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Καθοδηγούμενος διαλογισμός μέσω ανώτερης επικοινωνίας: 

Καθόμαστε σε αναπαυτική στάση. Αναπνέουμε αργά, βαθιά. Εισπνέουμε τον 

αέρα από τη μύτη, τον βλέπουμε να γεμίζει τους πνεύμονες και να εξέρχεται 
από την κοιλιά, από την περιοχή του αφαλού. Και έρχεται πάλι μέσα από την 

περιοχή του αφαλού, και ακολουθεί τον αντίθετο δρόμο, βγαίνοντας από το 
στόμα. 

Επαναλαμβάνουμε μερικές φορές, όσο μας είναι αρκετό για να 

συγκεντρωθούμε. Μια χρυσή χορδή έρχεται από ψηλά, μέσα από το κέντρο 
της κεφαλής, περνά μέσα από το σώμα μας και κατεβαίνει βαθιά στη γη μέσα 

από τις πατούσες μας. Στη συνέχεια, η ενέργεια επιστρέφει προς τα πάνω και 
από τον ίδιο δρόμο ανεβαίνει και πάλι στον ουρανό, σε μια συνεχή ροή.  

Και τώρα, παίρνουμε πάλι μερικές βαθιές ανάσες κι ερχόμαστε στο κέντρο της 

Καρδιάς. Το οραματιζόμαστε σαν μια χρυσή σφαίρα που σιγά – σιγά 
μεταμορφώνεται σε έναν κλειστό χρυσό λωτό. 

Παρατηρούμε τον κλειστό λωτό και στεκόμαστε σιωπηλοί. Αφουγκραζόμαστε… 

Από το κέντρο του χρυσού λωτού της καρδιάς μας κάποιος εκφωνεί στα 
εσωτερικά πεδία το Ωμ, τρεις φορές. Ο τόνος είναι ξεχωριστός για τον καθένα 

κι εμείς επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ακούσει αυτόν τον ιδιαίτερο τόνο, τον 
προσωπικό μας τόνο.  

Όσο διαρκεί το ΩΜ, ο λωτός ανοίγει τα χρυσά του πέταλα αργά – αργά.  

Καθώς ανοίγουν τα πέταλα, αρχίζει να εμφανίζεται στο κέντρο του μια  
Παρουσία φωτεινή, όπως το φως της αυγής όταν διαλύει το σκοτάδι. Μια 

Παρουσία τόσο λαμπερή, που δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα 
χαρακτηριστικά της. Φαίνεται όμως να έχει ανοιχτά τα χέρια διάπλατα, για να 

μας πάρει στην αγκαλιά της. Είναι μια ιερή Παρουσία.  

Πλησιάζουμε κι εμείς στο κέντρο του χρυσού λωτού, μέσα στο χρυσό φως που 
αντανακλά παντού και στεκόμαστε μπροστά της. Είναι πολύ έντονη η ενέργεια 

γύρω και τη νιώθουμε να δονεί την καρδιά μας. Μένουμε για λίγο σε σιωπή, 
για να νιώσουμε βαθύτερα αυτό που μας συμβαίνει. 

Οι αισθήσεις μας αρχίζουν να διευρύνονται και να συνηθίζουν σ’ αυτή τη νέα 
δόνηση και σύντομα διαπιστώνουμε ότι η δίνη μιας λαμπερής ασημένιας 

ενέργειας μας συνδέει με την Ιερή Παρουσία. Δίπλα της στέκεται όρθια, 
σιωπηλή, μια χρυσαφένια οντότητα που αποπνέει γαλήνη και συμπόνοια. Είναι 
ο Βούδας. 

Η ενεργειακή δίνη μετατρέπεται σε ασημένιο χαλί κάτω  από τα πόδια μας για 
να το περπατήσουμε ενώ η Λαμπερή Παρουσία στέκεται ακίνητη και μας 

περιμένει. Νοερά, βγάζουμε τα παπούτσια μας, κάνουμε το πρώτο βήμα πάνω 
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στο ασημένιο χαλί… και βρισκόμαστε στην αγκαλιά της Παρουσίας, που δεν 

είναι άλλη από τον Εαυτό.  

Στεκόμαστε στο ίδιο σημείο μαζί του, ακίνητοι, και κοιτάμε προς τα έξω. 

Ένα δαχτυλίδι μας περιβάλλει, και πάνω του προβάλλεται σαν ταινία η ζωή 
μας, οι εμπειρίες μας… κι εμείς στεκόμαστε στο κέντρο, στο ίδιο σημείο με τον 

Εαυτό που είναι τα πάντα.  

«Εγώ Είμαι, λέει ο Εαυτός… Μόνο Εγώ και δεν υπάρχει άλλος πέρα από μένα. 
Εγώ είμαι εσύ κι εσύ είσαι Εγώ. Εγώ στρέφω την προσοχή σου σε κόσμους 

μακρινούς ή να σε παίρνω και πάλι πίσω, σύμφωνα με το θέλημα της καρδιάς 
μου. Γιατί Εγώ σε δημιούργησα κι Εγώ κατευθύνω τα βήματά σου. Γιατί Εγώ 

σε κοιτώ στα μάτια και σ’ αγαπώ και βλέπω σ’ αυτά την αντανάκλαση της 
αγάπης μου. Μείνε σε μένα.»  

Με τα λόγια αυτά, ο Δημιουργός κάθεται στον θρόνο που βρίσκεται πίσω του, 

στο κέντρο του λωτού, το πιο βαθύ σημείο της ύπαρξής μας. 

Κι εμείς βαδίζουμε πάλι το κανάλι της ασημένιας ενέργειας προς τα πίσω, στο 

σημείο απ’ όπου αντικρίζουμε κατά πρόσωπο τον Δημιουργό. Ο Βούδας στέκει 
σιωπηλός.  

Ο Δημιουργός αφήνει από το χέρι του να έρθουν προς εμάς μερικές φυσαλίδες 

ενέργειας, με μια ελαφριά πνοή ανέμου κι όπως πλησιάζουν, αρχίζουμε να 
διακρίνουμε καλύτερα τις αγγελικές ενέργειες που έρχονται να μας 

συντροφεύσουν. 

Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε δίπλα μας μια ακόμα παρουσία. Μια ψηλή, 
λεπτή, γυναίκα, με ίσια, μαύρα μαλλιά, γεμάτη από τη χαρά της ζωής. «Η 

Ασπασία, μας λέει, θα σας βοηθήσει στη γείωσή σας».  

Η Ασπασία μας κρατά από το χέρι. Αφήνουμε τη λαμπερή ασημένια δόνηση 

και βλέπουμε πάλι τη ροή της χρυσαφένιας ενέργειας να κατεβαίνει από ψηλά, 
να περνάει μέσα από μας, να βυθίζεται βαθιά στη γη και κατόπιν να επιστρέφει 
στον ουρανό.  

Τα πόδια μας έχουν ριζώσει γερά στη γη. 

……………………. 

 

Ανώτερη Επικοινωνία: 

Έρχομαι για να σας δείξω ποιοι είστε. Δεν έρχομαι σαν κάποιος άλλος, 

κάποιος έξω από εσάς αλλά έρχομαι μέσα από τον ίδιο σας τον εαυτό, γιατί 
εγώ είμαι ο Εαυτός. 

Και χαίρομαι που μπορώ να απολαμβάνω μέσα από εσάς τη χαρά της ζωής και 
την ομορφιά όλων όσων δημιούργησα. Γιατί μέσα από εσάς βλέπω, βιώνω και 

νιώθω. Κι αν ποτέ σκεφτήκατε, ότι είσαστε κάτι ξεχωριστό από τον Δημιουργό 
σας, ξέρετε τώρα ότι δεν είναι αλήθεια.   

Ο Δημιουργός είναι μαζί σας και υποστηρίζει το ταξίδι σας στον κόσμο της 

μορφής. Κι αν είναι κάτι που θα ’θελα εγώ, ο Εαυτός, να γνωρίζετε, αυτό που 
θα ‘θελα να θυμηθείτε, είναι ότι δεν είσαστε εσείς η μορφή. Δεν έχετε λόγο 

να ταυτίζεστε με οποιαδήποτε μορφή, παρά μόνο για τους πολύ πρακτικούς 
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λόγους της ζωής. Είσαστε κάτι πολύ περισσότερο απ’ αυτό. Κι έχετε καταλάβει 

αρκετά πράγματα στην πορεία της ζωής σας. Έχετε μάθει σε πόσες πολλές 
διαστάσεις κινείστε. Έχετε μάθει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε κι άλλες 

διαστάσεις κι άλλες εμπειρίες.   

Ο λόγος όμως που γίνεται αυτή η ενεργειακή στροφή, είναι ότι πρέπει να 

μπείτε λίγο βαθύτερα, να πάτε λίγο βαθύτερα μέσα σας και να αντιληφθείτε 
ότι η έννοια της μορφής, η έννοια του περιορισμού της μορφής δεν αφορά 
μόνο το τρισδιάστατο πεδίο. Γιατί όλα αυτά που δημιουργείτε και βιώνετε στα 

υπόλοιπα πεδία, όπως το συναισθηματικό και το νοητικό, αποτελούν επίσης 
μορφές. 

Η δημιουργία μπορεί να πάει μακρύτερα, μόνο όταν ο Θεός στην Ύλη 
αναγνωρίσει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό θύμα. Μόνο όταν ο 
Θεός στην Ύλη αναγνωρίσει ότι είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Μόνο όταν με 

αναγνωρίσετε. Εγώ είμαι η Αγάπη. Και την Αγάπη ζητώ να εκδηλώσω. Κι αυτή 
η Αγάπη ήδη εκδηλώνεται σε κάθε δημιουργία. Αυτήν την Αγάπη περιμένω να 

δω στα δικά σας μάτια.  

Όταν σας ζητώ να κοιτάξετε τον εαυτό σας στα μάτια, είναι επειδή 
βρίσκομαι εκεί και περιμένω να δω την αναγνώριση στο βλέμμα σας. 

Αν περιμένετε να βιώσετε κάτι "υπερβατικό" ίσως δεν είναι τώρα η στιγμή, 
γιατί το υπερβατικό για σας είναι ένα ταξίδι σε έναν ακόμα κόσμο πλάνης. Σ’ 

ένα κόσμο μορφών στα εσωτερικά πεδία.  

Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Εαυτός μιλάει μέσα από τα έργα του και τα 
έργα μου είστε εσείς. Εσείς είστε η αλήθεια. Κι όσο πιο βαθιά πηγαίνετε 

μέσα σας, τόσο πιο βαθιά θα αναγνωρίζετε την αλήθεια που είστε. Είναι όλα 
πάρα πολύ απλά.   

Φαίνεται μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς από μία συνειδητότητα 
εστιασμένη στο στις εξωτερικές μορφές σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Όμως εσείς, 
που μέχρι τώρα μάθατε τόσα και ξέρετε να κινείστε ανάμεσα στα διάφορα 

πεδία και τις διαστάσεις, ξέρετε ακόμα, ότι αρκεί το πρώτο βήμα. Αρκεί να 
ζητήσετε να δείτε την αλήθεια. Τη δική σας αλήθεια. 

Δεν είμαι σ’ αυτό που σας λέει κάποιος άλλος για σας. Είμαι σε σας.   

Ο Βούδας είναι εδώ για να περιορίσει την πλάνη. Και είναι πολύ κατάλληλο 
αυτήν την περίοδο να εκφραστούν οι ενέργειές του στον κόσμο της 

εκδήλωσης, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό για μια καθαρή ενέργεια πέρα από 
τη μορφή, για να σας βοηθήσει να διαλύσετε όλα εκείνα τα απομεινάρια των 

μορφών που δεν καταφέρατε να διαλύσετε μέχρι σήμερα, ώστε να μπορέσετε 
να προχωρήσετε λίγο πιο πέρα στην επίγνωση της ενότητας με τον Εαυτό. 

 

Και έτσι είναι. 

Ο Εαυτός 
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