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Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στον κύκλο που δημιουργήσαμε όλοι 

μαζί εδώ και λίγο καιρό. Θα ξεκινήσουμε με ένα διαλογισμό.   

Ελάτε να πιάσουμε το χέρια σε κύκλο. Σηκώστε τα μάτια ψηλά και δείτε τον 
ουρανό. Δείτε τον ουρανό μέσα σας. Κοιτάξτε ψηλά στο κέντρο του κύκλου τον 

πνευματικό σας Ήλιο να λάμπει.  

Έχει έρθει η ώρα πια να βλέπετε τον εαυτό σας σαν φορείς των ενεργειών του 

Πρωταρχικού Δημιουργού. Γιατί εσείς είστε που εργάζεστε στη γη και γειώνετε 
τις ενέργειές του.  

Τώρα προχωρήστε προς τα κάτω, στο κέντρο της καρδιάς και μείνετε για λίγο σ’ 

αυτό. Νιώστε τη γλυκύτητα που υπάρχει εκεί. Νιώστε την αγάπη που υπάρχει 
εκεί. Όλα αυτά που σας συνδέουν με τον Πατέρα.   

Στρέψτε τα μάτια λίγο ψηλότερα στο κέντρο του κύκλου, στον πνευματικό Ήλιο 
που αντιπροσωπεύει για σας τον ανώτερό σας εαυτό. Δείτε τις ενέργειες να 
κυκλοφορούν ανάμεσα στα δύο σημεία, ανάμεσα στον Πνευματικό Ήλιο και στο 

κέντρο της Καρδιάς και τον πνευματικό Ήλιο. Αυτό είναι το άστρο που σας 
συντροφεύει σε κάθε βήμα.  

Και τώρα οραματιστείτε μια ακτίνα από το κέντρο της καρδιάς σας να πηγαίνει 
στην καρδιά καθενός άλλου στον κύκλο και να ανεβαίνει προς τον Ήλιο 
σχηματίζοντας ένα τρίγωνο με τον καθένα. Νιώστε τις ενέργειες να 

κυκλοφορούν σαν ένα χρυσό φως.  

Σταθείτε και πάλι στο κέντρο της καρδιάς και καθίστε για λίγο κάτω, στο χώμα. 

Ακουμπήστε τη γη με τα χέρια σας και προσφέρτε της τα δώρα του πνεύματος. 
Μείνετε για λίγο εκεί και συγκεντρωθείτε στην κυκλοφορία της ενέργειας που 
ρέει από στον Πνευματικό Ήλιο στο κέντρο της Καρδιάς σας. Επιτρέψτε στις 

πληροφορίες να κυλήσουν προς εσάς.   

Μπορείτε αν θέλετε να επιστρέψετε στις θέσεις σας για να συνεχίσουμε την 

επικοινωνία μας.  

Σήμερα θα σας μιλήσω εγώ, ο Ηλίας.  

Έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τα πράγματα μέσα από τους 

τρόπους που τους δείχνουν οι άλλοι. Έχουν συνηθίσει να βλέπουν τον Θεό, τον 
Δημιουργό, μέσα από την ιστορία τους, γιατί φοβούνται να νιώσουν την ίδια τη 

θεϊκότητα της ύπαρξής τους. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα εδώ και 
μερικές χιλιάδες χρόνια. Έχει αλλάξει ο τρόπος μόνο που τα 
αντιλαμβάνεστε. Γιατί ο Ένας είναι αυτό που ήταν πάντα και αυτό που 

θα είναι πάντα. Και όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ο 
Δημιουργός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Όλα έχουν να κάνουν με 

τον τρόπο που βλέπει να γίνονται πραγματικότητα και να παίρνουν 
απτή, υλική μορφή όλα αυτά που είναι ο Ίδιος. Δεν υπάρχει δημιουργία 
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που να είναι έξω από τον Δημιουργό. Που να είναι αποκομμένη από τον 

Δημιουργό. Όπως ο ζωγράφος που ζωγραφίζει θα αποτυπώσει τον δικό του 
τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, τη δική του συνειδητότητα πάνω στον 

καμβά, έτσι κάθε τι που δημιουργείται φέρει μέσα του το δημιουργό του. Μόνο 
που στην περίπτωση του Πρωταρχικού Δημιουργού, δημιουργεί με όλα αυτά 

που είναι ο ίδιος.  

Κι εσείς έχετε συνηθίσει να τρέχετε από το ένα σεμινάριο στο άλλο, έχετε 
συνηθίσει να παρακολουθείτε επικοινωνίες, να αναζητείτε αγγέλους και 

οδηγούς και δασκάλους για να σας βοηθήσουν να συντονιστείτε με τον Θεό 
μέσα σας. Όμως αυτό που σας ξεφεύγει κάθε φορά -ή τουλάχιστον τις 

περισσότερες φορές- είναι ότι εσείς είστε ο Θεός. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί 
θα πρέπει να ψάχνετε να βρείτε τον εαυτό σας μέσα από κάτι που βρίσκεται έξω 
από εσάς.   

Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σ’ αυτό που λέμε τώρα. Και η αλήθεια είναι πως 
αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται στη γη, γιατί ο ίδιος ο Πρωταρχικός 

Δημιουργός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα από αυτά που πραγματώνει. 
Έτσι κι εσείς επαναλαμβάνετε το ίδιο σε μια πολύ πιο μικρή κλίμακα, και σε μια 
χαμηλότερη επίγνωση.  

Πως θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για όλα όσα έχουν προηγηθεί και όλα όσα 
έπονται; Ήρθαν κατά διαστήματα άνθρωποι που μετέφεραν το μήνυμα του 

Ενός, σύμφωνα με αυτό που μπόρεσαν να αντιληφθούν κάθε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και με την προϋπόθεση ότι αυτή η συνειδητότητα, που ήταν 
κάθε φορά καινούρια, να μεταφερθεί, να κυκλοφορήσει, να εδραιωθεί, να 

βιωθεί. Αλλά, όπως ξέρετε, η εξέλιξη δεν ολοκληρώνεται σε μία μέρα όπως την 
αντιλαμβάνεστε εσείς, αλλά χρειάζεται χρόνια, αιώνες και χιλιετηρίδες για να 

ολοκληρωθεί. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που πήραν τις ενέργειες αυτές όσο 
ήταν ακόμα καθαρές, όσο δηλαδή ήταν πολύ κοντά στην αρχική τους δόνηση, 
και προσπάθησαν να τις μεταφέρουν σε πολύ χαμηλότερα δονητικά επίπεδα, 

για να τις κάνουν κατανοητές. Όλη αυτή η προσπάθεια, συναντούσε τις 
δυσκολίες που συναντά κάθε νέο εγχείρημα και περνούσε μέσα από τα φίλτρα 

κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάθε 
φορά αυτά που αποκαλείτε θρησκείες. Κι έγιναν πολλές και διάφορες θρησκείες 
που ήταν όλες βασισμένες στην ίδια αλήθεια, μόνο που κάθε φορά την ίδια 

αλήθεια την έβλεπαν μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Δεν υπάρχει τίποτε 
λάθος σε όλα αυτά, μόνο που πρέπει πάντοτε να θυμάται κανείς, ότι όλοι αυτοί 

οι διαφορετικοί τρόποι αφορούσαν την γείωση, την κατάβαση μιας ιδέας από τα 
ανώτερα πεδία στον υλικό κόσμο.   

Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη προσβλέπετε στο ανώτερο, στο ύψιστο 

πεδίο κάθε φορά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένετε στα κατώτερα πεδία 
συνειδητότητας, σ’ αυτά που στηρίζονται στη χωριστικότητα, σ’ αυτά που 

στηρίζονται στο επί μέρους. Οι άγγελοι είναι εδώ. Οι αρχάγγελοι είναι εδώ. Οι 
Δάσκαλοι είναι εδώ. Και είναι εδώ για να βοηθήσουν. Κανένας όμως δεν 

μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τον ίδιο σας τον εαυτό. Εσείς 
Είστε. Εσείς Είστε ο Δημιουργός στη Γη. Εσείς Είστε ο Θεός στη Γη. Και, 
αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από το να σταθείτε και να 

κοιτάξετε τον εαυτό σας στα μάτια και να τιμήσετε τον Θεό που ζει μέσα 
σας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό……από το να μείνετε προσηλωμένοι 

στον Ένα.   
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Και αν αποφασίσετε να το εφαρμόσετε αυτό, θα δείτε ότι θα βρεθείτε σε ένα 

πολύ διαφορετικό πεδίο συνειδητότητας. Ίσως στην αρχή να σας φοβίσει. Ίσως 
στην αρχή να νιώσετε, ότι αποκόπτεστε από τους αγαπημένους σας. Ίσως να 

νιώσετε ακόμα, ότι μπορεί να προσβάλετε τους αγγέλους και τους οδηγούς σας, 
όμως δεν είναι έτσι. Ο νους μπορεί να παίξει πολλά παιχνίδια η αλήθεια όμως 

είναι ότι Εσείς Είστε. Και οι αναληφθέντες Δάσκαλοι είναι αυτοί που είναι, γιατί 
πρωτίστως βρήκαν τον Θεό μέσα τους. Και οι άγγελοι είναι αυτοί που είναι γιατί 
λειτουργούν με τη Θεία Πνοή που φέρουν μέσα τους. Γιατί αυτοί είναι οι 

φλόγες υπηρεσίας του Δημιουργού.   

Σας προσκαλούμε λοιπόν να κάνετε πράξη όλα αυτά που λέμε. Είναι πολύ 

σημαντικό τόσο για τον καθένα ξεχωριστά όσο και για το σύνολο, να μπορεί ο 
καθένας να βλέπει τον εαυτό του ως τον Θεό στη Γη, σαν ένα θεό ανάμεσα σε 
όλους τους συνανθρώπους του. Και είναι επίσης σημαντικό να τιμάτε τον Θεό 

στους συνανθρώπους σας.  

Όλα αυτά που λέμε δεν έχουν να κάνουν με καμία θρησκεία, δεν έχουν να 

κάνουν με κανένα δόγμα. Όμως έχουν ειπωθεί τόσα πολλά, και συνεχίζουν να 
λέγονται. Έχουν δοθεί τόσες διδασκαλίες και συνεχίζουν να δίνονται. Μόνο που 
πολλές φορές βλέπουμε να ξεφεύγει το νόημα. Να ξεφεύγει η ουσία και η μία 

αλήθεια που είναι ότι, Εσείς Είστε ο Θεός στη Γη.  

Τώρα θα περάσουμε στον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ είναι ο αρχάγγελος που βοηθά, να 

γειώνονται οι ενέργειες του πρωταρχικού Δημιουργού στο υλικό πεδίο. Τον 
επικαλείστε συχνά για βοήθεια και ανταποκρίνεται πάντα. Τον επικαλείστε για 
να σας προστατεύσει από κάθε αρνητική επιρροή. Επικαλείστε τον πολεμιστή 

αρχάγγελο με την πανοπλία και το σπαθί του και αυτός τρέχει πάντα δίπλα σας. 
Ίσως μάλιστα σας εκπλήξει το να μάθετε ότι, στην πραγματικότητα, είναι 

διαρκώς μαζί σας.  

Ωστόσο η δουλειά του είναι πολύ διαφορετική από αυτό που εσείς οι άνθρωποι 
πιστεύετε. Ο ρόλος του πολεμιστή είναι ένας ρόλος που του αποδόθηκε λόγω 

της ανθρώπινης αντίληψης για το κακό. Και όμως, αυτό που κάνει ο Μιχαήλ 
είναι να φέρνει στη Γη κάθε στιγμή την επίγνωση του Ενός. Να γειώνει την 

επίγνωση του «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ», να γειώνει το Φως.  

Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος του Μιχαήλ. Είναι η επιβεβαίωση της 
παρουσίας του Ενός. Όταν εσείς νομίζετε ότι έρχεται με το σπαθί του να 

πολεμήσει τον διάβολο, να καταστρέψει κάθε αρνητική επιρροή και να διώξει το 
κακό μακριά σας, αυτός το μόνο που κάνει είναι να φέρνει Φως. Η δουλειά του 

είναι να γειώνει διαρκώς την πληροφορία του Φωτός, την πληροφορία ότι δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από τον Θεό.  

Και γνωρίζετε ήδη ότι το Φως και το Σκοτάδι είναι δύο πλευρές του 

Ενός. Ξέρετε ήδη ότι το κοσμικό σκοτάδι δεν έχει τίποτα να κάνει με 
αυτό που εσείς θεωρείτε κακό. Είναι μια άλλη πλευρά του εαυτού σας και θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι έχει μια πολύ φυσική υπόσταση. Βλέπετε, 
προσφέρει τις απαραίτητες αντιστάσεις για να δημιουργηθεί η Μορφή. 

Αν το καλοσκεφτείτε θα δείτε ότι η έννοια του ενεργειακού αγωγού 
προϋποθέτει την έννοια της αντίστασης, μικρής ή μεγάλης. Έτσι, το 
κοσμικό σκοτάδι είναι αυτό που ουσιαστικά βοηθά στη δημιουργία των μορφών. 

Χωρίς την αντίσταση η ενέργεια δεν μπορεί να διοχετευθεί σε συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις. Αν δεν υπήρχε σκοτάδι, δεν θα μπορούσε να 

http://www.elijah.gr/


«Η Πλάνη του Κακού»                                                                                 10.09.2006 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου  - www.elijah.gr                  4 

κυκλοφορήσει η ενέργεια σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις ώστε να 

δημιουργηθεί η μορφή. Δεν θα υπήρχε μορφή. Αυτός είναι και ο ρόλος που 
παίζει το κοσμικό σκοτάδι και δεν σχετίζεται με την έννοια του κακού.  

Γιατί φυσικά αυτό που εσείς λέτε κακό έχει να κάνει με τις ανθρώπινες 
αντιλήψεις, τις ανθρώπινες φοβίες. Έχει να κάνει με τα πρωταρχικά στάδια της 

δημιουργίας. Και πάλι δεν θέλουμε να σας πούμε ότι είναι κάτι ακατάλληλο ή 
λανθασμένο. Έχει όμως να κάνει με πολύ παλιές καταστάσεις. Γιατί στα πρώτα 
στάδια της παρουσίας του ανθρώπου στη Γη, μέσα στην προσπάθεια να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια και να βιωθεί ο πραγματικός εαυτός στο γήινο πεδίο 
δημιουργήθηκαν κάποιες παράπλευρες ενέργειες που καταλήξατε να πιστεύετε 

ως κακό.   

Και θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να το διαγράψουμε όλο αυτό, να το 
σβήσουμε έτσι ξαφνικά. Όμως είναι και πάλι οι άνθρωποι που θα πρέπει να 

βοηθήσουν να διαλυθεί η πλάνη του κακού. Είστε εσείς που πρέπει να 
βοηθήσετε να διαλυθεί η πλάνη του κακού και να συνειδητοποιήσετε ότι όλα 

είναι Ζωή, ότι δεν υπάρχει κακό και ότι το Φως και το Σκοτάδι είναι Ένα. Και 
είναι ένα μέσα σας. Και είναι ευλογημένο. Για να ξεπεράσετε λοιπόν 
οποιοδήποτε φόβο, οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια, αρκεί να ζητήσετε 

να γειώσετε την επίγνωση ότι όλα είναι Ζωή, ότι όλα είναι Φως.  

Ζούμε από τόσο κοντά όλες τις εμπειρίες σας, τις βιώνουμε, είμαστε διαρκώς 

μαζί σας. Και αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε από πρώτο χέρι -και ίσως 
πολύ καλύτερα απ’ ότι εσείς οι ίδιοι- αυτά που σας συμβαίνουν. Βιώνουμε τις 
φοβίες σας, βιώνουμε τις ανησυχίες σας. Τους αγώνες που κάνετε για να 

ξεπεράσετε κάθε αρνητική ενέργεια γύρω σας. Είμαστε εκεί όταν ακούτε 
εχθρικές φωνές όταν νιώθετε αρνητικές παρουσίες αστρικές. Και θα ήθελα να 

σας πω μόνο αυτό. 

Πιστεύετε πραγματικά πως αυτά που ακούτε είναι κάτι έξω από τον Θεό; 
Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτά που σας φοβίζουν είναι πράγματα έξω από τη 

Ζωή, πράγματα που πρέπει να αποφύγετε; Πράγματα από τα οποία πρέπει να 
λυτρωθείτε; Όλα είναι Θεός και η σκοτεινή παρουσία που έρχεται δίπλα σας και 

σας κάνει να φοβάστε, προέρχεται από τον Πατέρα.   

Ας το θέσουμε ως εξής: αν δεν υπήρχαν αυτές οι σκοτεινές παρουσίες να σας 
φοβίζουν, πιστεύετε ότι θα καταφέρνατε να συγκεντρώνετε τις δυνάμεις σας 

και να εστιάζεστε στο φως με τον ίδιο τρόπο; Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα 
αυτής της διαδικασίας; Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της προσπάθειας της 

συνειδητότητάς σας να ξεπεράσει αυτό που θεωρείτε κακό; Είναι αυτό που σας 
προσανατολίζει περισσότερο στο Φως, σ’ αυτό που είστε πραγματικά. Είναι αυτό 
που σας προσανατολίζει στο κέντρο σας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τον 

Πατέρα, πέρα από τον Πρωταρχικό Δημιουργό και δεν μπορεί τίποτε κακό να 
προέλθει από το Φως. Οι ιδιότητες που εξέφρασε ο Πρωταρχικός Δημιουργός 

από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, συνοψίζονται σ’ αυτά που αναφέρονται 
ως Ακτίνες της Δημιουργίας. Αυτές οι ακτίνες είναι η πρώτη ανάλυση των 

ιδιοτήτων της αρχικής ενέργειας και έχουν να κάνουν με τη Θεία Θέληση, με 
την Θεία Αγάπη και με τη Θεία Δημιουργική Νοημοσύνη. Αλήθεια, τι κακό 
μπορεί να προκύψει απ’ όλα αυτά;  

Ο λόγος λοιπόν που τον τελευταίο καιρό σας λέμε τόσο πολλές φορές και μέσα 
από διάφορα κανάλια ότι πρέπει να αποδεσμευτείτε, είναι ακριβώς γιατί πρέπει 
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να αφήσετε πίσω σας όλες αυτές τις αντιλήψεις και όλα αυτά τα στεγανά που 

σας κρατούν αποκομμένους από το Φως που είσαστε οι ίδιοι. Και βέβαια, όλα 
αυτά τα χρόνια έχουν ειπωθεί τόσα πολλά, που φτάνετε στο σημείο να 

σκέφτεστε «δεν μπορεί, κάτι περισσότερο θα υπάρχει, έχουμε ακούσει τόσα 
πολλά ήδη. Μας έχουν πει για το Φως, μας έχουν πει για τον Θεό, μας έχουν 

πει ότι είμαστε άγγελοι στη γη. Και μετά τι; Μα κάτι περισσότερο πρέπει να 
υπάρχει πίσω από όλα αυτά».  

Ωστόσο, η Νέα Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με τη γείωση των ενεργειών του 

Πρωταρχικού Δημιουργού από τον καθένα ξεχωριστά. Κι αυτό που έχει 
αποκαλεστεί Νέα Ιερουσαλήμ, είναι στην ουσία μια νέα κοινωνία, σε 

όλη τη γη, στην οποία οι άνθρωποι θα έχουν συνείδηση του Θεού μέσα 
τους και θα τιμούν τον Θεό μέσα τους. Γιατί η καρδιά σας είναι ο ναός του 
Θεού. Και αυτό που κάνει τη διαφορά στη Νέα Εποχή είναι ότι πρέπει ο 

καθένας σας ξεχωριστά να στραφεί μέσα του και να δει τι είναι αυτό 
που θέλει να δημιουργήσει μαζί με τον Θεό. Αυτό είναι το νόημα της 

συνδημιουργίας. Είσαστε εσείς και ο Ένας. Μόνο εσείς και ο Ένας. Γιατί, όταν 
αναφέρεστε στον Ένα, συμπεριλαμβάνονται όλα. Συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα σύμπαντα, όλα όσα μπορείτε να διανοηθείτε και όλα όσα δεν μπορούν ακόμα 

να περάσουν από το μυαλό σας. Η ουσία της Νέας Ιερουσαλήμ είναι να 
βρείτε το πάθος σας και να δημιουργήσετε αυτό που επιθυμείτε μαζί με 

τον Πατέρα, ο καθένας ξεχωριστά. Όσα πράγματα και να σας πούμε ακόμα, 
θα είναι απλά για να σας ενισχύσουν πάνω σ’ αυτήν τη γραμμή.   

Θα βοηθούσε λοιπόν, να κοιτάξετε μέσα σας και να συντρίψετε κάθε 

κακό, να διαλύσετε κάθε έννοια του κακού. Δεν χρειάζεται τίποτε 
περισσότερο για να το κάνετε αυτό, παρά μόνο η θέλησή σας. Η απόφασή σας 

να γίνει.  

Και τώρα θα σας ζητήσω να σχηματίσετε και πάλι ένα κύκλο. Είναι ώρα να 
κοιτάξετε τον πνευματικό σας ήλιο άλλη μια φορά και να ευχαριστήσετε τον 

Πατέρα για όλα όσα είστε. Οραματιστείτε για λίγο μια νοητή γραμμή που 
κατεβαίνει από ψηλά μέσα από το κέντρο της κεφαλής και προχωράει μέσα στη 

Γη. Αφήστε την ενέργεια του ανώτερου εαυτού να κυλήσει προς τη γη.   

Παίρνετε μέρος σε κάτι για το οποίο είχατε δηλώσει συμμετοχή εδώ και πάρα-
πάρα πολύ καιρό. Σύντομα θα δείτε να αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γύρω 

σας και θα ξαφνιαστείτε, γιατί όσο εσείς ήσασταν απασχολημένοι με άλλα 
πράγματα, συντελούνταν μια μεγάλη κοσμική αλλαγή. Αυτή η κοσμική αλλαγή 

είναι που σας έκανε τόσο καιρό να νιώθετε τόσο περίεργες και ανεξήγητες τις 
ενέργειες γύρω σας. 

 

Και έτσι είναι  

Ηλίας 
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