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«Ένα διαμάντι για το μέλλον» 

 

 

Άννα: Ας πάρουμε βαθιές αναπνοές και ας σταθούμε στην καρδιά μας και από 
εκεί ας συνδεθούμε με το θεό της πλημμύρας του Νείλου. 

…………. 

 

Σχεδιάζω να κατέβω στην Αίγυπτο για κανα-δυο χρόνια, να κάνω ορισμένες 

σοβαρές τροποποιήσεις στο ρεύμα μου εκεί. Κι αυτό θα φέρει τα πάνω-κάτω ως 

συνήθως αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται υπομνήσεις, ενίοτε. 

Σας καλωσορίζω στον κύκλο μου. Χάπι. 

Η σημερινή μας συνάντηση γίνεται πολύ νωρίς. Γιατί η ιστορία της Αιγύπτου θα 

δείξει, ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο μέλλον. Τίποτα δεν μοιάζει όπως 
πριν. Κανένας σας δεν έρχεται να δει την Αίγυπτο που χάνεται, παραπαίει και 

σκορπίζει στα νερά του Νείλου και της θάλασσας. Μακρινά σενάρια, πολύ 
μακρινά για εσάς. Δεν θα ζήσετε φυσικά για να τα δείτε. Για πολλές γενεές δεν 
θα φανούν. Ωστόσο, βλέπετε το πνεύμα του ποταμού είναι αιώνιο, διαρκεί όσο 

και η ροή του. Είναι όμορφο να ενσαρκώνεσαι σαν ποτάμι, ως ένας ποταμός 
στη Γη. Κυλάς εσαεί. Επειδή είσαι νερό, κυλάς διαρκώς. Ακόμα και όταν οι 

άνθρωποι προσπαθούν να σε παγιδέψουν, βρίσκεις τρόπο να ξεφύγεις, είτε 
μέσα από τα πετρώματα είτε από τον ουρανό. Όσο δύσκολο είναι να κρατήσεις 

στο χέρι σου μια χούφτα άμμο άλλο τόσο δύσκολο -κι ακόμα περισσότερο- είναι 
να κρατήσεις μια χούφτα νερό. Όσο προσπαθείς να το κρατήσεις πιο γερά, τόσο 
φεύγει. Το νερό λοιπόν είναι ελεύθερο. Κινείται παντού, όπου θέλει. Δεν φεύγει 

από τη Γη αλλά σ’ αυτήν κινείται παντού. Μετρά αιώνες αιώνων η παρουσία 
του, από καταβολής της Γης μετρά η παρουσία του. Πόση μνήμη κρατάει μέσα 

του; Έχετε αναρωτηθεί πόση μνήμη μπορεί να κρατά μέσα του το νερό, στα 
θεμέλια της Γης βαθιά, εκεί που κανείς δεν μπορεί να το φτάσει; Πόση μνήμη 
μπορεί να κρατά το νερό στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού; Ακόμα και αν τα 

νερά αλλάζουν, υπάρχουν μέρη που είναι προστατευμένα.  

Είναι φυσικό λοιπόν το ρεύμα του Νείλου να έχει πολλά να πει -και βέβαια εγώ. 

Πράγματι, όπως σας είχα πει παλαιότερα, από τις Πλειάδες προέρχομαι και 
κατοίκησα στον τόπο αυτό και έγινα ένα με τα ύδατα του Νείλου, με την 
υπόστασή του -και όχι μόνο φυσικά με τον Νείλο αλλά κατοικοεδρεύω εδώ.  

Οι πηγές των υδάτων είναι πολλές. Κάθε πηγή είναι και μία ανάμνηση. Δείτε το 
έτσι. Μπορεί να προέρχονται οι ποταμοί από λίμνες, οι λίμνες δημιουργούνται 

από πηγές κυρίως. Κατά μήκος της ροής ενός ποταμού, πολλοί άλλοι μικρότεροι 
ποταμοί σμίγουν με αυτόν και καθώς τα νερά ανακυκλώνονται, δημιουργούνται 
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μικρότερες πηγές εδώ κι εκεί, που τον ανατροφοδοτούν. Κάθε πηγή μία 

ανάμνηση. Κάθε πηγή το ζωντάνεμα μιας επιθυμίας, ενός σχεδίου ζωής. Πόσα 
νερά έχει ο Νείλος; Πολλά. Πόσες πηγές; Δεν μπορείτε να τις μετρήσετε. Ακόμα 

και μέσα από την έρημο που διέρχεται, συναντά μικρές πηγούλες.  

Η ανάμνηση φτάνει από τ’ αστέρια; Τι λέτε; Έρχεται από μακριά, από τον 

ουρανό κάπου; Είναι εδώ, στη Γη. Η ανάμνηση πηγάζει από τη Γη και είναι κάθε 
σκέψη που έκαναν ποτέ οι άνθρωποι, κάθε μικρή ή μεγάλη σκέψη που έκαναν 
οι άνθρωποι, καθώς έπιναν νερό, καθώς αντάλλασσαν υγρά με το περιβάλλον. 

Έπιναν, έδιναν. Πόσα εντυπώματα; Μα φυσικά δεν είναι δυνατό αυτά να 
επιβεβαιωθούν -όχι άμεσα. Ναι, το νερό επηρεάζεται από τα συναισθήματα, 

αυτό έχει καταδειχθεί. Πόσα πράγματα ακόμα όμως κουβαλάει το νερό; τα νερά 
άνω του στερεώματος και τα νερά κάτω από το στερέωμα, όπως ειπώθηκε. 
Υπάρχουν νερά άνωθεν του στερεώματος; Κάποτε θα φανεί κι αυτό. Ναι.  

Και τόση ώρα σας μιλώ σταχυολογώντας μικρά δεδομένα, για να σας 
αγκαλιάσω πάλι με την ενέργειά μου, να σας βοηθήσω να ευθυγραμμιστείτε 

καλύτερα μαζί μου. Το σημερινό ταξίδι λοιπόν ήρθε νωρίς. Γιατί θα μιλήσουμε 
για πράγματα που θα συμβούν, στο μακρινό-μακρινό μέλλον. «Βρε Χάπι», λέει 
η Άννα, «όλο ξεγλιστράς. Είτε θα μας μιλάς για το μακρινό-μακρινό παρελθόν, 

είτε για το μακρινό-μακρινό μέλλον. Δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε κάπου 
ανάμεσα;»  Μπορείς αλλά δεν θέλεις, γιατί πάντα έχει ιδιαίτερη αξία η 

πληροφορία που σας φέρνω, επειδή, είτε πρόκειται για το βαθύ παρελθόν, είτε 
για το βαθύ μέλλον, συνδέεται με το παρόν. Συνδέεται με το παρόν μέσα από 
εσάς και τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα.  

Ξέρω πολύ καλά ότι η πληροφορία που σας δίνω δεν θα φτάσει πολύ μακριά, 
όμως τη δίνω. Ακούγεται και καταγράφεται και, πιστέψτε με, αυτό κάνει τη 

διαφορά. Ο συλλογικός νους της ανθρωπότητας βάλλεται διαρκώς, συνεπεία 
των λογισμών των ανθρώπων, συνεπεία της τάσης τους να αδιαφορούν, να μη 
μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους, το συλλογικό σας νοητικό βάλλεται 

διαρκώς. Και είμαι εδώ σήμερα για να δημιουργήσω μαζί σας έναν εξελικτικό 
πυρήνα σκέψης, ο οποίος θα ενεργοποιήσει το νερό. Το νερό είναι μια 

αντιστοιχία του συναισθήματος. Δεδομένου όμως ότι κρατά πληροφορία, μπορεί 
να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ ικανοποιητικά, 
για να επηρεάσει το συλλογικό νοητικό. Νερό, καθαρό, κρυστάλλινο, δεν 

σημαίνει μόνο καθαρό κρυστάλλινο συναισθηματικό πεδίο. Σημαίνει επίσης 
πυρήνες κρυστάλλινης δροσιάς που ίπτανται στον αέρα και διαθλούν το φως, 

δημιουργώντας, αποδίδοντας τα υπέροχα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
Σημαίνει επίσης πολλά άλλα, το καθαρό, κρυστάλλινο συναίσθημα.  

Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες λοιπόν. Δυναμώστε μέσα σας τη φωνή της 

συνείδησής σας, δηλώστε την πρόθεσή σας να δυναμώσετε τη σύνδεση με την 
πηγή της συνείδησής σας. Η συνείδηση σαφώς συνδέεται με το νερό. Συνδέεται 

με τη μνήμη. Αποτελείται από μνήμες. Οικοδομείται από μνήμες και βιώματα.  

Πάρτε βαθιές χαλαρές ανάσες λοιπόν και ελάτε για άλλη μια φορά, στην είσοδο 

της σπηλιάς μου στην Ελεφαντίνη νήσο. Κάντε μια βουτιά στα νερά, βρείτε την 
είσοδο της σπηλιάς και ελάτε, ελάτε στο χώρο μου. Ένα σπήλαιο κάτω από τα 
νερά του ποταμού. Υπάρχει και ένας θάλαμος με αέρα, μπορείτε να βγείτε και 

να καθίσετε στα βράχια. Σιωπή. Επικρατεί σιγή. Ακούγονται μόνο σταγόνες 
νερού καθώς πέφτουν στο νερό, στην επιφάνεια του νερού απ’ όπου 

αναδυθήκατε. Στο σημείο αυτό το ταξίδι μας ξεκινά. Φωνάξτε κοντά σας τον 
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όμορφο Δία και τον Ποσειδώνα, τον θεό των υδάτων και των θαλασσών… 

πασών των θαλασσών. Κοντά σας βρίσκεται επίσης η Αθηνά. Ένας σύνδεσμος 
του Δία με την Ήρα και την Αθηνά ξεκινά τη διαδικασία, η οποία άρχισε τώρα. 

Φέρτε τα αιθερικά χέρια στ’ αυτιά σας. Με τα αιθερικά σας χέρια κλείστε τα 
αυτιά σας και οραματιστείτε να ανοίγει μία οπή συνείδησης στο μέτωπο, πάνω 

από το τρίτο μάτι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας απ’ έξω. Κοιτάξτε μέσα σ’ αυτήν την 
οπή της συνείδησης και δείτε τον ωκεανό που απλώνεται μέσα της. Απέραντος 
ωκεανός σε γαλάζιο-μπλε. Καθαρός ουρανός, λευκογάλανος. Βλέπετε τον 

ωκεανό κοντά στην επιφάνειά του, όχι από ψηλά.  

Σ’ αυτόν τον ωκεανό ρίξτε ένα διαμάντι. Οραματιστείτε ότι το κρατάτε στο χέρι 

σας και το ρίχνετε μέσα από την τρύπα της συνείδησης. Το διαμάντι αυτό 
περικλείει τα πάντα, όλα όσα είστε. Δείτε το να βυθίζεται αργά, μέσα στον 
ωκεανό. Αφήστε το να πάει στα μεγαλύτερα βάθη του, στο πιο βαθύ του 

σημείο. Θα πάρει πολύ χρόνο για να φτάσει εκεί. Καθώς το διαμάντι πέφτει, 
παρασυρόμενο ταυτόχρονα από τα ρεύματα και συνεχίζει να πέφτει, θυμηθείτε 

απλώς ότι ακολουθεί την πορεία του προς το βαθύτερο σημείο του ωκεανού της 
συνείδησης. Και έχοντας αυτό στο πίσω μέρος του νου σας, ελάτε να κάνουμε 
κάτι άλλο μαζί τώρα.  

Φέρτε τα φυσικά σας χέρια στην καρδιά μπροστά σε στάση προσευχής, με τις 
παλάμες ενωμένες μπροστά στο στήθος. Οι αντίχειρές σας ενωμένοι ακουμπούν 

το τσάκρα της καρδιάς. Αγγίζουν το σώμα σας στο τσάκρα της καρδιάς. Καθώς 
συμβαίνει αυτό, οι παλάμες σας, οι παλάμες που βρίσκονται ενωμένες, γεμίζουν 
ενέργεια. Μπορείτε να νιώσετε την ενέργεια ελαφρώς να τις απωθεί. Σημειώστε 

Χ. Ανεβάστε μαλακά τις ενωμένες παλάμες σας, τα χέρια σας, στο ύψος της 
οπής της συνείδησης και αφήστε την ενέργεια από τις παλάμες σας να ρεύσει 

μέσα από την οπή στον ωκεανό, που κρατάτε σταθερά στο νου σας και να 
μαγνητίσει το διαμάντι. Δημιουργείται μία χορδή ανάμεσα στους αντίχειρές σας 
και το διαμάντι, που συνεχίζει σιγά-σιγά να ταξιδεύει προς το βυθό. Με τις 

παλάμες ενωμένες κατεβάστε μαλακά τα χέρια σας και πάλι, στο ύψος της 
καρδιάς. Στο σημείο αυτό τα χέρια μπορούν να ανοίξουν.  

Από εδώ και πέρα, συνδέεστε με το διαμάντι μέσω του κέντρου της καρδιάς. 
Μπορείτε να το ακολουθείτε. Μπορείτε να το παρακολουθείτε. Μπορείτε να 
εργάζεστε μαζί του. καθώς αυτό συνεχίζει αργά το μακρύ ταξίδι του προς το 

βαθύτερο σημείο του ωκεανού της συνείδησης, δείτε το να λάμπει από την 
ενέργεια της καρδιάς.  

[Σύντομη παύση] 

Αφήστε το να συνεχίσει το ταξίδι του και επιστρέψτε πίσω, στη θέση που 
κάθεστε.  

[Σύντομη παύση] 

Καθώς το διαμάντι συνεχίζει το ταξίδι του για το βυθό, μπορούμε να 

συνεχίσουμε κι εμείς να μιλάμε. Κάθε διαμάντι σχηματίζει έναν πυρήνα. Είναι 
πυρήνας συνείδησης άλλης διάστασης. Είναι πυρήνας πληροφορίας, που 

ακτινοβολεί μέσα στο συλλογικό ωκεανό. Φέρτε και πάλι τα χέρια σας με τις 
παλάμες ενωμένες σε στάση προσευχής στην καρδιά. Οι αντίχειρές σας και πάλι 
αγγίζουν το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. Και τώρα, δηλώστε την πρόθεσή 

σας, μέσα από το κέντρο της καρδιάς, το διαμάντι να αρχίσει να περιστρέφεται 
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με τη φορά του ρολογιού, δημιουργώντας μία μικρή δίνη γύρω του, με σκοπό 

να εφελκύσει, να φέρει κοντά του, και άλλες όμοιες ενέργειες. Συμβολικά, τα 
διαμάντια σας είναι κοντά, πλησιάζουν το ένα το άλλο και δημιουργούν μια λίγο 

μεγαλύτερη δίνη, επιλέγοντας πάντοτε να αποτελέσουν πυρήνα συσσωμάτωσης 
όμοιων ενεργειών.  

Αναπνέετε… 

Εφελκύουν τα διαμάντια ενέργειες από το περιβάλλον, ενέργειες που είναι 
αρμονικές με τις δικές τους και σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο φως συνεχίζοντας 

να ταξιδεύουν προς το βυθό. Επειδή όμως ο ωκεανός είναι τεράστιος, θα σας 
πρότεινα τώρα να αφήσετε τα ρεύματά του να σπρώξουν τον αδαμάντινο 

πυρήνα σε ένα πιο κοντινό σας σημείο στη Μεσόγειο, νότια της Κρήτης, μεταξύ 
Κρήτης και Αιγύπτου. Εκεί, σε ένα βαθύ σημείο, θα καθίσει ο αδαμάντινος 
πυρήνας στο βυθό. Και από εκεί θα εξακολουθήσει να λάμπει και να εφελκύει 

ενέργειες. Φωτεινές, καθαρές, κρυστάλλινες ενέργειες.  

Τροφοδοτώ τη Μεσόγειο με τα νερά μου. Δεν θα αφήσω τη λάσπη μου να 

σκεπάσει το διαμάντι. Ο ρόλος που θα παίξει, είναι σημαντικός. Κάνετε σήμερα 
μια δουλειά, που θα εξυπηρετήσει -και ήδη εξυπηρετεί- το σύνολο, τη 
συλλογικότητα. «Είναι κατάλληλο το σημείο αυτό;» ρωτά και ξαναρωτά η Άννα. 

«Μήπως να το πηγαίναμε πιο πάνω στη Δήλο ή κάπου αλλού στο Αιγαίο;»  
Γιατί, καλή μου; Είναι πολύ καλά εδώ και από εδώ θα παίξει το ρόλο του. γιατί, 

μπορεί να φαντάζει απίστευτο στο δικό σας μυαλό, ότι κάτι μπορεί να πετύχετε 
με αυτό αλλά, όπως σας είπα, η σημερινή συνάντηση γίνεται νωρίς. Γιατί σε 
πενήντα χρόνια από σήμερα θα αρχίσει να λειτουργεί το διαμάντι σας. Τότε θα 

χρειαστεί περισσότερο -και θα φέρει καρπούς! Θα δημιουργήσει ένα θόλο 
φωτός στη Μεσόγειο, ώστε δεν θα χρειάζεται κανείς να ανησυχεί για το μέλλον.  

Η επιφάνεια είναι πολύ κοντά σε σχέση με τον βαθύ ωκεανό. Είναι στην 
κατάλληλη απόσταση. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να βρεθεί στο μέλλον, εκεί, 
περίπου πενήντα χρόνια από σήμερα, στο σημείο όπου βρίσκεται ο αδαμάντινος 

πυρήνας. Οραματιστείτε ότι είστε εκεί, τότε και οραματιστείτε τον πυρήνα 
αυτόν πολύ μεγαλύτερο πλέον, να δημιουργεί με το φως που εκπέμπει ένα 

θόλο, που ξεπερνά την επιφάνεια της θάλασσας και περιβάλλει όλη την 
ανατολική Μεσόγειο και τις χώρες που βρίσκονται γύρω. Οραματιστείτε, ότι σ’ 
αυτόν τον αρχικό πυρήνα που θέσατε, έχουν προστεθεί πολλοί-πολλοί άλλοι, 

πολλά άλλα παρόμοια διαμάντια, πολλοί άλλοι μικροί πυρήνες φωτός και πλέον 
προστατεύουν όλο το χώρο αυτό.  

Τριγωνίστε το σημείο αυτό με ιερά και ναούς, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί 
ακόμα περισσότερο. Το νερό θυμάται και να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αφήσω να 
ξεχαστεί αυτός ο πυρήνας αλλά θα τον συντηρώ, με τον κατάλληλο τρόπο. Μην 

ξεχνάτε, να θυμόσαστε τον πυρήνα που σχηματίσατε, όσο συχνότερα γίνεται. 

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, να οραματιστεί το φωτεινό θόλο που 

σχηματίζεται πενήντα χρόνια αργότερα και όλες τις φωτεινές ενέργειες που θα 
κυκλοφορούν σε αυτόν. Αφήστε με κι εμένα, αυτό το φως να το συντηρήσω, 

χαϊδεύοντας, φροντίζοντας με τα νερά μου, τον πυρήνα. Η αλήθεια είναι πως 
μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα, τώρα που ξέρετε το σημείο, το χρόνο 
και το σχηματισμό του φωτεινού θόλου. Θα μπορούσατε να δείτε τι συμβαίνει. 

Όμως, ήδη από το γεγονός ότι φτιάχνουμε αυτόν τον πυρήνα για να 
τροποποιήσουμε θετικά μία κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι αλλαγές συμβαίνουν 
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τόσες, που δεν σας επιτρέπουν να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό 

αποτέλεσμα θα το δείτε όταν κοιτάξετε τον αδαμάντινο πυρήνα, μέσα από το 
κέντρο της καρδιάς που συνδέεται μαζί του. Θα δείτε το δυναμικό. Αλλά τότε, 

όπου και αν βρίσκεστε, θα μπορέσετε επίσης να παραμείνετε συνδεδεμένοι με 
αυτόν τον πυρήνα, είτε ως ενσαρκωμένες οντότητες στη Γη, είτε ως μη 

ενσαρκωμένες. Θα είναι στην επιλογή σας.  

Σήμερα σας βοήθησα να βάλετε μία σφραγίδα στο χώρο και το χρόνο. Είναι μια 
βασική σφραγίδα, την οποία θα μπορείτε να εντοπίσετε, όπου και αν βρίσκεστε, 

αρκεί να δηλώσετε την πρόθεσή σας να συμβεί.  

Έχοντας πει αυτά κι έχοντας οδηγήσει τα πράγματα έτσι ώστε να κατατεθεί ήδη 

ένα σημαντικό ποσό ενέργειας, που θα τροποποιήσει στο μέλλον τη συλλογική 
ενέργεια του τόπου, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω για σήμερα.  

Εάν θέλετε να παραμείνετε συνδεδεμένοι συνειδητά με τον πυρήνα και 

να τον επισκέπτεστε, μπορείτε. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο για σήμερα, 
δεδομένου ότι ήδη καταναλώθηκε πολλή ενέργεια για το σκοπό αυτό. 

Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες όμως θα απαντηθούν την επόμενη 
φορά. Σημειώστε τις, ώστε να τις απαντήσω την επόμενη φορά· όχι τώρα, δεν 
υπάρχει αρκετή ενέργεια γι’ αυτό το λόγο εδώ. 

 

Σας αγαπώ και είμαι μαζί σας 

Ο θεός του Νείλου, Χάπι. 
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