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«Η Γέννηση» 
 

Δελφοί, 11.03.2006 
 

 

Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη γέννηση. 

Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που φέρνει έναν νέο άνθρωπο στη Γη; Μια καλή 
απάντηση θα ήταν ότι είναι η καταλληλότητα της ύπαρξής του στον 

συγκεκριμένο χώρο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε σχέση με την 
αρμονία της όλης Σύνθεσης.  

Η αλήθεια είναι ακόμα πως, αυτό που φέρνει σε ύπαρξη έναν άνθρωπο σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή του γραμμικού σας χρόνου, είναι και αυτό που 

τον κάνει να φύγει. Η έξοδος από το φυσικό πεδίο δεν είναι ένα τραγικό 
συμβάν όπως σας αρέσει να το αποκαλείτε (εξαιτίας του πόνου που βιώνεται 
από όσους μένουν πίσω) αλλά ένα από τα άπειρα συμβάντα που βιώνει η 

οντότητα κατά την άχρονη ύπαρξή της. Είναι η καταλληλότητα του συμβάντος 
στον δεδομένο χωροχρόνο που επιτρέπει την εκδήλωσή του. 

Και σε τι αλήθεια διαφέρει η γέννηση και ο ‘θάνατος’ ενός ανθρώπου από τη 
γέννηση και τον ‘θάνατο’ μιας συλλογικής ενέργειας; Η ειδοποιός διαφορά 
βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το γεγονός, σε όσους 

εμπλέκονται σ’ αυτό και στο εύρος της σφαίρας επιρροής του. Είναι δυνατόν ο 
‘θάνατος’ ενός ανθρώπου ή ενός ευρύτερου ενεργειακού συστήματος να 

σημαίνει την οριστική μετάβασή τους σε ανυπαρξία; Μπορεί αυτό που αληθινά 
‘Είναι’, σε οποιοδήποτε πεδίο, απλά να πάψει να είναι; Μπορεί η επίγνωση που 
έχει αποκτηθεί να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά και η επίδρασή του, το ίχνος που 

άφησε στον κόσμο να χαθεί; 

Αυτό που πραγματικά υπάρχει, υπάρχει για πάντα. 

Είναι επίσης αλήθεια ότι η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει αρκετά, ώστε να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση της στη Νέα Γη. Και αυτό από μόνο του είναι ένα 
γεγονός που προϋποθέτει το ‘θάνατο’ και την αφομοίωση ενός προγενέστερου 

ενεργειακού συστήματος στη νέα ενέργεια. 

Τι θα κάνατε σε μια τέτοια περίπτωση; Θα λυπόσασταν για το τέλος της 

προγενέστερης συνειδητότητας ή θα χαιρόσασταν για τη γέννηση της νέας; Θα 
κλαίγατε ή θα γελούσατε; Θα θρηνούσατε ή θα γιορτάζατε; Βέβαια, εξαρτάται 
από ποια πλευρά θα βλέπατε τα πράγματα και από το που βρισκόταν η καρδιά 

σας εξ’ αρχής: ήταν με την παλιά ή με τη νέα ενέργεια; 

Και πάλι, όλα είναι Ένα και στο Τώρα δεν υπάρχει παλιό και νέο. Υπάρχει μόνο 

κατάλληλη δράση με σκοπό την ολοκλήρωση, με σκοπό την επίτευξη της 
επίγνωσης. 

Πώς λοιπόν θα σταθείτε στην πραγματικότητα της γέννησης της 

συνειδητότητάς σας στη Νέα Γη;  Γιατί ναι, η γέννηση της νέας συνειδητότητας 
και η γείωση των ενεργειών που σημαίνουν το τέλος της διττότητας, είναι πια 

γεγονός. Βρίσκεστε ήδη στη Νέα Ιερουσαλήμ. 

Η διττότητα έλαβε τέλος.  Η συλλογική συνειδητότητά σας έχει ήδη μετακινηθεί 

http://www.elijah.gr/


«Η Γέννηση»                                                                                                    11.03.2006 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου  - www.elijah.gr                         2 

σε ένα νέο στάδιο επίγνωσης και το σχέδιο εκπληρώθηκε. Όλα έγιναν όπως 

έπρεπε να γίνουν. Δεν μιλάμε πια για ένα σχέδιο που πλησιάζει στην 
ολοκλήρωσή του και έχει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. 

Το σχέδιο έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η νέα συλλογική συνειδητότητα της 
ανθρωπότητας έχει γειωθεί και σας συμπεριλαμβάνει και περιμένει την 

ενσυνείδητη επίγνωσή σας. 

Είμαστε εδώ και σας κοιτάμε στα μάτια. 

Η μετάβαση στη Νέα Γη είναι ένα συλλογικό γεγονός και δεν θα μπορούσαν να 

γίνουν εξαιρέσεις.  Θα υπάρξει ίσως ένα ποσοστό που δεν είναι έτοιμο ακόμα να 
διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα και, με κάθε καταλληλότητα, θα επιλέξει να 

μετακινηθεί σε ένα χώρο συναφή με τη δόνησή του. Όμως η χαρά της 
επίτευξης είναι μεγάλη. 

Κάποιοι θα πουν «Μα πού είναι αυτή η Νέα Γη….όλα γύρω είναι γνώριμα κι 

εμείς ακόμα παλεύουμε να ισορροπήσουμε τα συναισθήματά μας, τις 
προσωπικές μας ενέργειες και να βρούμε το δρόμο προς το κέντρο. Δεν είναι 

χαρά αυτό που νιώθουμε, είναι ταραχή και σύγχυση». Και γνωρίζουμε, ότι είναι 
οι περισσότεροι που νιώθουν έτσι.  

Μα…είσαστε ήδη εδώ, ήδη κινείστε μέσα στη νέα ενέργεια, αυτή της επίγνωσης 

της ενότητας. Τέρμα πια η διττότητα. Μη ξεχνιέστε… μη μένετε πίσω θρηνώντας 
γι’ αυτά που έχουν ήδη φύγει. Αφήστε τον εαυτό σας να θυμηθεί γιατί είστε 

εδώ· είστε εδώ, για να αποχαιρετίσετε τη διττότητα και να βιώσετε τη νέα 
διάσταση! Επιτρέψτε να πέσουν από πάνω σας οι παλιές ενέργειες όπως τα ξερά 
φύλλα από τα δέντρα κι αφήστε τον άνεμο της αλλαγής να παρασύρει και τα 

τελευταία απομεινάρια. Νιώστε τη νέα εποχή που είναι ήδη εδώ…. δείτε τη νέα 
ζωή να αναβλύζει από το κάθε τι, δείτε τα νέα βλαστάρια που έχουν ήδη 

ξεμυτίσει. 

Ήρθε η ώρα να περπατήσετε στη γη με πλήρη επίγνωση της άρρηκτης ενότητάς 
σας με τον Πατέρα, με τον Δημιουργό που είστε εσείς οι ίδιοι. 

Και αν αυτή την ώρα αντί να νιώθετε χαρά και τη διάθεση να γιορτάσετε, 
βιώνετε  φόβους και θλίψη και ανησυχίες και έχετε παρασυρθεί σε μια δίνη 

συναισθημάτων και αντιφάσεων, μη φοβάστε. Μην αφήσετε τη συνείδησή σας 
να θολώσει γιατί δεν είναι άλλο παρά οι παγιωμένες πεποιθήσεις και αντιλήψεις 
που σας κρατούν πίσω. 

Δεν είναι άλλο παρά οι λιγότερο φωτισμένες πλευρές του εαυτού σας, που 
φοβούνται το επόμενο βήμα. Μοιάζουν με παλιούς αγαπημένους που διστάζουν 

και φοβούνται να σας επιτρέψουν αυτό το ταξίδι. 

Όλα γίνονται με κάθε καταλληλότητα και κάθε τι έρχεται στην ώρα του. Δείτε 
τον εαυτό σας στα μάτια, δεχτείτε τον και αγαπήστε τον και επιτρέψτε του να 

αναγνωρίσει ποιοι πραγματικά είστε. 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ σε σας. Κοιτάξτε με στα μάτια και προχωρήστε. 

Ερευνήστε τις αισθήσεις σας στη νέα διάσταση. Αφήστε τις αισθήσεις σας να 
συλλάβουν, η καθεμιά με το δικό της τρόπο, τη δόνηση της νέας ενέργειας. 

Αφήστε την καρδιά σας να αναγνωρίσει ελεύθερα τη νέα συνειδητότητα. 

Δεν θα είναι λίγες οι επιπτώσεις από την κατάργησης της διττότητας και 
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σίγουρα η αιτία των αναταράξεων που θα προκύψουν δεν θα είναι η άρνηση 

και η εχθρική αντίδραση κάποιων στη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά η αδυναμία 
ενός μέρους του συλλογικού εαυτού να κρατήσει ισορροπημένη τώρα την 

ενέργειά του στο νέο περιβάλλον. 

Ενώ αντίθετα, αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον, ως η κύρια εξελικτική 

γραμμή, θα λειτουργήσει σαν κιβωτός σωτηρίας για αυτούς που συντονίζονται 
μαζί του. 

Αυτός είναι ο και ο λόγος που σας ειπώθηκε ότι ο Χριστός είναι ο Άρχων και ο 

Σωτήρας του Κόσμου. 

Ήρθατε από πολύ μακριά για να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη μετάβαση. Ήρθατε 

από πολύ μακρινά μέρη του σύμπαντος ή, όπως θα ήταν καταλληλότερο να 
πούμε αυτή τη στιγμή, ήρθατε από πολλές διαφορετικές καταστάσεις 
συνείδησης κι επίγνωσης του Ενός, συμβάλλοντας ο καθένας με τη δική του 

εμπειρία στο κοινό ταξίδι.  Η ανθρωπότητα πέρασε πολλά για να φτάσει σ’ 
αυτήν την ημέρα και η συνειδητότητα που γεννήθηκε σε σας σήμερα είναι το 

αποκορύφωμα της συλλογικής επίτευξής σας. 

Η συνειδητότητά σας γεννήθηκε σήμερα στη Νέα Γη, στον τόπο της ειρήνης, 
στη Νέα Ιερουσαλήμ. 

 

Ηλίας και Κρύων 
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