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Ολυμπιάδα & Αλέξανδρος 

Συνάντηση 3η – 06.07.2016 

«Η Δασκάλα Ολυμπιάδα» 

 

 

Άννα: Επικαλούμαι  τον Αλέξανδρο τον Μέγα και την Ολυμπιάδα να μας 
καθοδηγήσουν στη σημερινή συνάντηση και όλα τα πνεύματα που είναι 

κατάλληλα να βρίσκονται εδώ σήμερα. 

Μου λένε ότι η Ολυμπιάδα κατεβαίνει στο κέντρο του μικρού μας κύκλου - 

τρίγωνο το λες αυτό. [γέλιο] 

………………………………… 

 

Κατεβαίνω και εγκαθίσταμαι. Φέρτε με στη καρδιά σας. Τοποθετήστε με στη 

καρδιά σας. Μόνο εκεί. Η σύνδεση που ήθελα να κάνω πέτυχε. Μη νοιάζεστε 

που είστε μόνο τρεις. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Γεμάτοι ενέργεια είστε. Ο 
στόχος επιτεύχθηκε.  

Θέλω να σταθώ στην καρδιά σας. Φέρτε τις παλάμες ενωμένες μπροστά στο 
στήθος σε στάση προσευχής, συγκεντρώστε την ενέργειά σας, κι αφήστε με 
να σταθώ στη καρδιά. Με τις παλάμες ενωμένες ανοίξτε ελαφρά τους 

αντίχειρες και συλλάβετε μαγνητικά την ενέργεια της καρδιάς. Φέρτε τα 
χέρια προς τα εμπρός και τραβήξτε έξω την ενέργεια αυτή. Μαγνητικά έλκετε 

προς τα έξω την ενέργεια της καρδιάς και μένα που στεκόμουν εκεί. Έτσι 
τώρα βρίσκομαι μπροστά σας γιατί μου επιτρέψατε να περάσω στο κέντρο 
μέσα από την καρδιά, μέσα από την πύλη της καρδιάς. Οι αντίχειρες έχουν 

την ικανότητα μαγνητικά να συλλαμβάνουν τις ενέργειες των κέντρων και 
να τις μετακινούν. Μέχρι τώρα υπήρξε εξάσκηση στη μετακίνηση προς τα 

επάνω και προς τα κάτω αλλά όχι προς τα έξω.  

Βρίσκομαι μπροστά σας, μπροστά στη καθεμία από εσάς, καθώς στεκόμουν 
με τις παλάμες μπροστά στο στήθος με τις παλάμες ενωμένες σε στάση 

προσευχής. Είμαι μπροστά σας σε απόσταση τριάντα εκατοστών από την 
καρδιά σας. Τετ α τετ. Με τις παλάμες ενωμένες μπροστά στο στήθος κι εγώ 

κι εσείς και τα χέρια μας αγγίζονται. Κάμψτε ελαφρά τις παλάμες 
δημιουργώντας ένα μικρό αγωγό, το ίδιο κάνω κι εγώ και ας αφήσουμε την 
ενέργεια της καρδιάς μας να κυκλοφορήσει μέσα από τους αγωγούς των 

χεριών μας, τον αγωγό που σχηματίστηκε από τα χέρια μας. Είναι ακόμα 
κλειστή η καρδιά αφήστε τη ν’ ανοίξει, αφήστε την ενέργεια μου να 

εισχωρήσει και στείλτε σε μένα την ενέργεια της δική σας καρδιάς. Πάρτε 
λίγο χρόνο για να νιώσετε τη ροή από τη μια καρδιά στην άλλη και 
τανάπαλιν. Η μαγνητική καρδιά. Η καρδιά μου μαγνητίζει την καρδιά σας. Οι 

ροές που εισέρχονται σε σας, μαγνητίζουν κατάλληλα το κέντρο της καρδιάς. 
Αφήστε τον εαυτό σας να το νιώσει, να νιώσει τον συντονισμό που 

δημιουργείται. Νιώστε τις αλλαγές, τις ενεργειακές αλλαγές που συμβαίνουν 
τώρα στο κέντρο της καρδιάς. Νιώστε τις ροές.  
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Με τον τρόπο αυτό  κινούμε παρά πολύ υλικό και δύναμη. Η καρδιά της 
βασίλισσας Ολυμπιάδας μαγνητίζει την καρδιά σας. Η καρδιά της ιέρειας 

Ολυμπιάδας, της μυσταγωγού Ολυμπιάδας, μαγνητίζει την καρδιά σας. 
Μπορείτε να νιώσετε την καρδιά σας, το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς, να 

δονείται; Συμβαίνει. Ξεκινήσαμε ήπια με έναν ελαφρύ συντονισμό της 
καρδιάς, του καρδιακού κέντρου. Εδώ παραλαμβάνω εγώ την ενέργεια από 
τον Αλέξανδρο κι συνεχίζω τη διδασκαλία, μόνο ως Ολυμπιάδα. Ο 

Αλέξανδρος θα επανέλθει όταν είναι κατάλληλο.  

Θα συνεχίσουμε την εργασία μεταξύ μας. Εγώ κι εσείς και όποιος ή όποια 

άλλη αποφασίσει ότι θέλει να μοιραστεί αυτή τη διδασκαλία. Θα μπορούσατε 
να πείτε, ότι ο Αλέξανδρος είμαι εγώ αφού ήταν γιός μου. Οπωσδήποτε οι 
ενέργειες μας είναι βαθιά ενωμένες. Αλλά δεν έρχομαι εδώ μόνο ως 

μητέρα του Αλέξανδρου. Έρχομαι εδώ ως η βασίλισσα και ιέρεια των 
καβείριων μυστήριων Ολυμπιάδα. Αν θέλετε, μπορείτε ν’ αφήσετε τα 

χέρια σας να ξεκουραστούν. Μ αυτό τον τρόπο δεθήκαμε κόρες. Και τώρα 
πια κρατώ τα ινία της συνάντησης. Θα σας ζητήσω μέχρι το τέλος της 
συνάντησης αλλά και στις επόμενες που θα γίνουν να εστιάζεστε στη 

σύνδεση μας, καρδιά με καρδιά, μ αυτό τον τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο 
παρά η ροή ανάμεσα στις καρδιές. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, παρά ο 

συντονισμός της καρδιάς σας, η δόνηση που νιώθετε από το μαγνητισμό της 
δικής μου καρδιάς.  

Πάμε για άλλα λοιπόν. Τι θα πούμε τώρα; Τώρα που ο Αλέξανδρος έκανε ένα 
βήμα πίσω και παριστάνει ότι δεν είναι εδώ, τι θα κάνουμε εμείς; 
Εξακολουθεί να με αποκαλεί μητέρα του ακόμα και τώρα, εδώ, στα πεδία 

όπου βρισκόμαστε και το χαίρεται. Για σας είμαι γυναίκα. Είμαι μια γυναίκα 
όπως εσείς. Είμαι μια εκπρόσωπος της θηλυκής αρχής όπως εσείς και μία 

γυναίκα μάλιστα που εργάστηκε σε πολύ υψηλές κοινωνικές τάξεις. Τι έχω 
να σας δώσω λοιπόν; Το πρώτο που έχω να σας δώσω είναι θυμός. Φέρτε 
αν θέλετε και πάλι τα χέρια μπροστά στην καρδιά με τις παλάμες ενωμένες 

αυτή τη φορά συγκεντρώνοντας ενέργεια. Το πρώτο που έχω να σας 
δώσω είναι θυμός. Αυτός ο θυμός που ποτέ δε νιώθετε. 

«Ολυμπιάδα» λέει η Άννα, «ήρθες εδώ για ν ανάψεις φωτιές; Ήρθες να 
σπείρεις ζιζάνια; Για ποιόν θυμό μιλάς; Εδώ μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε 
την οργή», «Για να τη διαχειριστείτε χρειάζεται να τη βιώσετε και σεις 

νομίζετε ότι είστε υπεράνω όταν καταφέρνετε να κατασιγάσετε το θυμό, να 
τον καταχωνιάσετε, να τον απωθήσετε και νιώθετε ότι είστε αγίες, όταν αντί 

να θυμώσετε, αφήνετε τον εαυτό σας να πέσει σε θλίψη, γιατί σκέπτεστε ο 
θυμός μπορεί να βλάψει, η θλίψη όχι. Δεν είναι σωστό να θυμώνω με τους 
άλλους με οποιονδήποτε και μη μπορώντας να θυμώσετε πια ή επιτρέποντας 

στον εαυτό σας να θυμώσετε, απωθείτε όλη την οργή και τη μετατρέπετε σε 
θλίψη και κατάθλιψη. Οι περισσότερες γυναίκες είναι σε κατάθλιψη επειδή 

δε εξέφρασαν την οργή τους την ώρα που έπρεπε, δεν την αποδέχτηκαν και 
δεν την εξέφρασαν, γιατί δε πρέπει να θυμώνουν, δεν είναι σωστό. Σωστό 
για ποιόν; Γιατί οι πνευματικοί άνθρωποι δε θυμώνουν... 

Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Μπορείτε πραγματικά 
να βρείτε πολλούς, να κατονομάσετε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους που 

δεν θυμώνουν και δεν θύμωναν. Αλλά θα ήθελα να προσπαθήσετε να 
κατονομάσετε έναν απ’ αυτούς τους ανθρώπους που άφησαν γήινο έργο. 
Είναι πολλοί αυτοί που δε θυμώνουν, όντας μακριά από τη δράση στη γη, 

όντας απομονωμένοι σε ένα άσραμ, σε ένα μοναστήρι, απομονωμένοι στο 
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σπίτι τους μη λαμβάνοντας μέρος στα κοινά. Πόσους ανθρώπους μπορείτε 
να κατονομάσετε που παρουσίασαν κοινωνικό έργο και δεν θύμωναν. Είναι 

άγιος αυτός που δε θυμώνει και βρίσκεται αποσυρμένος ή αυτός που 
προσφέρει στα κοινά και βρίσκεται μέσα στη ζωή μέσα σε όλα. Όλοι είναι 

άγιοι αλλά αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω, είναι γιατί εσείς θεωρείτε ότι 
αγιάζετε, μόνο όταν ακολουθείτε τον έναν δρόμο και, επιτέλους, αν 
αποφασίσατε ότι θέλετε να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο δρόμο, τότε γιατί 

παραπονιέστε όταν οι καταστάσεις γύρω σας δεν αλλάζουν, όταν φαίνονται 
τα πάντα να πηγαίνουν πολύ αργά όταν φαίνονται οι αλλαγές να γίνονται με 

εξαιρετικά βραδύ ρυθμό ή καθόλου. Ποιος είναι άγιος; Αλλά και ο άγιος 
φοβέρα θέλει. Γι’ αυτό σας είπα ότι το πρώτο πράγμα που έρχομαι να σας 
φέρω είναι η οργή είναι ο θυμός. Θέλω να σας απενοχοποιήσω. Θα είναι 

χαρά μου να σας βλέπω να θυμώνετε, δίκαια όχι άδικα και να προσπαθείτε 
να κάνετε κάτι καλύτερο σχετικά με αυτό που σας θυμώνει και να 

προσπαθείτε με τις δυνάμεις που έχετε, στο βαθμό που μπορείτε, να κινήσετε 
νήματα, να δράσετε. Ο θυμός όταν μετουσιώνεται σε δράση, κινεί βουνά. 
Μπορεί να είναι καταστροφικός όταν δεν του δίνετε διέξοδο. Μπορεί να είναι 

ένας εγωιστικός θυμός, κακεντρεχής θυμός. Αλλά γιατί τάχα να μη πάρετε 
αυτή την ενέργεια και να τη κάνετε δράση, ορθή δράση; Μπορεί να 

πετύχετε ελάχιστα πράγματα αλλά στο τέλος της ημέρας θα ξέρετε, ότι 
κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε, ότι ακόμα κι αν η κοινωνία δεν αλλάζει 

τόσο εύκολα, βάλατε το λιθαράκι σας. 

Δε μπορείτε να φανταστείτε πόση μεγάλη διαφορά κάνει αυτό!. Το να νιώθει 
κάποιος ότι έκανε ότι έκανε ότι μπορούσε ότι πέρναγε από το χέρι του. Είναι 

λύτρωση. Ο λόγος επαναλαμβάνω για τον οποίο πολλές γυναίκες πέφτουν 
σε κατάθλιψη είναι ότι δεν έχουν εκφράσει το θυμό τους την οργή τους με 

τον κατάλληλο τρόπο και δεν την έχουν μετουσιώσει σε ορθή δράση αλλά 
την έσπρωξαν βαθιά, γιατί κάποιος τις είχε πείσει κάποτε, ότι δεν θα είναι 
αρκετά πνευματικές αν εκφράζουν οργή, ότι δεν είναι σωστό. Έτσι υιοθετούν 

μια στάση passive–aggressive, παθητική–επιθετική, παίζουν αυτό το παιχνίδι 
και η οργή συγκεντρώνεται και μη μπορώντας να εκφραστεί, μετατρέπεται, 

ο θυμός μετατρέπεται σε κατάθλιψη. Αυτό ήταν το πρώτο που είχα να σας 
φέρω.  

Το δεύτερο, το δεύτερο που έχω να σας φέρω είναι συν-ουσία. «Μμμ, 

ενδιαφέρον», ακούω να λέτε. Συν-ουσία. Είναι πολλές εκείνες οι γυναίκες 
που έχουν ξεπεράσει αρκετά ταμπού· όχι όλα, όχι πάντα, αρκετά ταμπού 

όμως σε σχέση με τη σεξουαλικότητα τους. Ακόμα κι αυτό όμως δεν είναι 
αρκετό. Δεν έχουν κατανοήσει την αστείρευτη, τεράστια ενέργεια  που 
διαθέτουν. Την αστείρευτη, τεράστια, βροντώδη ενέργεια της σεξουαλικής 

επαφής. Δεν έχουν κατανοήσει ότι με αυτή την ενέργεια μπορούν να κάνουν 
θαύματα. Ακόμα και εκείνες οι γυναίκες που διατείνονται, που υποστηρίζουν 

ότι έχουν ξεπεράσει πολλά ταμπού, το πιθανότερο είναι, μετά από λίγο, την 
επόμενη στιγμή θα πέσουν και πάλι στα δίκτυα της ψευδαίσθησης τους για 
το αντρικό φύλλο. Καμιά εμπειρία δε φαίνεται να είναι αρκετή για να 

ταρακουνήσει το γυναικείο μυαλό και να δώσει στις γυναίκες να καταλάβουν 
τη δύναμη τους και το γεγονός ότι δικαιούνται το σεβασμό και δικαιούνται 

απόλυτα να ορίζουν το σώμα τους. 

Μπορούν να κάνουν σεξ με όποιον και όποτε θελήσουν. Αμέσως βγαίνουν 
μπροστά οι κοινωνικές επιταγές. Τα κοινωνικά ταμπού και η κοντόφθαλμη 

ηθική των αντρών που τους έχει επιβληθεί. Στερούνται την βασική ελευθερία 
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του «γαμείν ελευθέρως». Είναι μια ουσιαστική και βασική ελευθερία, που οι 
γυναίκες στερούνται. Μπορεί να μην είναι δεμένες χειροπόδαρα αλλά 

στερούνται, επειδή αυτό είναι που έχουν διδαχτεί. Έτσι διδάχτηκαν ότι 
πρέπει να γίνεται.  

Τελικά οι γυναίκες ορίζουν το σώμα τους ή όχι; Αν ναι ξέρετε παραδείγματα 
πολλά τέτοια που ορίζουν πραγματικά το σώμα τους συνειδητά και δεν 
πέφτουν, δε γίνονται έρμαια του καθωσπρεπισμού και της αντρικής ηθικής 

και της εκπαίδευσης σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία; Είναι πολλά αυτά τα 
παραδείγματα που γνωρίζετε; Πόσα απ’ αυτά αφορούν γυναίκες που ζουν 

στην Ελλάδα και πόσα αφορούν γυναίκες αφορούν γυναίκες στο εξωτερικό. 
Έχει σημασία που βρίσκονται; Ναι.  

Τελικά οι γυναίκες ορίζουν το σώμα τους ή όχι; «Ναι αλλά αυτό που έχει 

σημασία δεν είναι το να κάνεις σεξ απλά», θα πει μία γυναίκα, «είναι να 
αναπτύσσεται και ένας ψυχικός σύνδεσμος» και θα μου αναπτύξει στη 

συνέχεια μία ρομαντική θεωρία, για το πώς πρέπει να αναπτύσσεται η αγάπη, 
να εκφράζεται η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Κι εγώ θα ρωτήσω, μήπως 
απλώς χρυσώνετε το χάπι; Μήπως απλώς βρίσκετε δικαιολογίες γι’ αυτό που 

συμβαίνει, γιατί δε μπορείτε ή νιώθετε ότι είστε αδύναμες να το παλέψετε, 
να αντιπαρατεθείτε σ’ αυτό; Νιώθετε αδύναμες ν αντιδράσετε μήπως; Κι 

αυτός είναι ο λόγος που αρχίζετε να μιλάτε για ρομαντικές θεωρίες περί 
έρωτος και μονογαμίας; Πόσες γυναίκες είναι αυτές που έχουν ξεπεράσει 

πραγματικά τα ταμπού που τους έχουν επιβληθεί και θα τολμούσαν 
πραγματικά να ζήσουν ελεύθερες, όχι μόνο στη σκέψη τους, στη φαντασία 
τους αλλά στην πράξη;  

Για άλλη μια φορά η Άννα μου ψιθυρίζει «Μήπως τα λες λίγο καθυστερημένα, 
μήπως έπρεπε να έρθεις πριν από 50, 60 χρόνια, 70; Γιατί τώρα αυτά έχουν 

συζητηθεί πολλάκις.» Ναι έχουν συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό αλλά δεν έχει 
γίνει και πολύ μεγάλη πρόοδος. Οι γυναίκες εξακολουθούν να παίζουν 
το παιχνίδι των ανδρών. Δεν είναι εχθροί οι άντρες, δεν είμαι εδώ για να 

σας πω ότι είναι οι εχθροί σας. Είμαι εδώ για να σας πω, ότι σας 
διαχειρίζονται, ότι σας χειρίζονται, εκούσια ή ακούσια. Το πρόβλημα δεν είναι 

αυτοί, δεν είναι το άλλο φύλλο. Το πρόβλημα είστε εσείς και αυτό που εσείς 
επιτρέπεται να συμβαίνει. Για παράδειγμα, αν οι  άντρες ήταν πιο ευάλωτοι 
ή και πιο χαμηλών τόνων και ήταν πιο θετικοί και δέχονταν να 

ακολουθήσουν τα δικά σας κελεύσματα, τότε εσείς θα παίρνατε το πάνω χέρι 
και θα τους χειριζόσασταν. Αυτό επίσης δεν θα ήταν ισορροπημένο.  

Έτσι, ενώ το πρώτο πράγμα που είχα να σας φέρω ήταν ο θυμός, το δεύτερο 
είναι η συνουσία. Δικαιούστε να κάντε σεξ ελεύθερα, είτε αρέσει σε 
κάποιους είτε όχι. Δικαιούστε να έχετε την κυριαρχία του σώματος σας. 

«Εσύ που υπήρξες Βασίλισσα», θα ρωτήσει κάποια, «Τα έκανες όλα αυτά ή 
έρχεσαι και μας πουλάς σοφίες με το κιλό;»  Πιστέψτε με, έκανα ότι 

μπορούσα, έκανα ότι μπορούσα προκειμένου να διατηρήσω την κυριαρχία 
του εαυτού μου και την αξιοπρέπεια μου. Έχω μια ερώτηση για σας. Ποιος 
είναι αξιοπρεπής, ο ηθικός σύμφωνα με τα ήθη μιας εκάστοτε κοινωνίας ή ο 

ελεύθερος; Ποιος είναι πιο αξιοπρεπής; Δεν υποστηρίζω ότι οι γυναίκες θα 
πρέπει να είναι θερμοκέφαλες, πρέπει να σκέφτονται, να προβλέπουν.  

Το τρίτο που έχω να σας φέρω είναι η αγάπη. Αφού πρώτα κυριαρχήσετε 
στα δύο πρώτα, στη συνέχεια μπορείτε ν ασχοληθείτε με την αγάπη. 
Μπορείτε να νιώσετε αγάπη, γιατί η αγάπη δεν είναι συναισθηματική 
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δέσμευση ούτε είναι ο τρόπος να χρυσώνεις το χάπι της καταπίεσης και να 
πείθεις τον εαυτό σου ότι αγαπάς κάποιον, επειδή δεν μπορείς να τον 

αποφύγεις, γιατί έτσι, αγαπώντας τον, μπορείς να τον ανεχτείς ευκολότερα. 
Μόνο όταν μπορείς να εκφράσεις το θυμό σου και μπορείς να κάνεις 

ελεύθερα έρωτα, μόνο τότε μπορείς τελικά να καταλάβεις την αγάπη όταν 
έρθει, το νόημα της αγάπης. Το νόημα της αγάπης ανάμεσα στα δυο φύλλα 
αλλά επίσης ανάμεσα σε κάθε άνθρωπο. Αγάπη που δεν βιώνεται μέσα 

σε ελευθερία, δεν είναι αγάπη, είναι δικαιολογία. 

Αυτά τα λίγα είχα να σας πω και ήθελα οπωσδήποτε να τα μοιραστώ μαζί 

σας. Ήθελα να τα μοιραστώ σαν γυναίκα προς γυναίκα μαζί σας. Σαν 
γυναίκα, βασίλεια, ιέρεια προς εσάς, βασίλισσα ιέρεια. Και έχοντας 
ολοκληρώσει αυτά που ήθελα να πω και να μοιραστώ, κάνω ένα βήμα στην 

άκρη, μεταφέρω στο πλαίσιο για να έρθει και να σταθεί μπροστά σας ο 
Αλέξανδρος με τη δική του αρσενική ενέργεια.  

 

Όταν η μητέρα μιλάει εγώ σωπαίνω. Μπορεί ν ακούγεται περίεργη αυτή η 

δήλωση ιδιαίτερα όταν γίνεται από το στόμα κάποιου που δεν είναι εν ζωή 
στο φυσικό πεδίο αλλά η Ολυμπιάδα υπήρξε για μένα εκτός από μητέρα 
και δασκάλα και της οφείλω πολλά. Με δίδαξε πάρα πολλά και στο φυσικό 

πεδίο και στα εσωτερικά πεδία. Είναι μια μεγάλη ψυχή που έρχεται από πολύ 
- πολύ ψηλά. Οι άνθρωποι δεν την τίμησαν αρκετά -δεν ήξεραν. 

Ας έρθουμε όμως στα δικά μας. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, ο κατακτητής. 
Ξέρετε πόσα χρόνια πήρε στον Αλέξανδρο να ξεπεράσει τα εντυπώματα που 
έθεσε η μητέρα του; Όλη του τη ζωή. Δεν τα ξεπέρασε ποτέ. Έπρεπε να τα 

ξεπεράσει; Θα δείτε ότι έχω δίκιο, καθώς σας μιλώ, θα διακρίνετε τη λογική 
όσων σας λέω. Η Ολυμπιάδα υπήρξε για μένα δασκάλα επίσης στο φυσικό 

πεδίο και ήταν εκείνη που μ έμαθε να σέβομαι το γυναικείο φύλλο. Υπήρξε 
μια μητέρα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, που ενστάλαξε την ενέργεια της 
στην καρδιά μου. Δεν θα ήμουν ο Αλέξανδρος αν δεν ήταν αυτή η 

Ολυμπιάδα. Δεν θα γινόμουν στρατηλάτης, ένδοξος στρατηλάτης αν δεν είχα 
αυτό το παράδειγμα.  

Το ερώτημα που έρχομαι εγώ με τη σειρά μου να θέσω, ένα ρητορικό 
ερώτημα, είναι πόσες Ολυμπιάδες υπάρχουν στον κόσμο; Πόσες είναι 

οι μητέρες που διδάσκουν στα παιδιά τους και ιδιαίτερα στους γιούς 
τους να σέβονται το γυναικείο φύλλο; Γιατί οι γυναίκες θα περίμεναν ν 
αλλάξουν τα πράγματα, αν οι ίδιες δεν έχουν διδάξει ανάλογα τα παιδιά τους. 

Πόσες γυναίκες ήταν σαν την Ολυμπιάδα; Όχι στους τίτλους και τα 
αξιώματα. Ίσως ακόμα όχι στο βαθμό του πείσματος και της ισχυρής 

προσωπικότητας που λέγεται ότι διέθετε. Αλλά πόσες είναι και ήταν σαν την 
Ολυμπιάδα ,σ αυτό το μικρό θέμα στο να διδάσκουν τα παιδιά τους να τιμούν 
το γυναικείο φύλλο. Γυναίκες είναι αυτές που σκάβουν το λάκκο τους. Εσείς 

σκάβετε το λάκκο σας, μόνες σας. Πρόκειται για μια αυτοκαταστροφική τάση 
που έχουν οι εκπρόσωποι του γυναικείου φύλλου. Η πλειοψηφία τους. Κι αν 

υποθέσουμε ακόμα ότι κάνατε και εφαρμόζατε όσα σας είπε σήμερα η 
Ολυμπιάδα, δε θα καταφέρνατε τίποτα αν δεν γινόσασταν εσείς το 
παράδειγμα για τα παιδιά σας και δε διδάσκατε τα παιδιά σας, αγόρια και 

κορίτσια, να τιμούν το γυναικείο φύλλο, αλλά βέβαια οι μητέρες που έχουν 
αρσενικά παιδιά φοβούνται μήπως κάποια τυλίξει το γιό τους και τον κλέψει 

από την ίδια, απ’ αυτές τις ίδιες. 
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Γνωρίζοντας οι ίδιες οι μητέρες τη γυναικεία πονηριά και το πόσο χειριστική 
μπορεί να γίνει μια γυναίκα, προσπαθούν να κάνουν τον γιο τους άντρα, να 

του διδάξουν ν αποφεύγει τις κακοτοπιές. Καταρχάς κρίνουν από τον εαυτό 
τους και επίσης, κρίνοντας από τον εαυτό τους, κρίνουν από το παλιό 

παράδειγμα. Κρίνουν βάσει των δικών τους ψευδαισθήσεων, των δικών τους 
φρούδων ελπίδων, όχι βάσει της δικής τους δύναμης και αυτοκυριαρχίας. 
Έτσι έρχομαι να σας δείξω ότι ναι, είχε δίκιο η Ολυμπιάδα σε όσα είπε αλλά 

δε θα φτάσετε μακριά, οι γυναίκες δε θα φτάσουν ποτέ μακριά, αν δε 
θέσουν αυτές οι ίδιες ένα άλλο παράδειγμα στα παιδιά τους. Αν δεν 

εντυπώσουν στην ψυχή των παιδιών τους την αλήθεια. Τη γυμνή αλήθεια. 
Γιατί τα λες σε μας αυτά; Πολύ απλά γιατί είστε εδώ και ακούτε. Είστε εδώ 
και γίνεστε η βάση για τη διδασκαλία που γίνεται και αυτή η διδασκαλία στη 

συνέχεια μπορεί να διατεθεί και να προσφερθεί προς τα έξω. Είστε εσείς που 
διευκολύνετε τη γείωση μας. Αυτό, το 2016, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 

το έτος της γυναίκας. Το έτος της θηλυκής αρχής. Μιλήσαμε ξανά και ξανά 
για την ανάγκη της εξισορρόπησης της θηλυκής και της αρσενικής αρχής. 
Αλλά δε μπορεί να υπάρξει εξισορρόπηση αρκετή χωρίς αλήθεια.  

Να σας πω κάτι; Οι άντρες και τα δικαιώματα που έχουν, ποτέ δεν ήταν 
σημαντικά εμπόδια για σας. Η δική σας θυμαπάτη είναι το σημαντικότερο 

εμπόδιο. Η δική σας τάση προς τη ψευδαίσθηση. Σας αρέσει να αυταπατάστε. 
Να φαντασιώνεστε. Ιδιαίτερα, οι γυναίκες λόγω του ψυχισμού τους, λόγω 

του έντονου αστρικού σώματος, του δυνατού, αστρικού, συναισθηματικού 
σώματος που διαθέτουν,  είναι πιο επιρρεπείς και στα αρνητικά, στις 
αρνητικές επιρροές αυτού του σώματος, στις αρνητικές εκδηλώσεις αυτού 

του σώματος, που είναι η ψευδαίσθηση, η θυμαπάτη, ο άκρατος 
συναισθηματισμός, οι γυναίκες έχουν να δουλέψουν κυρίως με αυτό το 

σώμα. Μπορεί να νομίζουν ότι λειτουργούν με την καρδιά αλλά λειτουργούν 
με το συναίσθημα και το κατώτερο συναίσθημα. Η θηλυκή αρχή με άλλα έχει 
ν αντιμετωπίσει αυτή τη σημαντική πρόκληση. Έχει να την αντιμετωπίσει 

εδώ και χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια. Τη θυμαπάτη του αστρικού πεδίου. 
Όσο δε μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη θυμαπάτη, όσο της αρέσει να γίνεται 

έρμαιο της, δεν θα μπορεί να βρει την αυτοκυριαρχία της, δεν θα μπορέσει 
ποτέ να βρει την ισορροπία με την άλλη πλευρά, με το άλλο φύλλο.  

Η αρσενική αρχή από την άλλη πλευρά, με το έντονο νοητικό έχει άλλες 

προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Έχει να αντιμετωπίσει τη νοητική πλάνη, το 
νοητικό εγωισμό, άλλα τα δικά της θέματα. Μιλάω για αρχές, για 

συλλογικότητες. Αν πραγματικά η ανθρωπότητα θέλει να κάνει μερικά 
βήματα εμπρός χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να δουλέψει σ αυτή τη 
κατεύθυνση. Το γυναικείο φύλλο χρειάζεται να μάθει να διαχειρίζεται το 

συναισθηματικό, το αστρικό πεδίο και τη θυμαπάτη του. Να δει την αλήθεια, 
να πει την αλήθεια, να είναι η αλήθεια. 

Το πρόβλημα είναι πως οι μάνες είναι αυτές που εκπαιδεύουν τα παιδιά είναι 
εκείνες που βάζουν τα σημαντικότερα εντυπώματα στη ψυχή των παιδιών. 
Εντυπώματα που τα ακολουθούν μια ζωή… σε όλη τους τη ζωή. Άρα η 

αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από τη θηλυκή αρχή. Μόνο η γυναίκα 
μπορεί ν αλλάξει τα πράγματα. Έχει τη δύναμη να το κάνει. Μόνο οι 

μητέρες και οι γυναίκες εν γένει μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
ισχυρό κύμα αλλαγής. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ αληθινό αυτό 
που ειπώθηκε κάποτε σε μια διάσημη συζήτηση, ότι από τις γυναίκες 

προέρχονται, από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά αλλά και όλα τα 
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καλά. Η μεγαλύτερη δύναμη που έχει το γυναικείο φύλλο είναι η 
μητρότητα. Όχι η τεκνοποιία που ούτως ή άλλως είναι πολύ 

σημαντική αλλά η μητρότητα και η ικανότητα της μητέρας, μέσα από 
τη θέση της στη σχέση μάνας παιδιού, να θέτει ισχυρά εντυπώματα 

στα παιδιά της. Δεν γνωρίζετε πόση δύναμη έχετε, δε μπορείτε να το 
διανοηθείτε. 

Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο ν αφήνετε τη δύναμη σας  κάπου στα χέρια 

κάποιων άλλων και να σέρνεστε πίσω από τις ψευδαισθήσεις σας και να 
κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Γι’ αυτό είναι ο Αλέξανδρος και η Ολυμπιάδα 

εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είχα προσφέρει μεγαλύτερη υπηρεσία απ’ 
αυτή ή να σας μιλήσω για κάτι πιο σημαντικό απ’ αυτό, δεν είμαι καθόλου 
σίγουρος αν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό απ’ αυτό. Μια αλήθεια που λίγο πολύ 

κυκλοφορεί αλλά που δε γίνεται αντιληπτή. Βρίσκεστε 3 γυναίκες στο 
αστρικό πεδίο και η Ολυμπιάδα 4, κι εγώ είμαι ο πέμπτος στη συνάντηση. Ας 

κάνουμε μαζί μια εργασία, μια ακόμα εργασία εξισορρόπησης, 
δυναμοποίησης θα την πω. 

Οι τρεις σας μαζί με την Ολυμπιάδα σχηματίζετε ένα τετράγωνο. 

Εκπροσωπείτε η καθεμία ένα στοιχείο, ένα από τα τέσσερα στοιχεία της 
φύσης, νερό γη, αέρα, φωτιά στη θηλυκή όψη, στη θηλυκή του διάσταση. 

Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε την Ολυμπιάδα στο κέντρο ξεκινώντας από 
ένα τρίγωνο. Σχηματίστε ένα τρίγωνο μεταξύ σας με την Ολυμπιάδα στο 

κέντρο. Και στη συνέχεια φέρτε τα χέρια στην καρδιά, σε στάση προσευχής, 
με τις παλάμες ενωμένες, με τους αντίχειρες γείρτε προς τα έξω και κάτω τις 
παλάμες, με τους αντίχειρες συλλάβετε μαγνητικά την ενέργεια της 

Ολυμπιάδας και τοποθετήστε στη γωνία την στην γωνία, την τέταρτη γωνία 
ώστε έτσι να σχηματιστεί το τετράγωνο.  

Τώρα η ενέργεια ρέει καλύτερα. Κρατάτε τα τέσσερα μέρη του ορίζοντα και 
τα τέσσερα στοιχεία, εκπροσωπώντας τη θηλυκή όψη των στοιχείων. Άννα-
ανατολή-αέρας, Ολυμπιάδα-νότος-φωτιά, Β.-δύση-νερό, Λ.-βορράς-γη. 

Υιοθετήστε τη θηλυκή όψη που αντιπροσωπεύετε και δηλώστε τη πρόθεση 
σας να σταθείτε στην αλήθεια σας μέσα από τα σημεία του ορίζοντα και τα 

στοιχεία, τα τέσσερα στοιχεία της ύλης στην αρχετυπική του μορφή. 
Συνδέεστε με όλη την ανθρωπότητα, με όλη την ανθρωπότητα, ιδιαίτερα με 
όλες τις γυναίκες, όλες τις γυναίκες της γης. Δηλώνετε εσωτερικά την 

πρόθεση σας, δηλώνω την πρόθεση μου να κρατήσω αυτήν την ώρα και να 
εκφράσω τη θηλυκή αρχή εκπροσωπώντας το γυναικείο φύλλο, όλες τις 

γυναίκες της γης. Στο κέντρο βρίσκομαι εγώ κρατώντας την ενέργεια του 
άρρενος υιού, είμαι το αγόρι το αρσενικό παιδί και εκπροσωπώ όλα τα 
αρσενικά παιδιά της γης. Ανεβαίνω ψηλά στο κέντρο του τετραγώνου 

σχηματίζοντας με τη βάση μια πυραμίδα.  

Έχοντας κάνει αυτές τις συνδέσεις, δηλώστε την πρόθεση σας να 

εντυπώσετε σε μένα και μέσα από μένα εννοείται σε όλα τα αρσενικά παιδιά 
της γης, τον σεβασμό για το γυναικείο φύλλο. Καθεμία από σας μέσα από το 
στοιχείο που εκπροσωπεί, εκπέμπει ψηλά σε μένα μία ροή χρυσού φωτός μια 

ροή εντυπωμάτων. Εγώ βρίσκομαι εδώ στη κορυφή της πυραμίδας, μόνο ως 
εκπρόσωπος των αρσενικών παιδιών της γης. Θα μπορούσα να 

εκπροσωπήσω όλα τα παιδιά εν γένει. Αλλά η έμφαση αυτή τη στιγμή πρέπει 
να είναι στα αρσενικά παιδιά. Έτσι γίνεται πιο ξεκάθαρο για εσάς.  
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Είστε ενεργοποιημένες ήδη, και η ροή που ανεβαίνει είναι ισχυρή. Πάρτε 
χρόνο για να νιώσετε τη ροή. Ροή εντυπωμάτων από την καρδιά σας, το 

τέταρτο κέντρο δηλαδή και το έβδομο κέντρο, αλλά και το ιερό κέντρο το 
δεύτερο. Μια ενοποιημένη ροή προς τα επάνω προς τη δική μου εικόνα, ως 

σύμβολο όλων των αρσενικών παιδιών.  

Δηλώστε την πρόθεση σας εσωτερικά λέγοντας «Δηλώνω την πρόθεση 
μου στο  σύμπαν να κυρ ιαρχήσω επ ιφέροντας  σεβασμό,  

αποδοχή κα ι  αγάπη στο  γυναικε ίο  φύλλο,  μαζ ί  με τη ροή 
βλέπετε  το  στο ιχε ίο  που εκπροσωπε ίτε  να κ ινε ίτα ι  προς  τα 

πάνω,  αέρας,  φωτ ιά,  νερό,  γη. »  Είμαστε όλοι μαζί μέσα σε μία 
σφαίρα αιθέρα, μέσα στο πέμπτο στοιχείο. Οι ροές των τεσσάρων στοιχείων 
και των εντυπωμάτων που στέλνετε φτάνουν σε μένα κι εγώ τις ακτινοβολώ 

σφαιρικά σε όλες τις αρσενικές υπάρξεις της γης. Ξέρω καλά ότι δεν έχετε 
ξανακάνει ένα τέτοιο οραματισμό. Είναι πολύ η ενέργεια που κινείται, αλλά 

πιο ισχυρά μπορείτε να νιώσετε μέσα σας να γειώνεται η πεποίθηση, η δική 
σας πεποίθηση στην ιερότητα σας, στην αξία σας, στην αλήθεια σας. Νιώστε 
τις ροές των στοιχείων και των εντυπωμάτων, καθώς ανεβαίνουν να 

εκπέμπουν τον ήχο. Κάθε ροή εκπέμπει τον δικό της ήχο.  

Αυτό που κάνατε, αυτό που επιτύχατε ήταν ουσιαστικά να εξισορροπήσετε 

τις δικές σας προσωπικές ενέργειες και παλαιότερες δράσεις, να 
αποκαταστήσετε τις δικές σας ατελείς δράσεις προς αυτό το σκοπό. 

Αποκαταστήσατε την ισορροπία για τον εαυτό σας και μέσα από τη ροή που 
δημιουργήθηκε και υφίσταται ακόμα, είναι πολύ ισχυρή ροή, κινείτε τη 
συλλογική ενέργεια. 

Η Ολυμπιάδα πιστεύει ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια μικρή 
ομάδα γυναικών που να δουλεύουν μόνο μ αυτό τον τρόπο. Μια ομάδα 

τεσσάρων γυναικών που να εργάζονται μ αυτόν τον τρόπο μαζί μας. 
Εστιάζοντας την ενέργεια μ αυτόν τον τρόπο μια φορά κάθε εφτά μέρες. Θα 
ήταν ευχής έργον να συμβεί κάτι τέτοιο. 

Τα κέντρα σας, ιδιαίτερα της καρδιάς, το δεύτερο και το έβδομο έχουν 
ενεργοποιηθεί και η ροή συνεχίζεται. Θα σας ζητούσα να μην διακόψετε τη 

ροή. Να την αφήσετε να συνεχίσει για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, για τρία 
εικοσιτετράωρα. Δηλώστε την πρόθεση σας. Η ροή των στοιχείων των 
ενεργειών των στοιχείων των εντυπωμάτων, προς τη δική μου συμβολική 

εικόνα και μέσω εμού σε όλους όσους εκπροσωπώ να συνεχιστεί το 
τριήμερο. 

Η Ολυμπιάδα από τη γωνία που βρίσκεται στέλνει μια φλόγα βαθιά στη γη, 
δημιουργώντας εξισορροπητικά εκεί την κορυφή μιας άλλης πυραμίδας 
αντεστραμμένης. Έτσι ώστε να υπάρχει γενικότερη ισορροπία. Είναι μία 

φλόγα εκεί και γειώνει τον σχηματισμό, τον εγκαθιστά στη γη.  

Η Ολυμπιάδα κι εγώ σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

Και έτσι είναι. 
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