντική γιατί δημιουργεί την προϋπόθεση για τη μετα-γνώση αλλά δεν είναι 
αυτή η ίδια.  

Η ανάλυση είναι απλή: τι είμαι εγώ ως ψυχή; Τι θέλω; Γιατί η Μονάδα μου 
ερμηνεύει όσα ερμηνεύει με τον τρόπο που το κάνει; Γιατί την ωθώ σε αυτήν την 
ερμηνεία; Χμ; Γιατί την ωθώ σε αυτήν τη λατρεία; Γιατί την ωθώ στη 

συγκεκριμένη κατανόηση της αλήθειας;  

Πλέον δηλαδή, στο Ολύμπιο πεδίο, αρχίζετε να σκέφτεστε όχι σαν άνθρωποι αλλά 

ως ψυχές. Και όχι, δεν το κάνατε μέχρι τώρα. Κάποιοι/κάποιες μπορεί να το 
έκαναν σποραδικά, τυχαία, ασυναίσθητα. Μέχρι τώρα κοιτούσατε από κάτω προς 
τα πάνω. Ήσασταν κάτω και προσπαθούσατε να καταλάβετε το ρόλο της ψυχής. 

Τώρα ΕΙΣΤΕ η ψυχή και αυτό το άνοιγμα κάνει τεράστια διαφορά. 

Δεν υπάρχει λόγος πιο αληθινός από αυτόν που σας είπα σήμερα. Αν ζητήσατε την 

Αλήθεια, θα καταφέρετε να κατανοήσετε ένα μέρος του. Και το τι ακριβώς θα 
κατανοήσετε, δεν είναι τόσο σημαντικό -ακόμα, τουλάχιστον. Το πιο σημαντικό θα 
είναι ότι έχετε ζητήσει την Αλήθεια. 

Έτσι γρήγορα και εύκολα λέγονται οι αλήθειες, την κατάλληλη στιγμή. Και στο 
σημείο αυτό, επειδή το θέλημα ήταν βαθύ και η επιθυμία για αλήθεια ήταν βαθιά 

και είπαμε πάρα πολλά πραγματικά, μα πάαααρα πολλά σε λίγο χρόνο, κλείνουμε 
τη συνάντηση.  

 

Η πεμπτουσία δόθηκε.  

Ηλίας, Σαιν Ζερμαίν, Μιχαήλ και, φυσικά, Δίας 
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