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Άννα: Ελάτε να σταθούμε σε κύκλο και να απλώσουμε τα χέρια μας στο πλάι, 
σχηματίζοντας ένα σταυρό. 

…………………….. 

 

Είμαστε εδώ μαζί σας κι αυτό που θα θέλαμε να σας πούμε ετούτη τη στιγμή 

είναι ότι, το σχήμα του σταυρού είναι ένα σχήμα που δείχνει τη θέση σας στο 

άπειρο. Δείχνει την κάθετη κάθοδο των ενεργειών από τα υψηλότερα πεδία ως 
τα κατώτερα και την οριζόντια διανομή τους στον γήινο κόσμο. Η καρδιά σας, 
βρίσκεται στο κέντρο.  

Εγώ είμαι ο Μιλτιάδης, ο άγγελος των παιδιών, και μη σας φανεί καθόλου 
παράξενο που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, γιατί έχω γύρω μου μερικά πολύ…. 

άτακτα παιδιά, αγαπημένα παιδιά, παιδιά που ξεχνάνε ότι είναι παιδιά, που θα 
‘θελα τόσο πολύ να τους στρίψω λίγο τη μύτη, να τους τραβήξω το αυτί και 
να τους γαργαλήσω λιγάκι, για να τους δείξω…. πόσο παιδιά είναι κατά βάθος. 

Είναι μαζί μας κι ο Μέτατρον, είναι μαζί μας και όλοι οι άγγελοι της ψυχής σας, 
ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ, ο Σαμουήλ, ο Ραφαήλ, ο Ζοφιήλ, ο Ουριήλ… ο Ζακχιήλ… 

είναι όλοι εδώ.  

Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα… Ας καλέσουμε στο κέντρο 
του κύκλου μας τον Ραφαήλ και τον Ζακχιήλ. Υπάρχει μια ενεργειακή δουλειά 

που πρέπει να γίνει και είναι δουλειά κάθαρσης και θεραπείας.  

Ο Ραφαήλ κι ο Ζακχιήλ κατεβάζουν από ψηλά στο κέντρο του κύκλου δύο 

σφαίρες. Ο Ραφαήλ κατεβάζει μια σφαίρα με σμαραγδένιο φως και την αφήνει 
μπροστά μας κι ο Ζακχιήλ απιθώνει από πάνω μια σφαίρα από μενεξεδένιο 
φως, σε όλες τις αποχρώσεις του βιολετί, από το βαθύ μενεξεδί μέχρι το 

απαλό λιλά.  

Κι αρχίζουν να στριφογυρίζουν αυτές οι σφαίρες. Δείτε τις πως στροβιλίζονται 

μπροστά σας! Το φως τους απλώνεται και σας καλύπτει ολόκληρους. Σας 
αγκαλιάζει και σας ποτίζει μέχρι το κόκκαλο. Λαμπερό σμαραγδί και γλυκό 
λιλά, γλυκό, βαθύ μενεξεδί.  

Οι σφαίρες αρχίζουν να περιστρέφονται όλο και πιο γρήγορα και τώρα κάτι 
περίεργο συμβαίνει… οι σφαίρες, καθώς στροβιλίζονται, αρχίζουν να 

σχηματίζουν μια δίνη που ανοίγει προς τα κάτω και προς τα πάνω. 

Το σμαραγδί απλώνεται προς τα κάτω και βυθίζεται στη γη, είναι το κάτω 
μέρος της δίνης. Χωνεύει μέσα στη χώμα, γίνεται ένα με τον βράχο κι 

απλώνεται, απλώνεται παντού. Σ’ όλη την Αττική, σ’ όλη την Ελλάδα, σ’ όλη 
τη Γήινη σφαίρα, σ’ όλο το υλικό βασίλειο.  
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Το λιλά-μενεξεδί από πάνω στροβιλίζεται κι αυτό και σχηματίζει μια άλλη δίνη,  

που ανοίγει όλο και περισσότερο προς τα πάνω και σκεπάζει όλο τον ουρανό. 
Απλώνεται παντού, σε όλο το αστρικό και σ’ όλο το νοητικό πεδίο. 

Εγώ, στέκομαι στο κέντρο και σας μιλώ, κρατώντας το φωτεινό κόκκινο της 
πρώτης ακτίνας.  

Δείτε τα όμορφα χρώματα να στροβιλίζονται παντού και να καταλαμβάνουν τα 
πάντα, να διαποτίζουν κάθε σημείο της εκδήλωσης. Το σμαραγδί σε όλο το 
εξωτερικό υλικό πεδίο και το βιολετί σε όλο το αστρικό και σε όλο το νοητικό 

πεδίο.  

Βλέπετε, οι τελευταίες ενεργειακές μεταβολές δημιούργησαν και κάποιες... 

αντιδράσεις, άφησαν κάποια ίχνη, φυσιολογικά μεν, αναγκαίο να καθαριστούν 
δε. Και τώρα, αφήστε τα χέρια και καθήστε σε μια αναπαυτική θέση.  

Τι δουλειά έχει στ’ αλήθεια ο άγγελος των παιδιών ανάμεσά σας; 

Μα, θα θελα να σας πω πόσο πολύ σας αγαπούμε όλοι εμείς σ’ αυτήν την 
πλευρά του πέπλου. Θα θελα ακόμα να σας μιλήσω για τα παιδιά, για τα 

παιδιά της ζωής σας και τα παιδιά όλου του κόσμου.  

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς νιώθουν τα παιδιά όταν τα κοιτάτε, ενώ σκέφτεστε 
«καημένα μου, πόσο καιρό έχετε ακόμα μπροστά σας για να καταλάβετε τη 

ζωή!». Έχετε σκεφτεί πώς νιώθουν όταν ακούν τα πράγματα που νομίζετε ότι 
δεν ακούν και πώς διαχειρίζονται τις ενέργειες που λαμβάνουν από το 

ορθάνοιχτο κανάλι τους; Πόσο συχνά προσπαθείτε να θυμηθείτε πώς είναι στ’ 
αλήθεια να είσαι παιδί;  

Κοιτάζετε τα παιδιά σας και αναρωτιέστε «είναι αληθινά ξεχωριστό το δικό μου 

παιδί; Θα κάνει κάτι ξεχωριστό για την ανθρωπότητα; Θα προοδεύσει; Είναι 
ίντιγκο; Είναι κρυστάλλινο; Θα κάνει όλα όσα δεν μπόρεσα να κάνω εγώ;»  

Συχνά οι γονείς ξεχνούν ότι τα παιδιά δεν είναι δικά τους παιδιά. 
Ανήκουν στον Εαυτό, ανήκουν στην Ψυχή. Η Ψυχή είναι ο οδηγός, αυτή 
τα προστατεύει. Ανήκουν στον Πατέρα και τη Μητέρα που τα 

δημιούργησαν από την αρχή του σύμπαντος κόσμου. Κι αν θέλετε να 
ξέρετε, αυτά τα παιδιά είναι οι πιο ώριμες και καθαρές  ψυχές που θα 

μπορούσαν να έχουν έρθει για να αναλάβουν και να συνεχίσουν το έργο της 
ενεργειακής αλλαγής του πλανήτη.   

Δεν χρειάζεται να τους βάζετε ετικέτες ούτε ‘ίντιγκο’ ούτε 

‘κρυστάλλινα’. Οι ετικέτες μπορούν να βοηθήσουν μόνο εσάς, να εξηγήσετε 
γιατί αυτά τα παιδιά είναι διαφορετικά από αυτό που ήσασταν εσείς ή από αυτό 

που περιμένατε να είναι. Οι ετικέτες ίσως βοηθήσουν μερικούς γονείς να 
καταλάβουν, ότι τα παιδιά τους αξίζουν απλά και μόνο γι’ αυτό που 
είναι, για τις ενέργειες που ενσωματώνουν. Οι ετικέτες βοηθούν 

περισσότερο τους γονείς παρά τα ίδια τα παιδιά.   

Και μη ξαφνιάζεστε, όταν είναι άτακτα και κάνουν σκανταλιές. Γιατί είναι 

όμορφο να είσαι άγγελος στη γη. Γιατί έρχονται με όλη τη φρεσκάδα και τη 
δροσιά και τον πόθο της ζωής, τον πόθο να γίνουνε και να κάνουν, τον πόθο 

να ξεδιπλώσουν όλο τους το δυναμικό στη Γη. Είναι όμορφο να είσαι άγγελος, 
είναι όμορφο να είσαι παιδί και η ζωή στο μεγάλο περιβόλι της Γης αξίζει που 
και που καμιά σκανταλιά.  
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Το μόνο που , είναι το να μπορούν να είναι ο εαυτός τους. Έχει περάσει προ 

πολλού ο καιρός που θα έπρεπε να εκπαιδεύσει κανείς τα παιδιά σε έναν 
«ηθικό» τρόπο ζωής, να τους μάθει να ξεχωρίζουν το καλό και το κακό. Έχει 

περάσει ο καιρός που έπρεπε να μάθουν να λειτουργούν βάσει καθορισμένου 
προγράμματος και να εκδηλώνουν την αρετή, όπως ήταν κατανοητή μέχρι 

πρότινος.   

Αντίθετα, θα σας λέγαμε ότι τώρα έχει έρθει ο καιρός να ακούτε εσείς τα 
παιδιά σας όλο και περισσότερο. Πως χρειάζεται ν’ ακούτε τις ανάγκες που 

εκφράζουν, όχι λεκτικά αλλά με τον τρόπο που ζουν και κινούνται και είναι 
και να τις ερμηνεύετε, όχι σύμφωνα με τη στείρα λογική αλλά με την 

έμπνευση και την αγάπη του Πνεύματος.  

Αυτά είναι οι οδοδείκτες της καθημερινής σας ζωής. Τα νέα παιδιά δεν 
ήρθαν για να διδαχτούν αλλά ήρθαν να διδάξουν. Ήρθαν να διδάξουν 

στον κόσμο τους τρόπους των αγγέλων. Να διδάξουν την ανεξαρτησία και την 
ανεμελιά και την καθάρια χαρά της ύπαρξης. Μέχρι τώρα ξέρετε ότι ήρθαν τα 

ίντιγκο παιδιά και τα κρυστάλλινα παιδιά, μα εμείς σας λέμε ότι θα έρθουν και 
άλλα. Γιατί όσα παιδιά έρχονται, όσες ψυχές ενσαρκώνονται, είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με τη συνειδητότητα της Σύνθεσης και την ετοιμότητα 

της συλλογικής ψυχής να εκδηλώσει όλο και υψηλότερες δονήσεις, 
όλο και υψηλότερες κατηγορίες ενεργειών.  

Δεν είναι δικά σας αυτά τα παιδιά. Είναι τα παιδιά του Πατέρα Δημιουργού και 
της Μητέρας Ψυχής, όπως είστε κι εσείς.   

Και θ’ αναρωτιέστε, "Πώς κι έτσι ήρθε ο Μιλτιάδης σήμερα και μας μιλάει για 

όλα αυτά;" 

Ήρθα γιατί βλέπω ότι σας χρειάζεται ένας νέος προσδιορισμός, ήρθα γιατί 

βλέπω πόσο χρειάζεστε… βλέπω την ανάγκη να αντιληφθείτε και πάλι την  
ταυτότητά σας μέσα στην ενεργειακή αλλαγή που ζείτε και, γιατί όχι, πόσο 
χρειάζεστε να βρείτε μια νέα ταυτότητα, να εκδηλώσετε κάτι διαφορετικό απ’ 

ό,τι ήσασταν μέχρι τώρα. Το δικαιούστε, έχετε δουλέψει γι’ αυτό.   

Βλέπετε τα παιδιά σας και θέλετε να τα προστατεύσετε –από τι αλήθεια; Θα 

θέλατε τόσο πολύ να δημιουργήσετε έναν ασφαλή κόσμο για όλα τα παιδιά 
της γης, όπου να μη πονούν, να μη πεινούν, να μη διψούν, να χαίρονται την 
αγάπη. Βλέπετε τα παιδιά να πέφτουν και πονάτε περισσότερο απ’ αυτά, τα 

βλέπετε να ερωτεύονται και να πονούν κι εσείς μισείτε περισσότερο αυτούς 
που τους πήραν τη χαρά. Θέλετε να τα προστατεύσετε -από τι αλήθεια, από 

την ίδια τη ζωή;  Μα αυτή η ζωή είναι που ήρθαν να γευτούν. Αυτό είναι που 
ήρθαν να κάνουν. Ήρθαν να χαρούν και να πονέσουν, να πέσουν και να 
σηκωθούν, να ματώσουν, να κλάψουν, να γελάσουν. Ήρθαν διψασμένα να 

κάνουν όλα αυτά που ήρθατε να κάνετε κι εσείς, το δικαιούνται. Δεν είναι 
υποχρέωση, είναι δικαίωμα, το δικαίωμά τους στη ζωή.   

Κι αν είναι κάτι που μπορεί να μιλήσει στην καρδιά τους, είναι το δικό 
σας παιδί, το παιδί της δικής σας καρδιάς. Μόνο βρίσκοντας το παιδί που 

κρύβετε εσείς οι ίδιοι στην καρδιά σας, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
τους. Τότε μόνο θα μπορέσετε να σταθείτε μπροστά σ’ αυτά τα παιδιά, που 
έχουν τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο καθαρό νου και μπορούν να καταλάβουν 

κάθε τι που έχετε μέσα σας, ακόμα κι όταν εσείς τα κοιτάτε λίγο… αφ’ 
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υψηλού, γιατί είναι μικρά και πιστεύτε πως ο δικός σας ρόλος είναι όχι να τα 

ακούτε αλλά να τα συμβουλεύετε. 

Αυτά τα παιδιά είναι οι Υιοί και οι Κόρες του Θεού που κατεβαίνουν για να 

συνεχίσουν την εξελικτική διαδικασία. Που κατεβαίνουν για να χαρούν τη ζωή 
και να συνεχίσουν το γήινο παιχνίδι. Μην αγκιστρώνεστε πάνω τους, αφήστε 

τα να πετάξουν ελεύθερα. Αφήστε τα να τραγουδήσουν, κι ας ακούγονται 
μερικά φάλτσα, γιατί τα πάντα είναι ευλογημένα στη μεγάλη Σύνθεση της 
ζωής.  

Και να είστε πάντα σίγουροι, ότι ο Πατέρας τους και η Μητέρα τους τα 
αγαπάει, όπως αγαπάει κι εσάς. Να ’στε πάντα σίγουροι ότι είναι μοναδικά τα 

παιδιά σας, ότι τα παιδιά της ζωής σας είναι εξαιρετικά και μοναδικά. Ότι είναι 
σπουδαία και απόλυτα σημαντικά για την Εκδήλωση. Τι είναι αυτό που κάνει 
μοναδικό έναν άνθρωπο; Είναι η εξυπνάδα του, η αγάπη του, η ομορφιά του, 

ο πλούτος του, τι;    

Θα σας λέγαμε, ότι η αγάπη της Μητέρας και του Πατέρα τους είναι που κάνει 

μοναδικά τα παιδιά τους. Ο Πατέρας και η Μητέρα βλέπουν σ’ αυτά ένα 
κομμάτι του εαυτού τους. Στέκονται αγκαλιασμένοι σε μια διαρκή 
συνεύρεση αγάπης και βλέπουν τα μοναδικά τους παιδιά, τους 

μονογενείς τους Υιούς και Κόρες, να ζουν και να δημιουργούν στο 
σπίτι που Αυτοί έχτισαν.  

Η αγάπη του Πατέρα και της Μητέρας είναι που κάνει κι εσάς τους ίδιους 
μοναδικούς. Αυτή είναι που δημιουργεί ένα όμορφο σπιτικό για σας, για να 
παίξετε και να χαρείτε τις ομορφιές της ζωής, γιατί κι εσείς παιδιά είστε, που 

ζείτε στη δική σας Χώρα του Ποτέ. Και θέλετε να γευτείτε τα πάντα.   

Αυτό που σας λέμε λοιπόν, είναι να σκύψετε στην καρδιά σας και να βρείτε 

την ταυτότητα του παιδιού που είστε. Να σταθείτε με εμπιστοσύνη μπροστά 
στον Πατέρα και τη Μητέρα, να δείτε την αγάπη τους, να δείτε την αγάπη που 
υπάρχει μεταξύ τους και να καταλάβετε ότι εσείς είστε τα παιδιά αυτής της 

αγάπης, αυτής της μοναδικής αγάπης, που τίποτα, ποτέ δεν θα μπορέσει να 
ξεπεράσει. Γιατί η αγάπη του Δημιουργού για την Ψυχή είναι μοναδική κι 

αξεπέραστη. Και γιατί η Ψυχή χαίρεται να απολαμβάνει την αγάπη του 
Δημιουργού της και να του ανοίγει την αγκαλιά της για να δημιουργήσει. 
Χαίρεται ν’ ανοίγει την αγκαλιά της και να δέχεται τις ενέργειες του 

Δημιουργού της. Να δέχεται τα πρότυπα, να δέχεται τις ενεργειακές 
πρωταρχικές δομές που γονιμοποιούν το σπόρο που φέρει στα σωθικά της. 

Γιατί η Ψυχή χαίρεται να δημιουργεί για χάρη του Αγαπημένου της. Και είστε 
εσείς τα παιδιά αυτής της αγάπης. 

Και τώρα θα σας ζητήσουμε να καθίσετε οκλαδόν, για να κάνουμε μία ακόμα 

ενεργειακή άσκηση.  

Πάρτε μερικές ανάσες, εισπνεύστε από τη μύτη, δείτε τον αέρα να γεμίζει το 

σώμα σας και εκπνεύστε από το στόμα. Δείτε τον αέρα να γεμίζει το σώμα 
σας, μέχρι το υπογάστριο, με την πνοή της ζωής.  

Και τώρα, σκύψτε ελαφρά εμπρός και σχηματίστε έναν νοητό κύκλο, με το 
κέντρο της κεφαλής να αγγίζει το κέντρο της βάσης. Τοποθετήστε τα χέρια σε 
στάση προσευχής στο ύψος του κέντρου του αφαλού. Τα χέρια σας 

δημιουργούν έναν άξονα για τον τροχό που έχουν σχηματίσει τα τσάκρας.    
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Δείτε τη ζωτική ενέργεια να κυλά από το κέντρο της κεφαλής στο κέντρο του 

λαιμού και από εκεί στο κέντρο της βάσης, και πάλι στο κέντρο της κεφαλής, 
κάνοντας τρεις περιστροφές. 

Κατόπιν, δείτε την ενέργεια να κυλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, από το 
κέντρο της βάσης στο κέντρο της καρδιάς, της κεφαλής και πάλι στο κέντρο 

της βάσης,  τρεις ακόμα φορές.   

Σιγά σιγά, η ενεργειακή ρόδα αρχίζει να μετασχηματίζεται. Όλα τα κέντρα 
γίνονται ένα και λάμπουν σαν μια φωτεινή σφαίρα.  

Τώρα ευθειάστε πάλι το σώμα σας. Σήμερα θα κάνουμε μια άσκηση 
ενεργειακής αντικατάστασης των κέντρων της καρδιάς και του τρίτου ματιού.  

Φέρτε τα χέρια σας μπροστά στην καρδιά, σε στάση προσευχής και νιώστε 
τους αντίχειρες να πιέζουν ελαφρά το στέρνο. Οραματιστείτε τους αντίχειρες 
να συνδέονται ενεργειακά, μαγνητικά, με το τσάκρα της καρδιάς. Κατόπιν, 

αρχίστε να κινείτε τα χέρια σιγά σιγά προς τα επάνω, πάντοτε ενωμένα σε 
στάση προσευχής, και δείτε την ενέργεια του κέντρου της καρδιάς να 

ακολουθεί παράλληλα την κίνηση, μέχρις ότου φτάσουν στο ύψος του τρίτου 
ματιού. Εκεί, δώστε την πρόθεσή σας να μείνει η ενέργεια του κέντρου της 
καρδιάς στη θέση του κέντρου ανάμεσα στα φρύδια, για όσο διάστημα είναι 

κατάλληλο σύμφωνα με το θέλημα του Εαυτού και της Ψυχής.  

Στη συνέχεια, οραματιστείτε τους αντίχειρές σας να ενώνονται μαγνητικά με 

το κέντρο του τρίτου ματιού και κατεβάστε σιγά σιγά τα χέρια, πάντα σε στάση 
προσευχής, μέχρι το ύψος της καρδιάς, τραβώντας προς τα κάτω την ενέργεια 
του 6ου τσάκρα. Και πάλι, δώστε την πρόθεσή σας να μείνει η ενέργεια του 

κέντρου των φρυδιών στο κέντρο της καρδιάς για όσο διάστημα είναι 
κατάλληλο, σύμφωνα με το θέλημα του Εαυτού και της Ψυχής.  

Αυτό που μπορούμε να σας πούμε για την ώρα, είναι ότι οι ενεργειακές 
αλλαγές που συμβαίνουν έχουν αναδείξει την ανάγκη να γίνουν νέες 
συνδέσεις. Η συγκεκριμένη αλλαγή των κέντρων λοιπόν, δίνει στην Ψυχή την 

ευκαιρία να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των πεδίων στη 
νέα ενέργεια. 

Παρακολουθείστε την ενέργειά σας το επόμενο διάστημα, νιώστε τις αλλαγές, 
επιτρέψτε στα πράγματα να συμβούν.  

 

Κι επειδή Εγώ Είμαι ο Μιλτιάδης, ο άγγελος των παιδιών, και μου αρέσει πάρα 
πολύ να δουλεύω με τα χρώματα, σας παρακαλώ να σηκωθείτε και να 

σχηματίσετε πάλι έναν κύκλο.  

Στέκομαι στο κέντρο του κύκλου σας και φοράω την πολύχρωμη κάπα μου, με 
όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, που μου αρέσει τόσο πολύ να 

στροβιλίζονται γύρω μου.  

Μια χρυσή χορδή ενώνει την καρδιά μου με την καρδιά του καθένα από εσάς 

ξεχωριστά και μέσα από αυτήν τη χορδή περνά όλη μου η αγάπη και 
γαργαλάει το εσωτερικό σας παιδί. Γαργαλά αυτόν τον μικρούλη και τη 

μικρούλα που κρύβεται εκεί και περιμένει μια ευκαιρία να ξεμυτίσει.  
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Κοιτάξτε τα χρώματα γύρω μου που γίνονται ένα γαϊτανάκι και 

στροβιλίζονται…ανοίγουν, απλώνονται, τυλίγουν την αύρα σας και σας 
ποτίζουν από την κορφή μέχρι τα νύχια των ποδιών και παίζουν με κάθε σας 

κύτταρο...όλα τα χρώματα του Ουράνιου Τόξου.  

Τώρα λοιπόν, που έχετε όλα τα χρώματα του Ουράνιου Τόξου στην αύρα σας 

και..... μια που έχω διάθεση για παιχνίδια, ας βάψουμε τα κέντρα σας. Ας 
προσθέσουμε μερικές πινελιές που θα ξυπνήσουν το εσωτερικό παιδί, που θα 
το βοηθήσουν να ξεμυτίσει από την κρυψώνα του, να κάνει λίγες σκανταλιές, 

να χορέψει, να κυλιστεί στο χώμα, να παίξει…..  

Χμμμ… Βάλτε μια πινελιά κόκκινο στο κέντρο του κεφαλιού, του στέμματος, 

και δείτε το κέντρο να στροβιλίζεται μαζί με λαμπερές κόκκινες ανταύγειες. 

Λίγο κίτρινο και χρυσαφί για το κέντρο της βάσης…. γίνεται ολόκληρο 
πανηγύρι. 

Μια σταγόνα πράσινο, λίγο σκούρο μπλε και λίγο κίτρινο για το κέντρο του 
λαιμού… και λίγο μενεξεδί επίσης, μια σταγόνα. 

Στο κέντρο της καρδιάς λιγουλάκι ροζ και μενεξεδί. 

Σταγόνες κόκκινου και λευκές ανταύγειες για το κέντρο της κοιλιάς. 

Λευκό και ασημί για το ηλιακό σας πλέγμα… μαζί με το κίτρινο, στροβιλίζονται 

και φωτίζουν τα πάντα. 

Λίγο γαλάζιο για το τρίτο μάτι. 

Βάλτε και λίγο μπλε στο κέντρο της καρδιάς και λίγο μενεξεδί στο κέντρο της 
βάσης…. και λίγο ακόμη κόκκινο στο κέντρο του κεφαλιού.   

Αφήστε τα κέντρα να στροβιλιστούν το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί σε μια 

λαμπερή σφαίρα. 

Προσθέστε ακόμα λίγο πράσινο ακόμα στο κέντρο της καρδιάς……. αυτή είναι 

η αλχημεία των χρωμάτων. 

Δείτε και το γαλάζιο να αγκαλιάζει όλη τη σφαίρα και είστε έτοιμοι για 
παιχνίδι…… 

  

Και έτσι είναι 

Μιλτιάδης 

 

……………………….. 

  

Ερωτήσεις - Απαντήσεις  

 

Ερώτηση 1η: Λοιπόν, πριν από δυο–τρεις εβδομάδες είχα ενοχλήσεις στα 
αυτιά μου. Κατέληξα στον ΩΡΛ, μου έδωσε ένα ελαφρύ αντιβιοτικό και πήγαν 

όλα καλά. Από τότε όμως, έχω πάρα πολύ συχνά την αίσθηση ότι έχω μια 
πίεση στην εσωτερική πλευρά των αυτιών (που όμως δεν έχουν πια 
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πρόβλημα). Προχθές, διάβασα σ’ αυτά που γράφει η Κάρεν Μπίσοπ ότι πολλοί 

από μας έχουν προβλήματα με τα αυτιά και ότι είναι από τις πολλές ενέργειες 
που έρχονται το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να μάθω αν ισχύει αυτό.  

Απάντηση: 

Το ότι είναι ενεργειακό το ήξερες από την αρχή. Ήξερες ότι είναι θέμα 

αφομοίωσης των ενεργειών, είναι θέμα συντονισμού με τις νέες ενέργειες που 
έρχονται. Απλά, όπως συμβαίνει συχνά, χρειάζεσαι μια επιβεβαίωση για όλα 
αυτά που ήδη γνωρίζεις.   

Χμμμ… είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν θα μπούμε ακριβώς σ’ αυτό σήμερα 
αλλά δεν μπορούμε και να αντισταθούμε στον πειρασμό να σας πούμε ξανά, 

ότι εσείς δημιουργείτε την πραγματικότητά σας. Αυτή η εμπειρία ήταν ένα 
κομβικό σημείο για σένα. Παρά το ότι βρίσκεσαι πολύ καιρό στο εσωτερικό 
μονοπάτι, ήταν ένα κομβικό σημείο, μια δοκιμασία που δημιούργησες η ίδια 

στον εαυτό σου για να δεις πως συνδυάζονται οι νέες ενέργειες και προς τα 
πού κατευθύνεται η ροή της ενέργειάς σου. Απ’ όλες τις πιθανές ερμηνείες 

αυτής της διαταραχής, απέρριψες την εξήγηση μιας δυνητικά αρνητικής 
ενέργειας και, ταυτόχρονα, απέρριψες την επιλογή να ντύσεις μια απλή 
ενεργειακή μεταβολή με κάποιες ιδιότητες καλού ή κακού, όπως θα συνέβαινε 

στην παλιά ενέργεια.  

Αυτό καθεαυτό το γεγονός ήταν μικρό κι ασήμαντο. Μπορεί να σε τυράννησε 

μερικές ημέρες αλλά ήτανε μικρό κι ασήμαντο. Σημασία δεν έχει το σύμπτωμα 
αλλά όλη η δουλειά που γίνεται γύρω από το σύμπτωμα. Τα συμπτώματα είναι 
σημεία που προκαλεί η ψυχή και κατορθώνει μ’ αυτά, μέσα στα πλαίσια της 

εξέλιξής σας, την επιβεβαίωση της πορείας σας. Έτσι λοιπόν κι εσύ, απέρριψες 
την επιλογή που είχες να δώσεις μια διαφορετική εξήγηση των πραγμάτων και 

κράτησες το γεγονός ότι είναι κάτι ενεργειακό, το δέχτηκες και δούλεψες με 
αυτό. Θα μας πεις βέβαια ότι η θεραπεία δεν ήταν ενεργειακή, θα σου 
απαντήσουμε όμως ότι ήταν μέρος της διαδικασίας.   

Δεν υπάρχει τίποτε ακατάλληλο για σας. Βρίσκεστε σε μια νέα βιολογία. 
Μπορεί να γνωρίζετε ότι κάποια πράγματα σας ενοχλούν αλλά θα δείτε ότι 

αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Σε κάθε περίσταση πρέπει να κάνετε τις επιλογές 
σας, όχι σύμφωνα με αυτά που ξέρατε μέχρι εκείνη τη στιγμή αλλά σύμφωνα 
μ’ αυτά που βρίσκονται στο ενεργειακό πλαίσιο της συγκεκριμένης 

περίπτωσης. 

Θα ‘χετε διαπιστώσει πολλοί ότι πράγματα που λειτουργούσαν μέχρι πριν δυο 

εβδομάδες, τώρα δεν λειτουργούν. Πράγματα που ξέρατε τη μια μέρα, την 
άλλη μεταβάλλονται. Είναι πολύ σημαντικό να ζείτε στο τώρα και, βλέποντας 
από ψηλά αυτό που συμβαίνει, μπορούμε να σου πούμε ότι σ’ αυτήν την 

περίσταση κατάφερες να αφήσεις πίσω κάποιες φιξαρισμένες ιδέες. Οι ιδέες 
αυτές σε βοήθησαν μέχρι ένα σημείο και θα σε βοηθήσουν και στο μέλλον, 

όμως κατάφερες να λειτουργήσεις ελεύθερα και να εμπιστευθείς το Πνεύμα. Κι 
έκανες μια υποσυνείδητη επιλογή, απορρίπτοντας οποιαδήποτε ερμηνεία 

αρνητικής φύσεως και με τον τρόπο αυτό δημιούργησες μια νέα 
πραγματικότητα.   

Είναι πολλοί αυτοί που νιώθουν παρόμοια συμπτώματα και δεν είναι μόνο στ’ 

αυτιά, είναι στο δέρμα και σε πολλά άλλα σημεία του σώματος. Αυτό που έχει 
σημασία κάθε φορά είναι ν’ αφήνεις όλα όσα έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη 
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στιγμή, να επιτρέπεις στα πάντα να φύγουν από πάνω σου, να ξεπλυθούν, και 

να αφήνεις τον εαυτό σου στα χέρια του Πνεύματος, να αφήνεις τον εαυτό 
σου στα χέρια του Πατέρα. Κι εσύ το έκανες και είμαστε χαρούμενοι για την 

επιλογή σου και σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτό. 

 Και κάτι ακόμα. Είναι κατάλληλο αυτήν την περίοδο να αρχίσεις να πίνεις 

αφέψημα χαμομηλιού. Εκτός από τις υπόλοιπες θεραπευτικές ιδιότητές του, 
ορισμένα συστατικά του εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και 
κάθονται στα εσωτερικά τοιχώματα των αγγείων, επιτρέποντας την ομαλή ροή 

του αίματος. Μ’ αυτόν τον μηχανισμό το αφέψημα χαμομηλιού θα σε βοηθήσει 
να αφομοιώσεις καλύτερα τις νέες ενέργειες. 

 

Ερώτηση 2η: Χθες που έκανα μια άσκηση reconnection σύμφωνα με το βιβλίο, 
χωρίς να έχω βέβαια μεγάλες γνώσεις, ένιωσα πολύ άσχημα. Αισθάνθηκα 

μεγάλη δυσφορία, έκανα εμετό….μέχρι που κόντεψα να λιποθυμίσω. Μπορώ 
να ρωτήσω τι συνέβη;  

Απάντηση: 

Οι ενέργειές σας….. ας το πούμε αλλιώς, η ενεργειακή σας δομή 
ανταποκρίνεται διαφορετικά στις νέες ενέργειες, ανάλογα με τη δουλειά 

υποδομής που έχει κάνει ο καθένας μέχρι σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
νέες ενέργειες μπορούν να σας κάνουν κακό, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Είναι 

όμως μία ένδειξη ότι η ενέργεια που ήρθε σε σένα βρήκε πολλά εμπόδια, δεν 
μπόρεσε να κυκλοφορήσει τόσο άνετα όσο θα μπορούσε αν είχες κάνει ακόμα 
μεγαλύτερη εκκαθάριση πριν την προσκαλέσεις. Η εκκαθάριση αυτή μπορεί να 

ήταν συναισθηματική –στο αστρικό πεδίο-, νοητική ή ακόμα φυσική. 

Προχωρώντας στο δρόμο σας  θυμόσαστε πράγματα κι επειδή έχεις 

πραγματικά μεγάλη ιστορία στο εσωτερικό μονοπάτι, όχι μόνο σ’ αυτή τη ζωή 
αλλά και σε πολλές άλλες, ήταν μια ευκαιρία για σένα να θυμηθείς πως είναι 
το να δουλεύεις με ενέργειες διαφορετικής φύσεως. Όχι καλής ή κακής 

φύσης, δεν υπάρχει καλή ή κακή ενέργεια, αλλά έχει μεγάλη σημασία το πως 
θα συντονιστούν οι ενέργειες μεταξύ τους, αυτές που προϋπάρχουν και αυτές 

που έρχονται. 

Η δουλειά έγινε. Αυτό που ζήτησες να γίνει, έγινε… ένας καθαρισμός στην 
ουσία κι ενδυνάμωση. Η ενέργεια που κάλεσες ξεκαθάρισε πολλά παλιά 

μπλοκαρίσματα. Απλά το βίωσες με πολύ έντονο τρόπο, πιο έντονο απ’ ότι θα 
το ζούσες αν είχες ήδη φροντίσει για την εκκαθάριση του συναισθηματικού 

σου, κυρίως, πεδίου. Η δομή του νοητικού σου πεδίου είναι γερή αλλά 
χρειάζεται να προσέξεις περισσότερο τη συναισθηματική σου πλευρά. Όχι 
απλά να καθαρίσεις το συναισθηματικό σου σώμα αλλά να ζητήσεις να 

ισορροπήσει. Όταν το κάνεις αυτό, θα δεις να ανοίγει ο δρόμος για 
περισσότερες επιτεύξεις, θα δεις ότι θα προχωρήσεις πιο γρήγορα και πιο 

ανάλαφρα μπροστά. 

   

Ερώτηση 3η: Θα ήθελα να ρωτήσω για την προηγούμενη περίοδο, για τις 
ενεργειακές αλλαγές που έγιναν και τις ενεργειακές μεταβολές που έπονται. Τι 
είναι αυτό που τις διαφοροποιεί και τι χρειάζεται να ξέρουμε αυτή τη στιγμή.  
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Απάντηση: 

Το σίγουρο είναι ότι το μονοπάτι ανοίγει, είναι ευθύ και ανεμπόδιστο. Οι 
αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί θα γίνουν. Κι αυτό έρχεται σαν μια 

επιβεβαίωση για όσους τυχόν έχουν ακόμα φόβους για το αν η ροή που έχει 
δημιουργηθεί είναι αναστρέψιμη. Έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη μάζα, η 

κρίσιμη μάζα -και έχει ξεπεραστεί κατά πολύ-, για να προωθηθούν αυτές οι 
αλλαγές. Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να προσδιορίσει κάποιος 
αυτές τις φάσεις γιατί πάντοτε εξαρτάται αυτό που θα πούμε από το σημείο 

που το βλέπουμε. Μιλώντας για τις αλλαγές μέχρι αυτή τη στιγμή μιλούμε 
τουλάχιστον για το προηγούμενο εξάμηνο και ακόμα μερικούς μήνες πριν. 

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει αρχίσει η εισροή ενεργειών από 
υψηλότερα πεδία συνειδητότητας που θα κορυφωθεί σε λίγους μήνες. Κι αυτό 
σημαίνει ότι οι ενέργειες που κατεβαίνουν, βρίσκονται αναγκαστικά… εκ των 

πραγμάτων, σε μια τριβή με τις υφιστάμενες ενεργειακές δομές των διαφόρων 
πεδίων. Είσαστε σε μία  ολοκληρωμένη ύπαρξη. Μιλώντας όμως για το γήινο 

πεδίο και για τον γήινο εαυτό, αποτελείστε από διάφορα πεδία που 
διαπερνώνται μεν από τις ενέργειες, όμως, λόγω της φύσεως της ύλης, έχουν 
την τάση να σχηματίζουν μορφές.   

Θυμόσαστε πολύ καλά, πόση κουβέντα κάναμε για την ανάγκη να διαλυθούν 
οι παλιές μορφές. Κι αυτή η ανάγκη παραμένει ακόμα. Η διάλυση των παλαιών 

μορφών και, θα πούμε σήμερα, η απομάκρυνση των συστατικών που έμειναν 
από την αποσύνθεση αυτών των μορφών είναι που μπορεί να ανοίξει ακόμα 
περισσότερο τον δρόμο, που μπορεί να δημιουργήσει ένα «αρνητικό 

πρόσημο» ώστε να κατέβουν οι νέες ενέργειες. Λέγοντας «αρνητικό πρόσημο» 
εννοούμε να δημιουργηθεί ένα κενό, ένας υποδοχέας που θα παραλάβει τις 

εισερχόμενες ενέργειες. Κι αυτή είναι μια διαδικασία που κάνει ο καθένας σας 
ξεχωριστά. Κατευθύνεται από τη συλλογική ψυχή αλλά γίνεται από τον 
καθένα σας ξεχωριστά…. εσείς είστε οι εξελικτικές μονάδες.  

Και τώρα…. θέλετε να μάθετε τι είναι αυτό που έπεται. Όμως, το να 
αναφερθούμε σ’ αυτό, σημαίνει ότι θα φύγουμε από τη σκέψη του Τώρα. Στη 

νέα ενέργεια δεν υπάρχει «αύριο» υπάρχει το Τώρα, υπάρχει το Παιδί. Κι 
αυτό… αυτό μπορεί να σας εξηγήσει το γιατί μείναμε τόσο πολύ στην ενέργεια 
του εσωτερικού παιδιού σήμερα. Στη νέα ενέργεια υπάρχει το Παιδί, που 

εμπιστεύεται ότι οι Γονείς θα του φέρουν όλα όσα χρειάζεται. Υπάρχει 
το Παιδί που δε ζει για το αύριο, δεν  ξέρει και δε νοιάζεται για το αύριο, δεν 

φοβάται το αύριο. Μόνο χαίρεται να ζει, χαίρεται να υπάρχει, χαίρεται να 
απολαμβάνει την ομορφιά της ζωής. Χαίρεται να δέχεται την αγάπη του 
δημιουργού του. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσετε στο νου σας.   

Η αλλαγή γίνεται και θα ολοκληρωθεί. Και θα ‘ρθουν κι άλλες εποχές, που θα 
προχωρήσετε ακόμα περισσότερο. Αλλά καταλαβαίνετε βέβαια, ότι το σύμπαν 

δεν λειτουργεί με τον χρόνο τον ανθρώπινο. Υπάρχει μια περίπλοκη 
διαδικασία, για το νέο δυναμικό που μπαίνει στο γήινο πεδίο· πρέπει να 

παντρευτούν πολλές διαφορετικές ενέργειες μεταξύ τους, να αποδομηθούν οι 
παλιές ενέργειες, να δημιουργηθεί χώρος για τις νέες, να ισορροπήσουν τα 
στοιχεία που έμειναν από την διάλυση των παλαιών μορφών. Αν υπάρχει ένας 

λόγος, που μπορεί το τελευταίο διάστημα να νιώθετε κάπως αποσυνδεδεμένοι, 
να βιώνετε διαταραχές στη γενική σας αίσθηση σύνδεσης, να βιώνετε ακόμα 

κάποιες αντιπαλότητες -κυρίως εσωτερικής φύσης-, είναι επειδή υπάρχουν 
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υλικά αποσύνθεσης. Έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα μορφών σε μεγάλο βαθμό, 

όμως αυτές οι μορφές που αποδομήθηκαν έχουν αφήσει ένα πλεόνασμα 
ενέργειας που πρέπει να ισορροπηθεί. Δεν είναι καλό ή κακό, πρόκειται για 

συστατικά υλικά που κρατούν ακόμα τη μνήμη των παλιών μορφών, των 
παλαιών ενεργειών. 

 Με τη δουλειά που κάνατε σήμερα, βοηθήσατε σ’ αυτό το ξεκαθάρισμα της 
ενέργειας. Βοηθήσατε να εξισορροπηθούν αυτά τα πλεονάσματα ενέργειας, 
που δημιουργούν μια ανισορροπία στο εσωτερικό σας περιβάλλον. Κι έτσι 

κάθε βήμα σας ετοιμάζει το επόμενο. Αν σας πούμε ότι αύριο θα γίνει αυτό ή 
εκείνο, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα πραγματοποιηθεί. Και το 

ξέρετε αυτό, το έχετε ζήσει αυτό, και το φοβόσαστε. Είναι πολλοί αυτοί που 
φοβούνται ακόμα και να ρωτήσουν. Μπαίνουνε σε μια κατάσταση 
«κλειδώματος», κλείνουν τις πόρτες και τα παράθυρα για να μην ακούσουν, 

γιατί φοβούνται ότι αυτό που θα ακούσουν δεν θα είναι αληθινό. Όμως δεν 
είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργήσετε. Η εμπιστοσύνη είναι 

αυτή που θεραπεύει τα πάντα. Η εμπιστοσύνη ότι θα έχετε όλα όσα 
είναι κατάλληλα για σας κάθε στιγμή. 

Το εσωτερικό Παιδί είναι αυτό που μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα και γι’ αυτό 

προσπαθήσαμε σήμερα να το ταρακουνήσουμε λίγο, να το ξυπνήσουμε και να 
το βγάλουμε βόλτα, γιατί αυτό είναι που θα σας οδηγήσει. Η Βασιλεία των 

Ουρανών είναι για τα Παιδιά. Κι εσείς είσαστε τα παιδιά του Πατέρα και της 
Μητέρας και δεν χρειάζεται να μπαίνετε στη λογική του γήινου χρόνου, απλά 
να εμπιστευτείτε και να απολαύσετε την αγάπη του Δημιουργού. 

Από την άλλη, είναι κατάλληλο να σας πούμε ότι, η εξισορρόπηση που κάνατε 
σήμερα, θα κρατήσει για αρκετούς αιώνες γήινου χρόνου. Σας απαντούμε 

διαφορετικά απ’ ό,τι περιμένατε, αλλά είναι πιο σημαντικό να ξέρετε ότι αυτά 
που ισορροπήσατε σήμερα θα βοηθήσουν πολλές ακόμα γενιές. 

 

Ερώτηση 4η: Έχω ξεκινήσει να γράφω πληροφορίες που παίρνω εσωτερικά σε 
ένα τετράδιο και θέλω να μάθω αν είναι αληθινά αυτά που γράφω, ή τα 

δημιουργεί ο νους. Και ακόμα, αν είναι πραγματικά ο Μιχαήλ που με 
καθοδηγεί. 

Απάντηση: 

Η επιβεβαίωση που θέλεις, έρχεται. Ναι. Ο Μιχαήλ παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη 
ζωή σου, αν και η ενέργεια με την οποία είσαι περισσότερο συνδεδεμένη είναι 

του Μέτατρον. Για να το θέσουμε λίγο διαφορετικά, ο Μέτατρον είναι αυτός 
που δουλεύει περισσότερο με την ψυχή σου, για να σου φέρει τις ενέργειες 
που χρειάζεσαι περισσότερο κάθε στιγμή. Χρειάζεσαι την ενέργεια του Μιχαήλ 

συχνότερα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζεις συχνά στάση και ανάγκες 
στη ζωή σου. Και η αλήθεια είναι ότι, οι άγγελοι της ψυχής σου είναι πάντα 

μαζί σου. 

 

Ερώτηση 5η: Σχετικά με το βιβλίο «η κοιλάδα των ρόδων», που είχε γραφτεί 
μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Υπήρχε κάποιος που έπαθε υπνωτοληψία για 
ένα περίπου χρόνο και όταν συνήλθε έγραψε όλα όσα είδε. Το ερώτημά μου 

είναι αν είναι πραγματικά αυτά που είδε. Είναι πολύ ωραία αυτά που διάβασα, 
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μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά αφορά μία και μόνη πραγματικότητα; Κάποια 

πράγματα από αυτά που είδε, έχουν επαληθευτεί, όμως εγώ γενικά πιστεύω 
στη ροή της ενέργειας και σε παράλληλες πραγματικότητες. Τι σχέση έχει το 

μέλλον που είδε με τη δική μας πραγματικότητα;  

Απάντηση: 

Η ενέργεια έρχεται και φεύγει ανάλογα με το κανάλι που βρίσκει. Ανάλογα με 
το μονοπάτι που της ανοίγει ο άνθρωπος. Στην ουσία η ψυχή ρυθμίζει τα 
πάντα αλλά, μια που είσαστε το κορύφωμα της εξελικτικής διαδικασίας, έχετε 

όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες συνδημιουργίας. Συνεπώς το ξαναλέμε ότι, 
η ενέργεια έρχεται και φεύγει, κυλάει, ανάλογα με τον δρόμο που βρίσκει 

ανοιχτό. Ανάλογα με τα σημεία μέγιστης αντίστασης και ελάχιστης αντίστασης.   

Πώς μπορεί αυτό να απαντήσει στο ερώτημά σου; Γνωρίζεις ήδη ότι δεν είναι 
εύκολο να πει κανείς το μέλλον, ότι πολλοί έχουν δει το μέλλον μέχρι στιγμής 

αλλά είναι τόσο δύσκολο πραγματικά να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, όχι 
επειδή δεν διάβασαν σωστά αυτοί τις ενέργειες, αλλά γιατί η εξελικτική 

διαδικασία φέρνει τη συλλογική ενέργεια σε ένα άλλο σημείο, ένα σημείο συν-
δημιουργίας.   

Αν πραγματικά θέλετε να υλοποιηθεί μια πρόβλεψη στην προσωπική σας ζωή, 

υπάρχουν πάρα-πάρα-πάρα πολλές πιθανότητες να τα καταφέρετε. Το πιο 
σημαντικό όμως είναι, ότι μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας, 

προσωπική πρόβλεψη. Γιατί ν’ αφήνεστε τάχα στη ροή που δημιουργούν οι 
άλλοι; Θα σου λέγαμε να κοιτάξεις μέσα σου και να ρωτήσεις τον εαυτό σου, 
γιατί κάνεις αυτήν την ερώτηση. Και ξέρουμε ότι δεν σου αρέσει καθόλου να 

σου απαντάμε μ’ αυτόν τον τρόπο, το απεχθάνεσαι και ξέρουμε ότι φεύγοντας 
θα το σχολιάσεις με τον εαυτό σου πάρα πολλές φορές. Αλλά το γεγονός ότι 

ρωτάς, δείχνει κάτι για σένα την ίδια. Δείχνεις να τριγυρίζεις γύρω γύρω από 
το κέντρο σου και να αποφεύγεις να σταθείς μέσα. Εμείς θα μπούμε μόνο στο 
βαθμό που αφορά εσένα προσωπικά και θα σου απαντήσουμε για άλλη μια 

φορά ότι, αν θέλεις να πραγματοποιηθούν αυτές οι προβλέψεις στη ζωή σου, 
μπορείς να το καταφέρεις. Το θέμα είναι τι θα επιλέξεις, να αποδεχτείς κάποια 

πρόβλεψη ή να δημιουργήσεις κάτι καινούριο για σένα;   

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προβλέψεις και θα εξακολουθήσουν να 
γίνονται. Όμως οι προβλέψεις δεν έχουν να κάνουν με το μέλλον αυτό 

καθεαυτό. Είναι κυρίως οδηγά σημεία της συνειδητότητας, 
προειδοποιήσεις θα λέγαμε, ευοίωνες ή δυσοίωνες. Σαν να βρίσκεσαι σε 

ένα δρόμο και προσπαθείς να δεις που βαδίζεις. Οι ίδιες οι προβλέψεις είναι 
καθοδηγητικές δομές για τη ροή της ενέργειας, στο βαθμό που οι άνθρωποι τις 
αποδέχονται. Όσον όμως αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, θα έχεις κι άλλο 

κομμάτι της απάντησης εν καιρώ. 

  

Μιλτιάδης 
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