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Ολυμπιάδα & Αλέξανδρος 

Συνάντηση 4η – 10.08.2016 

«Το Χρυσό Άγαλμα» 

 

Παίρνουμε μερικές βαθιές αναπνοές και στεκόμαστε στο κέντρο της καρδιάς. 

Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. 

Βρισκόμαστε ήδη εδώ και έχουμε πάρει τη θέση μας στο χώρο, δεν είμαστε 
μόνοι. Είναι αρκετές οι Ολύμπιες Θεότητες μαζί σας. Η Μυρτάλη και ο 

Αλέξανδρος βρίσκονται δίπλα σας. Η Μυρτάλη στο δεξί χέρι, ο Αλέξανδρος 
στο αριστερό. 

Καταλαβαίνω ότι ακούγεται ανάποδα. Αλλά έχουν γίνει τόσα ανάποδα τον 

τελευταίο καιρό που δε θα έπρεπε να σας παραξενεύει αυτό. Έχουν γίνει 
τόσες ανατροπές και ανασυνδυασμοί  που δε θα έπρεπε να εκπλήσσεστε. Η 

Μυρτάλη-Ολυμπιάδα βρίσκεται στη δεξιά σας πλευρά και ο Αλέξανδρος στην 
αριστερή.  

Γειώνομαι πολύ καλά… γειώνω την ενέργειά μου μέσα από εσάς και την 

ομάδα σας… Σας μιλά ο Αλέξανδρος. Αποφάσισα πλέον να παίξω έναν άλλο 
ρόλο, κρατώντας την ενέργεια της αριστερής σας πλευράς. Για την ακρίβεια 

όχι στη δεξιά πλευρά αλλά στην ισχυρή πλευρά, στο ισχυρό σας χέρι στέκεται 
η Μυρτάλη-Ολυμπιάδα. Έχοντας μιλήσει ιδιαίτερα για την ανάγκη 
εξισορρόπησης της θηλυκής και αρσενικής αρχής, προετοιμάσαμε και με τη 

δική μας  παρουσία και εργασία το έδαφος για την εισροή της ενέργειας που 
θ ακολουθούσε και που έχει συμβεί. Μιλήσαμε για την ανάγκη γείωσης, 

αφομοίωσης και εξυπηρέτησης του Θείου Θηλυκού. Οι πολεμοχαρείς 
ενώνονται όλοι μαζί για να ζητήσουν από τον Αλέξανδρο τον Μέγα, να βγάλει 
τα κάστανα από τη φωτιά, να πολεμήσει. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι, 

όπως αναφέρατε στη συζήτησή σας μόλις προηγουμένως, κάθε ενσάρκωση 
στη γη είναι μοναδική.  

Κάθε πράξη σας είναι μοναδική. Ποτέ δε μπορεί να επαναληφθεί ξανά με τις 
ίδιες ακριβώς συνθήκες. Όσο κι αν ζείτε σε έναν κόσμο κβαντικό, όλ’ αυτά 
που συμβαίνουν στο γήινο πεδίο είναι μοναδικά. Αυτό που υπήρξα ως 

Αλέξανδρος δε θα υπάρξει ξανά. Μπορεί να έρθω αλλά θα είμαι κάτι 
τελείως διαφορετικό -πολύ μεγάλο σίγουρα. Για την ακρίβεια, τόσο 

μεγάλο όσο μπορείτε να είστε και σεις. Θα είναι κάτι μοναδικό. Και δεν 
πρέπει, ακολουθώντας τη διαδρομή χιλιάδων χρόνων, να εγκλωβίζεστε σε 
σημεία του παρελθόντος. Δεν υπάρχει πια τίποτα μοναδικό για σας; 

Πιστεύετε ότι τα πάντα μπορεί να επαναληφθούν αυτούσια; Σαν ένα Deja 
voux που επαναλαμβάνεται; Είναι πραγματικότητα και κάθε στιγμή σας στην 

αιωνιότητα είναι μοναδική. Έτσι είμαι εδώ σήμερα μαζί με τη Μυρτάλη, για 
να προχωρήσουμε στην εσωτερική εργασία που ξεκινήσαμε μαζί αυτή της 

ανασυγκρότησης της θηλυκής συνείδησης και της εισαγωγής ενός νέου 
πλαισίου στήριξης αυτής της ενέργειας. Ποτέ δε μπορείτε να είστε αρκετά 
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απομακρυσμένοι από το Πνεύμα. Εσείς είστε το Πνεύμα. Εσείς είστε η 
δυναμική του Πνεύματος. Είστε οι εργάτες που υλοποιούν το δυναμικό του 

πνεύματος, άρα εκ των πραγμάτων δε μπορείτε να είστε αποκομμένοι από 
το πνεύμα.    

Στο πνεύμα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως έχετε αντιληφθεί 
υπάρχει ενότητα και διαφάνεια. Μια δύσκολη λέξη την οποία σας αρέσει 
ωστόσο ν’ ακούτε, για όλα όσα σας θυμίζει, είναι η αλληλοπερίχωρηση που 

υφίσταται στο Πνεύμα. 

Κι εσείς μπορείτε να είστε στη γη με ένα σώμα φυσικό, μοναδικό επίσης, 

αλλά από το 7ο ενεργειακό σας κέντρο και πάνω είστε ενωμένοι με τα 
ουράνια. Βλέποντας σας λοιπόν, έχω μπροστά μου μερικούς ανθρώπους. Θα 
πάρω έναν απ’ όλους. Έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο, που λειτουργεί σαν 

ένα σημείο σύνδεσης ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Το 7ο κέντρο του 
είναι διευρυμένο, ανοικτό στο άπειρο αλλά φιλοξενείται μέσα σε ένα μικρό 

περιορισμένο γήινο σώμα. Το γήινο σώμα είναι που βλέπετε εσείς. Το 
ουράνιο σώμα είναι που βλέπουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε κι άλλα που δεν 
αντιλαμβάνεστε.  

Δείτε λοιπόν τον εαυτό σας σαν ένα σημείο στην επιφάνεια της γης, με μια 
μεγάλη χοάνη από πάνω, του 7ου κέντρου. Δείτε τον εαυτό σας επίσης, 

καθώς πατάει στη γη, σαν ένα σημείο με μια μεγάλη χοάνη προς τα κάτω, 
προς το χθόνιο σώμα, όπως σας ειπώθηκε στην εργασία του Ολύμπου. Αυτά 

τα τρία σώματα, το χθόνιο, το γήινο και το ουράνιο, θα είναι το αντικείμενο 
της εργασίας μας σήμερα και ίσως σε κάποιες από τις επόμενες συναντήσεις 
μας.  

Ήδη αυτός ο σχηματισμός, ενός δηλαδή σημείου στην επιφάνεια της γης 
ανάμεσα σε δυο αντίθετες χοάνες, δίνες, αναφέρεται σε δυο πόλους. Επάνω 

είναι ο θετικός πόλος και κάτω είναι ο αρνητικός πόλος. Επάνω βρίσκεται 
αυτό που θα λέγατε αρσενική αρχή και κάτω αυτό που θα λέγατε θηλυκή 
αρχή. Ο Ουρανός και η Γη.  

Μέχρις εδώ, μέχρι αυτό το σημείο τα πάντα είναι απλά και σίγουρα τα έχετε 
ξανακούσει και ξαναδεί. Τι γίνεται στη συνέχεια όμως. Το φυσικό σας 

σώμα  όπως περιγράφηκε προηγουμένως, το γήινο σώμα, είναι ένα 
εστιακό σημείο. Μπορεί να φαίνεται αναλυμένο σε εφτά ενεργειακά 
κέντρα και πολλά άλλα δευτερεύοντα, μπορεί να κατέχει ένα 

συγκεκριμένο χώρο πεδίο και να είναι σαφώς περιορισμένο αλλά 
στην πραγματικότητα είναι ένα εστιακό σημείο. Αυτό σημαίνει ότι 

δέχεται ενέργειες από παντού. Είναι ένα σημείο εστίασης της ενέργειας. 
Φυσικά η ενέργεια που κατεβαίνει από τον ουρανό εστιάζεται σε αυτό το 
σημείο. Η τάση σας είναι να βλέπετε την ενέργεια που κατεβαίνει από ψηλά, 

να διαχέεται στη γη. Αυτή είναι μια ενεργειακή ροή, που στο παρελθόν 
βοηθούσε ιδιαίτερα τη γείωση της αρσενικής ενέργειας.  

Θέλω να με προσέξετε εδώ. Πολύ συχνά χρησιμοποιούσατε αυτή τη διάταξη, 
για να γειώσετε τις ουράνιες ενέργειες στη γη. Επειδή όπως σας έχει ειπωθεί 
επανειλημμένως είστε εργάτες του φωτός, θέλετε να ενώσετε τον ουρανό με 

τη γη και όλα αυτά τα αγαθά και καλοπροαίρετα πράγματα και 
συναισθήματα. Όμως η κύρια κατεύθυνση ήταν από το αρσενικό μέσα 
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από σας  στο θηλυκό. Έτσι με έναν τρόπο συμβολικό, πάντοτε 
οδηγούσατε τις αρσενικές ενέργειες μέσα στο θηλυκό. Αυτό έχει μια 

έννοια, έχει μια λογική καθώς είναι επίσης ενέργειες που γονιμοποιούν το 
θηλυκό. 

Παρ’ όλα αυτά βλέπετε σ’ αυτό το σύστημα και μια κάποια αδυναμία. Εσείς 
τι ρόλο παίζετε; Εσείς είστε αυτοί που γονιμοποιείτε διαρκώς τη γη; Θα 
γίνεστε ο αγωγός γονιμοποίησης της γης; Θα ήταν αυτό σαν να θεωρείτε 

ότι η ίδια η Γαία / θηλυκή αρχή δεν έχει κανένα αίτημα ύπαρξης. 
Κυριολεκτικά ενεργείτε επιθετικά…. με τρόπο επιθετικό. Είναι η θηλυκή 

αρχή άρα πρέπει να δεχτεί όλες τις ενέργειες. Ρωτήσατε ποτέ; «Όχι, αλλά 
ξέρουμε ότι η γη έχει ανάγκη από εξισορρόπηση και θα της δώσουμε φως 
θέλει δε θέλει. Ξέρουμε ότι έχει ανάγκη και θέλει τις ουράνιες ενέργειες, 

γιατί είναι γεμάτη από κατώτερες οντότητες, άρα θα το πάρει θέλει δε θέλει.» 
Με άλλα λόγια ως χρήστες και φερέφωνα της αρσενικής ενέργειας 

σταθήκατε απέναντι στη γη για δεκαετίες.   

Δεν είναι κακό... Δεν ήταν καθόλου κακό το να θέλετε να γειώσετε το φως 
στη γη αλλά για κάποιο λόγο κρίνατε ότι η γη το χρειάζεται, χωρίς ποτέ να 

σκεφτείτε τι πραγματικά χρειάζεται. Με άλλα λόγια και η δική σας ακόμα 
στάση απέναντι στη γη είχε μια αρσενική χροιά.  Είτε άντρες, είτε γυναίκες 

και κυρίως γυναίκες σταθήκατε απέναντι στη Γαία με τρόπο αρσενικό, 
επιθετικό. Και τώρα θέλω να φέρω στην προσοχή σας, ότι είστε στην 

πραγματικότητα ένα εστιακό σημείο αυθύπαρκτο στην επιφάνεια της γης. 
Στη συνέχεια της εργασίας μας θα καταλάβετε τι ρόλο παίζει αυτό. 

Το φυσικό σας σώμα, το γήινο σώμα είναι το εστιακό σημείο μας. Γιατί 

θα πρέπει αλήθεια το δυναμικό που έρχεται από τον ουρανό να κατευθύνεται 
στη Γη; Μα γιατί έτσι γειώνεται. «Τι θα το κάνω εγώ; Θα το κρατήσω όλο 

για μένα;» Εσύ καλό μου παιδί τι πιστεύεις; Ότι μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να είσαι ένας καλός αγωγός, χωρίς να γίνεις αυτό; Χωρίς να 
ταυτιστείς με την ενέργεια; Πιστεύεις, ότι πραγματικά μπορείς να γειώσεις 

τις λαμπρές ενέργειες που επιθυμείς, χωρίς να περάσουν και ν’ αλλάξουν 
εσένα τον ίδιο ή την ίδια;  

Με άλλα λόγια, σας λέω ότι δεν χρειάζεται με υστεροβουλία να 
κατευθύνετε τη ενέργεια προς τη γη αλλά να την κρατάτε εσείς. «Μα 
Αλέξανδρε», θα πείτε, «είναι υστερόβουλο το πρώτο και όχι το δεύτερο;  

Εγώ θέλω να δώσω φως και ενέργεια στη γη, για να ανέβει η δόνηση της 
και σ’ αυτό λειτουργώ ανυστερόβουλα. Αν την κρατούσα για μένα, τότε θα 

υπήρχε υστεροβουλία.»  Κάθε άλλο καλή μου φίλη και καλέ μου φίλε.  

Δείτε λοιπόν τον εαυτό σας, το γήινο σώμα σας, σαν ένα εστιακό σημείο της 
ενέργειας που κατεβαίνει από ψηλά. Μαζί με τη Μυρτάλη-Ολυμπιάδα 

αφήνουμε φως να εισρεύσει στη δίνη του 7ου κέντρου σας. Παραλάβετε αυτό 
το φως ρόδινο λευκό φως με χρυσαφένιες ανταύγειες. Δεχτείτε το και 

αφήστε το να κυκλοφορήσει σε όλα σας τα κέντρα. 

[Παύση] 

Τα κύρια κέντρα σας λάμπουν από το λευκό φως με χρυσές ανταύγειες, που 

κατεβαίνει και από αυτά το φως μοιράζεται στα δευτερεύοντα κέντρα και στα 
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κέντρα των οργάνων, σε όλα τα ενεργειακά κέντρα, μέχρι εκείνα των 
κυττάρων. Κρατήστε την ενέργεια εδώ.  

Υπάρχει ένας μικρός αναβρασμός· η ενέργεια κινείται γρήγορα, ρέει στις 
γραμμές του ηλεκτρομαγνητικού σας πεδίου, στροβιλίζεται και η αύρα σας 

ενεργοποιείται ταχύτατα. Βρίσκεστε στο τοροειδες του ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου, από το οποίο αποτελείστε. Ήδη μπορεί να νιώθετε έντονη ενεργειακή 
ροή από τα κέντρα των χεριών και ίσως των πελμάτων. Εστιαστείτε σ’ αυτό 

που είστε. Παραλάβετε όλη την ενέργεια που έρχεται· είναι για εσάς, τον 
καθένα / τη καθεμία ξεχωριστά. Πάρτε δυο λεπτά για να απολαύσετε τη ροή 

παίρνοντας ταυτόχρονα βαθιές, χαλαρές αναπνοές.  

[Παύση δυο λεπτών]  

Η ενέργεια αφομοιώνεται γλυκά στο σώμα σας και στην αύρα σας και 

συνεχίζει να λάμπει στα ενεργειακά κέντρα. 

Και τώρα σταματήστε να εστιάζεστε στο ομορφόλευκο ρόδινο με χρυσές 

ανταύγειες  και ρίξτε μια ματιά στην ανάποδη χοάνη, που ανοίγεται προς τα 
κάτω, προς τη γη. Εκεί βρίσκεται ένα σώμα, το χθόνιο σώμα σας. Δεν 
χρειάζεται να το δείτε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, είναι αρκετό να 

αντιληφθείτε τη χοάνη που υπάρχει. Το πρόβλημα ποιο είναι; Το χθόνιο 
σώμα σας, το γήινο, το βαθιά γήινο, το υπόγειο, ανήκει στο χώρο που θα 

ονομάζατε ασυνείδητο. Γι’ αυτό είναι χθόνιο. Ανήκει επίσης στη μητέρα γη 
και στη θηλυκή αρχή. Οι μυημένες των Ελευσίνιων θα καταλάβουν πολλά 

περισσότερα μ αυτά τα λόγια. Βρίσκετε λοιπόν εκεί αυτή τη δίνη και έχει 
άφθονο υλικό, έχει άφθονο δυναμικό.  

Το να ανοίξετε έναν αγωγό και να στείλετε ενέργεια στο μεγάλο ασυνείδητο, 

θα ήταν σα να πάρετε μια δακτυλήθρα χρυσό και να τη ρίξετε σε ένα κουβά 
μαύρο, σκοτεινό χρώμα και να περιμένετε να αλλάξει ο χρωματισμός του. 

Αν όμως επιτρέψετε να ανέβει δυναμικό στο εστιακό σημείο που είστε και 
εκεί το επεξεργαστείτε κομμάτι-κομμάτι με το κατερχόμενο φως, το 
μετουσιώσετε, το μεταλλάξετε, τότε θα το δείτε να αποτελεί για σας ένα 

σημαντικό εργαλείο. Θα είναι εκείνο το κομμάτι της ψυχής σας, του εαυτού 
σας, που θα έχετε ανασύρει από τα τρίσβαθα του ασυνειδήτου· μνήμες, 

μνήμες που από το δικό σας σημείο θέασης θα φαίνονται χαοτικές αλλά τόσο 
χρήσιμες για εσάς και θα τις έχετε μεταλλάξει, θα έχετε μεταλλάξει αυτό το 
κομμάτι, θα το έχετε πάνω απ’ όλα συνειδητοποιήσει.  

Ας πούμε δυο πράγματα για αυτή τη διαδικασία της συνειδητοποίησης. Ο 
χρυσός που ανεβαίνει από κάτω είναι συνεπής. Είναι χρυσός. Εσείς τι 

μπορείτε να κάνετε με ένα κομμάτι χρυσό; Το πιο εύκολο είναι να το 
πουλήσετε αλλά δε θα σας το συνιστούσαμε. Να το παραδώσετε… Ούτε αυτό 
θα το προτείναμε. Να δουλέψετε μ αυτό. Μμμ. Να μια καλή ιδέα. Πώς; Θα 

το κάνετε νόμισμα; Θα το κάνετε δηλαδή ένα αντικείμενο συναλλαγής; Ένα 
μέσο συναλλαγής; Θα το κάνετε μήπως κόσμημα; Χρειάζεται τεχνίτες γι’ 

αυτό. Χρειάζεται πολύ συνειδητούς τεχνίτες για να πάρουν τον ακατέργαστο 
χρυσό και να φτιάξουν αυτό, ένα κόσμημα ή ένα άγαλμα. Το άγαλμα της 
ίδιας θεότητας που κατοικεί μέσα σας.  
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Τι νόημα νομίζετε ότι έχουν τα αγάλματα που είναι στημένα σε διάφορα μέρη 
της γης, ιδιαίτερα τα χρυσά αγάλματα; Αυτό δείχνουν. Το υλικό της γης, 

το υλικό που τραβάτε από το ασυνείδητο, που το κατεργάζεστε 
συνειδητά με τέχνη και επίγνωση και δεξιοτεχνία και του δίνετε μια 

θετική μορφή της θεότητας που είναι μέσα σας, το δικό σας άγαλμα, 
το άγαλμα του υψηλού εαυτού σας, περιμένουμε να φτιάξετε με το 
χρυσό του χθόνιου εαυτού. Το χρυσό που σας προσφέρει ο χθόνιος 

εαυτός. 

Αλλά αν εσείς παίρνετε τις ενέργειες και τις διοχετεύετε απευθείας στο χώμα, 

στη γη, ναι μεν επιτρέπετε στη ροή να συνεχίσει αλλά όχι στοχευμένα· κι 
αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια θα κάνει πολλούς κύκλους και μεγάλες 
διαδρομές για να βρει ένα στόχο να προσκληθεί. Μα εμείς προσευχόμαστε 

και ευχόμαστε η ενέργεια αυτή να λάμψει για όλους τους ανθρώπους και να 
υπάρχει φως στη καρδιά των ανθρώπων και αγάπη και ειρήνη. 

Πολύ καλά όλα αυτά, έπειτα; Βοηθήστε την ενέργεια, εργαζόμενοι με αυτή. 
Είναι καλό που οι άνθρωποι αποφασίζουν να την προσφέρουν στη γη. Το 
κάνουν με αγάπη και ανοικτή καρδιά κι αυτό μετρά αλλά δεν μπορείτε να 

κάνετε όλοι το ίδιο και να περιμένετε αποτελέσματα, την ώρα που πρέπει να 
πατήσετε σε ένα άλλο σκαλοπάτι. Ήρθε η ώρα για πολλούς να κάνουν ένα 

ακόμα βήμα και να διαχειρίζονται πια την ενέργεια, που παίρνουν πολύ πιο 
συνειδητά. Γιατί να αφήνετε τη γη να κάνει για σας αυτή τη δουλειά, αν 

μπορείτε να την αναλάβετε εσείς και να αποδώσετε τελικά στη γη ένα 
δουλεμένο έργο; Να αποδώσετε ένα αποτέλεσμα που έχετε επεξεργαστεί 
εσείς. 

Αφήστε λοιπόν από τα έγκατα της γης, μέσα από τη χοάνη που φτάνει στα 
πέλματα των ποδιών σας, μέσα από το χθόνιο σώμα σας να ανέβει προς τα 

επάνω, ένα μέρος του ακατέργαστου υλικού σας. Δείτε να ανεβαίνει προς τα 
πάνω μια φλέβα χρυσού. Για αρχή είναι καλός ο χρυσός. Στη συνέχεια 
μπορείτε να δουλέψετε και με άλλα υλικά. Αφήστε μια φλέβα χρυσού να 

κατευθυνθεί στην επιφάνεια να περάσει μέσα από τα κέντρα σας, τα κέντρα 
των πελμάτων μέχρι το 7ο κέντρο, λάμποντας σε κάθε κέντρο, λάμποντας 

σε κάθε κέντρο, κύριο, δευτερεύον, κ.τ.λ. 

Η χρυσή ροή στροβιλίζεται τώρα μέσα στη λευκορόδινη ενέργεια που είχε 
εγκατασταθεί, με τις χρυσαφένιες ανταύγειες. Πάρτε δυο λεπτά για να 

παρακολουθήσετε αυτό που συμβαίνει. Να παρακολουθήσετε τους 
στροβιλισμούς.  

[Παύση 2΄] 

Η χρυσαφένια ροή συσσωρεύεται ιδιαίτερα στο κέντρο της καρδιάς. Αφού 
απλωθεί σε όλο το σώμα, συνεχίζει να συσσωρεύεται στο κέντρο της 

καρδιάς. Δημιουργεί ένα πορτοκαλί, ένα χρυσό πορτοκαλί. Ένα χρυσό 
πορτοκαλί μέσα στη λευκορόδινη ενέργεια. Σας καλώ αυτό το χρυσό 

πορτοκαλί να το προσφέρετε τώρα στη Μυρτάλη, που στέκεται δεξιά σας. 
Γιατί στη Μυρτάλη; Θα δείτε. Για την ώρα της δίνω το λόγο. 
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Σας ευλογώ, σας καθαγιάζω με τη δύναμη της ιέρειας των Καβείριων 

Μυστηρίων και τη δύναμη της μητέρας του Αλέξανδρου, με τη δύναμη της 
Θεάς Αφροδίτης, την οποία εκπροσωπώ. Αφήστε με να πάρω το χρυσό 
πορτοκαλί στα χέρια μου, να το σηκώσω ψηλά και να προσφέρω στο Δία τον 

Μέγα Ευεργέτη. 

Ουράν ιε  Ζευ  Παντοκράτορα,  σε  τ ιμώ.  Παράλαβε  το  δώρο κα ι  

με  τη  θε ία  σου πνοή σχημάτ ισέ  το.  Πλάσε  μ  αυτό  την ε ικόνα 
σου στη καρδ ιά των ανθρώπων.   

Κάβε ιρο ι  ελάτε.  Κάβε ιρο ι  της  φωτ ιάς,  σφυρηλατήστε,  

δ ιοχετεύστε  αέρα,  πάνω στο   αμόνι  κα ι  στο  λ ιωμένο χρυσό.  
Ανάψτε τη φωτ ιά,  δουλέψτε τα σφυρ ιά,  πλάστε το άγαλμα 

του Δ ιός  του Υψίστου σ ε κάθε καρδ ιά  στο  όνομα του 
Ηφαίστου του Θεού της  Φωτ ιάς  κα ι  του  Δ ιός  του Υψίστου,  
σας  οδηγώ στην επ ίτευξη.  

Κάβε ιρο ι  ελάτε.  Σφυρηλατήστε  σε κάθε καρδ ιά.  Δώστε την 
άδε ια  να εργαστούν ο ι  Κάβε ιρο ι  στην καρδ ιά  σας γ ια  την 

επ ίτευξη.  Έτσ ι  ώστε να πάρε ι  ο  χρυσός την ύψιστη μορφή 
που ε ίνα ι  δυνατή γ ια  ένα στο ιχε ίο  της  γης.  Αξ ιοπρέπε ια.  
Πάνω απ ’  όλα.  Να ε ίστε  αξ ιοπρεπε ί ς .  Σας  αξ ί ζε ι .  Παιδ ιά  της 

φωτ ιάς  κα ι  του  Ήλιου,  πα ιδ ιά  του Δ ιός  του Υψίστου,  σας 
αξ ί ζε ι .   

Η Μυρτάλη είμαι. Σεμνά και ταπεινά έρχομαι, ιέρεια, να σας υπηρετήσω κι 
εγώ δείχνοντας σας τον δρόμο. Καθώς οι Κάβειροι σφυρηλατούν τον χρυσό 
δουλεύουν οι φυσούνες, ακούγεται ο κρότος των σφυριών πάνω στα αμόνια, 

λαμπυρίζουν οι φωτιές, το άγαλμα τελειούται. Δώστε τους χρόνο. Ο χρυσός 
θέλει χρόνο. Ο χρυσός θέλει χρόνο για να εμφανιστεί και να δουλευτεί και 

να γίνει ένα θείο άγαλμα. 

Κάβε ιρο ι ,  πα ιδ ιά της  φωτ ιάς  δουλεύετε  κα ι  μη σταματάτε  
μέχρ ι  να  ολοκληρωθε ί  η  ε ικόνα.  Σας  υμνώ κα ι  σας  δοξάζω ,  η 

π ιστή σας  Μυρτάλη -Ολυμπιάδα.   

Σε πέντε μήνες θα ολοκληρωθεί το άγαλμα, αφού δώσετε την άδεια σας 

βέβαια. Υποχωρώ, κάνω ένα βήμα πίσω και αναπαύομαι. Ο λόγος στον 
Αλέξανδρο. 

 

Στην καρδιά όλων λάμπει το φως. Είστε ευλογημένες και ευλογημένοι. Ας 

δώσουμε λίγη περισσότερη σημασία τώρα, σε αυτά που πρόκειται να 

συμβούν σε σας μέσα απ’ αυτή την εργασία. 

Κάθε Θεός, κάθε Ολύμπιος, γύρω από τον Ζευ, κρύβει ένα συνονθύλευμα 

ενεργειών, που δεν σας είναι γνωστές. Σας είναι γνωστό ένα μεγάλο μέρος 
αλλά όχι όλο. Αν θέλετε να τους γνωρίσετε πραγματικά, έτσι θα δουλέψετε, 
αν θέλετε να γνωρίσετε τον εαυτό σας πραγματικά, έτσι θα δουλέψετε. 

Η Μυρτάλη παίρνει και δίνει.  Της αρέσει αυτό που κάνει το λατρεύει. Θα σας 
βοηθά. Θυμηθείτε ότι το φυσικό σας σώμα είναι ένα σημείο εστίασης. 
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Είναι ένας χώρος της εργασίας, αν θέλετε να κινείτε ενέργειες. Πάρτε και 
την ευθύνη της επεξεργασίας τους. Ένας αγωγός μπορεί να μεταφέρει την 

ενέργεια χαμηλότερα ή ψηλότερα, οπουδήποτε αλλά δεν κάνει τίποτε άλλο 
από το να είναι αγωγός. Δεν έχει καμία χάρη ένα ενεργειακό ρεύμα που 

ξεχύνεται με τυχαιότητα, για να το πάρει κάποιος, κάπου, κάποτε, με τον 
δικό του τρόπο και να το χρησιμοποιήσει.  

Εσείς είστε οι εργάτες του φωτός. Κρατήστε τη ενέργεια. Παντρέψτε το πάνω 

και το κάτω. Η γη, όταν χρειαστεί ελεύθερη ενέργεια, θα σας το πει, θα σας 
το δείξει. Εμείς θα σας το πούμε. Δουλέψτε με το χρυσό. Φτιάξτε αγάλματα, 

όχι σαν αντικείμενα λατρείας αλλά σαν εκφράσεις αρμονίας και τελειότητας. 
Το αληθινό άγαλμα είστε εσείς πάνω στη γη. Μορφοποιείστε το, 
στολίστε το. Είναι πολλά τα κομμάτια ενέργειας που μπορούν ν ανέβουν 

από το χθόνιο σώμα. Χρυσός και άργυρος και ένα σωρό πολύτιμα μέταλλα 
λιώνουν και ρέουν. Και όλα, όλα, εσείς μπορείτε να τα ενώσετε και να τα 

χρησιμοποιήσετε. Τίποτα δεν περισσεύει. Πιστεύετε ότι στη γη επάνω 
υπάρχει έστω κι ένα πετραδάκι που μπορεί να περισσεύει; 

Η καρδιά σας είναι το καζάνι του αλχημιστή και τα μέταλλα είναι στη διάθεση 

σας. Οι βάσεις επίσης, τα πάντα είναι στη διάθεση σας. Αρκεί να αποφασίσετε 
να δουλέψετε συνειδητά.  

Σε πέντε μήνες, είπε η Μυρτάλη, θα ολοκληρωθεί το χρυσό σας άγαλμα. 
Αρκεί να θυμόσαστε να μένετε σταθεροί σε αυτό το εστιακό σημείο. Μην 

αφήνετε τις ενέργειες να διαρρέουν. Αν σας ζητηθεί βοήθεια να δώσετε. Αν 
καταλάβετε ότι η γη χρειάζεται κάτι, να το δώσετε αλλά μη το διασκορπάτε. 
Γιατί φυσικά η δική σας παρουσία, το δικό σας άγαλμα τελειότητας στη γη 

θα σημαίνει πολύ περισσότερα για τη γη, για το πνεύμα, για το σύμπαν.  

Όση ώρα μιλάμε σας διοχετεύω παράλληλα ενέργεια και αυτό ίσως να έχει 

δημιουργήσει περίεργες αισθήσεις σε κάποιους ή έλλειψη συγκέντρωσης. 
Την επόμενη φορά θα είμαστε μαζί για να συνεχίσει την εργασία που 
ξεκίνησε σήμερα. Έχουμε πολλά ακόμα να προσθέσουμε σ αυτήν. Σε πέντε 

μήνες το αποτέλεσμα.  

Ευδαιμονείτε. 

Ολυμπιάδα και Αλέξανδρος.  
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