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Ολυμπιάδα & Αλέξανδρος 

Συνάντηση 5η – 07.09.2016 

 

«Χρονογραμμές» 

 

Ευ-δοκούμε! 

Σας καλωσορίζουμε. Αν χρειάζεστε να πάρετε βαθιές χαλαρές αναπνοές, 

κάντε το τώρα. Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο να μπει βαθύτερα στην 
ενέργεια της ημέρας. Να συνδεθεί βαθύτερα μαζί μας. Ελάτε κοντά μας, πολύ 

κοντά μας. Σας καλωσορίζουμε στη συνάντηση του κύκλου Αλέξανδρος και 
Ολυμπιάδα. Ολυμπιάδα και Αλέξανδρος Δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. 
Αφροδίτη και Άρης! 

Ακολουθήστε μας. Δείτε την μεγάλη Πύλη, πέτρινη Πύλη, που στέκεται 
μπροστά σας. Οι μεγάλες πόρτες της ανοίγουν. Κάποιος από μέσα βγάζει τις 

αμπάρες και τα φύλλα της πόρτας ανοίγουν. Περάστε μέσα στην πόλη μας. 
Πόλη μοναχική, στέκεται κριμένη μέσα στους αιώνες. Σε ένα χρόνο 
διαφορετικό από τον δικό σας. Σας έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα! 

Μια πόλη στην οποία μπαίνετε μέσα από αυτή την συγκεκριμένη πύλη. Δεν 
έχει άλλη πύλη. Είναι μόνο αυτή! Πόλη σε άλλη διάσταση ωστόσο. Σε άλλο 

χρόνο. Σε άλλη χρονογραμμή. Σε αυτή την χρονογραμμή που ο Αλέξανδρος 
και εγώ συμβασιλεύουμε. Ακόμα και σήμερα; Προφανώς! Πρόκειται για μια 
άλλη χρονογραμμή. Σκέφτεται κάποιος, «Δεν θα ήταν σκέψη του 

Αλέξανδρου να αφήσει την πόλη με μία μόνο Πύλη. Τι νόημα έχει αυτό;» Θα 
δεις! 

Μπροστά μας βρίσκεται ο Αχέροντας. Κυλάει γαλήνια. Τα σκοτεινά νερά 
στρίβουν με τρόπο φιδίσιο. Κυλάει ασταμάτητα. Όχι μόνο στην δική σας αλλά 
και στην δική μας χρονογραμμή. Αφήστε τον εαυτό σας να περιηγηθεί στην 

πόλη μας. Θα δείτε χρυσά παλάτια; Θα δείτε πέτρινα σπίτια; Πλούτο ή 
φτώχια; Θα δείτε ψυχές ενωμένες σε αγαλλίαση γιατί βασιλεύει ο 

Αλέξανδρος!  

Αυτή είναι μια πραγματικότητα για μας, όχι για σας. Είναι πραγματικότητα 
σε έναν άλλο χρόνο και αυτή την πραγματικότητα ήλθαμε να κάνουμε πράξη 

στην Γη, να μεταφέρουμε στην Γη, τότε. Υπάρχει αυτό το βασίλειο σε ένα 
άλλο πεδίο, σε μια άλλη χρονογραμμή. Και ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην 

Γη, για να γίνει αρχηγός, βάσει εκείνου του προτύπου. Αυτή είναι λοιπόν μια 
πόλη-πρότυπο για εμάς. 

Ίσως, για να καταλάβετε καλύτερα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, θα έπρεπε να 

σας μιλήσω για το αιθερικό πεδίο. Όμως δεν είναι ακριβώς το αιθερικό πεδίο. 
Όπως σας είπα είναι επάνω σε μια άλλη χρονογραμμή. 

Σαν τον Αλέξανδρο γεννήθηκαν πολλοί στην Γη. Αυτός κατάφερε να κάνει 
λίγα περισσότερα. Λίγα πράγματα παραπάνω. Είναι πολλοί αυτοί που 

έρχονται στην Γη για να μεταφέρουν εκεί την δική τους πραγματικότητα. 
Είναι η πραγματικότητα του κόσμου των Ιδεών; Σε ένα βαθμό ναι 
αλλά όχι ακριβώς αυτό. Είναι μια πραγματικότητα σε μια άλλη 

χρονογραμμή. 
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Θα αναρωτηθείτε ίσως, τι συμβαίνει μετά. Η Άννα ρωτά «Και τι γίνεται στη 
συνέχεια, αφού έλθουν εδώ και υλοποιήσουν το σχέδιό τους και μεταφέρουν 

την πραγματικότητα της άλλης χρονογραμμής εδώ, στην Γη, σε αυτόν το 
χρόνο. Τι γίνεται; Ποιο είναι το  ζητούμενο και ποιο το αποτέλεσμα;» 

Ενωνόμαστε σε μια μεγάλη χρονογραμμή. Αυτό εξακολουθεί να σας 
διαφεύγει ακόμα και σήμερα… η πληροφορία. Είναι πολλοί εκείνοι που 
εισέρχονται στην δική σας χρονογραμμή από άλλες, για να υλοποιήσουν 

εδώ, να μεταφέρουν εδώ την εμπειρία που βιώνουν. Το αποτέλεσμα 
είναι η δημιουργία μιας μεγάλης χρονογραμμής, ενός κύριου 

κορμού. Η ενοποίηση δηλαδή πολλών χρονογραμμών σε μία. Αυτός 
είναι και ο λόγος, θα μπορούσατε να σκεφτείτε, που υπάρχουν τόσες 
διαφορετικές εκδηλώσεις, τέτοια πολυμορφία, τόσο μεγάλος αριθμός 

σεναρίων. Μπορεί να δει κάποιος τα πάντα στην Γη. Αυτό που εσείς 
αποκαλείτε κόσμο των Ιδεών, δεν είναι μόνο κόσμος των ιδεών. Εννοώ ότι, 

υφίσταται ένας κόσμος των ιδεών αλλά δεν προέρχονται όλα από εκεί. Ο 
κόσμος των ιδεών θρέφει, συντηρεί, πολλές χρονογραμμές αλλά, στο 
παιγνίδι της Γαίας, πολλές χρονογραμμές ενώνονται σε μια. 

Οι πιο επιτυχημένοι, οι άνθρωποι που πέτυχαν περισσότερο από τους 
υπόλοιπους στα σχέδιά τους, έχουν οριζόντιους και κάθετους άξονες 

χρόνου, που συμπίπτουν καλύτερα με τους αντίστοιχους άξονες της 
Γαίας. Είναι ευνοημένοι από την τύχη δηλαδή; Κάθε άλλο! Βλέπετε, σας 

επιφυλάσσαμε μία έκπληξη σήμερα, γιατί δεν φαίνεται να μιλούμε ακόμα 
τουλάχιστον για θηλυκή και αρσενική αρχή. Αλλά αναφερόμαστε σε θέματα 
κοσμικά. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, έτσι δεν είναι; 

Όταν πρόκειται για πραγματικότητες που λαμβάνουν χώρα, που 
εκτυλίσσονται σε μία συγκεκριμένη χρονογραμμή, ο βαθμός επιρροής που 

έχει αυτή η χρονογραμμή στην συλλογική, κύρια χρονογραμμή της Γης, 
ποικίλει. Όσο πιο κοντά βρίσκονται οι χωροχρονικές συντεταγμένες, 
τόσο καλύτερα προσαρμόζεται η πραγματικότητα αυτή στη Γήινη 

πραγματικότητα. Δεν είναι ακόμα κατανοητό το τι εννοώ όταν λέω 
χωροχρονικές συντεταγμένες. Είναι ένας άλλος χρόνος αλλά είναι στον ίδιο 

χώρο; Περίπου, ναι. Σας μίλησα για τον Αχέροντα! Πρόκειται για μια 
συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, από την οποία διέρχεται. 

Η διάσταση του χρόνου, δεν είναι πολλές, είναι μία. Αυτό που την 

κάνει πολλαπλή, είναι η εκδήλωση μιας πραγματικότητας, όχι στο 
τρισδιάστατο πεδίο που γνωρίζετε, αλλά στην 4η , 5η , 6η , διάσταση. 

Υπάρχουν οι διαστάσεις του χώρου, του χρόνου και του τρόπου.  

Είναι λοιπόν ένας περίπλοκος υπολογισμός, μια περίπλοκη διαδικασία, που 
φέρνει κάποιες πραγματικότητες πιο κοντά, στις συντεταγμένες της γήινης 

πραγματικότητας, της πραγματικότητας που βιώνετε εσείς. 

Τα μεγάλα γεγονότα, τα μεγάλα συμβάντα της Γης, προέρχονται από 

τέτοιες «παράλληλες», σε εισαγωγικά, χρονογραμμές, που παύουν 
σε ένα σημείο να είναι παράλληλες αλλά εισέρχονται στην κύρια ροή 
του χρόνου. Συνδέονται και βιώνονται εδώ. 

Μεγάλα συμβάντα στο γήινο πεδίο, είναι συμβάντα όπως η εκστρατεία του 
Αλέξανδρου, η εκστρατεία του Χίτλερ, γενικότερα συμβάντα που επηρέασαν 

πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ένα μεγάλο μέρος τη ανθρωπότητας, θετικά 
ή αρνητικά. Θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα, μεγάλα συμβάντα θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν οι γεννήσεις ορισμένων μεγάλων ψυχών, που 
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έγιναν άβαταρς και αρχηγοί θρησκειών; Όχι σε τέτοιο βαθμό, θα μπορούσατε 
να το δείτε και έτσι· αλλά δεν είναι πολύ ακριβές το παράδειγμα. Σε κάθε 

περίπτωση μιλάμε για συμβάντα που συμβαίνουν στον γήινο χωροχρόνο. 

Καθορίζει την έννοια του συμβάντος, το γεγονός της εισόδου μιας νέας 

πραγματικότητας. Οι άνθρωποι στην Γη αυτή την είσοδο την βιώνουν 
δραματικά. Με τρόπο δραματικό και δραματική ένταση, λόγω ακριβώς του 
μεγέθους του συμβάντος. Υποφέρουν, χαίρονται, ενθουσιάζονται και 

περιμένουν. Αν πρόκειται για ένα δυσάρεστο συμβάν, περιμένουν πότε θα 
περάσει· περιμένουν να έλθει η στιγμή που θα απέλθει αυτή η 

πραγματικότητα, θα λήξει, θα εκτονωθεί η ενέργεια και θα συνεχίσουν σε 
μία άλλη ζωή, θα συνεχίσουν να ζουν με άλλους τρόπους, έξω από την 
επιρροή αυτού του συμβάντος.  

Βέβαια, αυτό το συμβάν επηρεάζει καταλυτικά και ριζικά τον τρόπο της ζωής 
τους. Αφήνει βαθιά εντυπώματα και επηρεάζει όλο τον ρου της ιστορίας. 

Επηρεάζει όλο το μέλλον και δεν μπορεί βέβαια παρά να γίνει έτσι, αφού μια 
χρονογραμμή, η πραγματικότητα μιας χρονογραμμής, έρχεται και 
ενσωματώνεται στην κύρια ροή. Δεν σας λέω ότι χρόνος δεν υπάρχει, 

σας λέω ότι πολλές ίνες πλέκονται σε μία. Και με κάποιο τρόπο η 
πλειοψηφία των ανθρώπων στην Γη, βιώνει την πραγματικότητα όλων 

αυτών των χρονογραμμών. Γιατί. Θα ρωτήσετε γιατί... Θα μπορούσατε πολύ 
ωραία να  βρίσκεστε σε μία πραγματικότητα, σε μια άλλη χρονογραμμή. Να 

πάρετε μόνο εκείνες τις εμπειρίες και την επόμενη φορά να ενσαρκωθείτε σε 
μια άλλη και έτσι όλα θα ήταν ποιο απλά. Τα σενάρια που φτιάχνετε 
ερχόμενοι στην Γη, έχουν αρκετό δυναμικό, είναι αρκετά για να δεσμεύσουν 

ενέργεια από πολλές χρονογραμμές.  

Όταν πρόκειται να επιλέξετε το σενάριό σας, στην πραγματικότητα 

επιλέγετε τις χρονογραμμές που θα συνθέσετε. Και αυτό το κάνετε 
όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και συλλογικό. Έτσι συμμετέχετε 
στην συλλογική εμπειρία μιας χρονογραμμής. Ήδη μπορείτε να 

διαπιστώσετε βέβαια, ότι αυτή η χρονογραμμή δεν είναι πάντα τόσο 
τεράστια, ώστε να επηρεάσει όλη την ανθρωπότητα ταυτόχρονα. Συνήθως, 

ακόμα και οι ισχυρότερες χρονογραμμές επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της 
ανθρωπότητας. Κάποιο άλλο μέρος μπορεί να μείνει ανέγγιχτο, να μην πάει 
καμία είδηση του τι συμβαίνει, όμως  ο ρους των γεγονότων τροποποιείται. 

Επηρεάζονται όλα. 

Κάθε άνθρωπος έχει γύρω του ένα φίδι και είναι το φίδι του χρόνου 

αυτό στο οποίο αναφέρομαι τώρα. Ένα φίδι, όπως αυτό που βλέπετε 
γύρω από το Ορφικό αυγό. Σε αυτό το φίδι του χρόνου αντανακλάται η 
ατομική χρονογραμμή. Και όλες οι ατομικές χρονογραμμές 

συμπλέκονται και συνδυάζονται στην συλλογική χρονογραμμή. Κάθε 
χρονογραμμή ατομική ή συλλογική, είναι αιτία και αποτέλεσμα. 

Έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας άλλης πραγματικότητας και αποτελεί 
την αιτία μιας νέας πραγματικότητας. 

Στο σημείο αυτό διαμορφώνεται η εξής ερώτηση: «Αν όπως μας λέτε 

Ολυμπιάδα και Αλέξανδρε, εισέρχονται στην Γήινη πραγματικότητες άλλες, 
που έρχονται από παράλληλες, παράπλευρες χρονογραμμές, μήπως τελικά 

και αυτή η γήινη, ευρύτερη πραγματικότητα, τείνει να συνδεθεί με μία άλλη 
ευρύτερη χρονογραμμή;» Γύρω από τον Ήλιο συμβαίνουν πολλά. Οι 
χρονογραμμές στις οποίες αναφέρομαι συνδέονται με τις τροχιές των 
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πλανητών γύρω από τον ήλιο. Τελικά συμπλέκεστε στην μεγάλη 
ηλιακή χρονογραμμή, που είναι και μοναδική. Κάθε ήλιος, κάθε αστέρι 

έχει δική του, μοναδική χρονογραμμή.  

Γιατί χαρακτηρίζουμε τι γραμμή ενός άστρου ως μοναδική; Μήπως τα 

αστέρια δεν κινούνται γύρω από το κέντρο του Γαλαξία και ίσως και οι 
Γαλαξίες σε ένα επίπεδο κινούνται γύρω από κάποια άλλα κέντρα. Η 
χρονογραμμή του Ηλίου είναι Μοναδική! Η εκκίνηση δίνεται από το 

Ηλιακό κέντρο, από το κέντρο του ηλίου. Άλλωστε οφείλετε να 
ομολογήσετε, ότι και ο δικός σας χρόνος υπολογίζεται βάσει της περιστροφής 

της Γης γύρω από τον Ήλιο. Άρα αυτό που σας λέμε δεν πρέπει να σας 
ξενίζει. Είναι το κέντρο της πραγματικότητάς σας και του χρόνου σας. Δεν 
υπολογίζετε τον χρόνο σας σύμφωνα με την κίνηση του ηλιακού συστήματος 

γύρω από το κέντρο του γαλαξία -άλλωστε πρόκειται για μία πολύ 
διαφορετική κλίμακα μεγεθών. 

Στο ταξίδι του χρόνου, πάνω στην διάσταση του χρόνου, οι 
διαστάσεις του χώρου βιώνονται διαφορετικά. Ο κάτοικος μιας 
πραγματικότητας βιώνει τις χωρικές συντεταγμένες, τις χωρικές διαστάσεις, 

παραλλαγμένες. Το γεγονός ότι στο δικό σας πεδίο βιώνετε με έναν πολύ 
συγκεκριμένο τρόπο, ύψος, βάθος, πλάτος, οφείλεται στο ότι, εδώ 

συμπλέκονται και άλλες χρονογραμμές. Δηλαδή η δική σας εμπειρία μέσα 
στις χωρικές διαστάσεις, αποτελεί μια συνισταμένη, που 

δημιουργείται από τις συνιστώσες των άλλων χρονογραμμών. Θα 
ήταν δύσκολο να περιγράψουμε πώς βιώνεται ο χώρος και οι τρεις διαστάσεις 
του χώρου μάλιστα, σε μια άλλη χρονογραμμή. Δεν μπορείτε να το δείτε, 

γιατί η δική σας πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη και έχετε την 
δυνατότητα να λειτουργείτε μόνο σε αυτήν. Παρόλα αυτά θα έρθει η ώρα 

που θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας μεταφέρουμε την συγκεκριμένη 
πληροφορία με ποιο επεξηγηματικό και περιγραφικό τρόπο.  

Ο χρόνος διίσταται και ενώνεται. Από την αρχή της συνάντησης μιλάμε 

για χρονογραμμές που ενώνονται. Μπορούν όμως και να χωρίσουν επίσης. 
Μιλάμε στην πραγματικότητα για γραμμές και εδώ θα μπορέσετε να 

κατανοήσετε καλύτερα την διαφορετικότητα, με την οποία βιώνουν την 
πραγματικότητά τους οι κάτοικοι άλλων χρονογραμμών, αν σκεφτείτε ότι σε 
έναν άξονα τριών διαστάσεων -ύψος, μήκος πλάτος- μπορεί να κινηθεί ένα 

αντικείμενο και στους τρεις άξονες. Χρειάζεται χρόνο δηλαδή για να κινηθεί 
σε οποιονδήποτε από τους τρεις άξονες. Ο χρόνος αυτός ποικίλει ανάλογα 

με την χρονογραμμή. Ας το μαζέψουμε αυτό και ας το αφήσουμε στην άκρη, 
γιατί είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να διαλογιστείτε αρκετά, για να 
κατανοήσετε περισσότερα. 

Η ομάδα σας ήδη αναρωτιέται, πώς έγινε και σήμερα άλλαξε τόσο το θέμα. 
Καλύφθηκαν τάχα όλες οι ανάγκες γύρω από την ισορροπία θηλυκής και 

αρσενικής αρχής; Η κάθοδος των ενεργειών που αναμένονταν έγινε. Σε λίγο 
καιρό, σε ένα-δύο μήνες, ολοκληρώνεται. Ήταν πολύ σημαντικό να δοθούν 
πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα, όταν αναμένατε και όταν περνούσατε 

μέσα από αυτές τις ενέργειες. Δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτό το θέμα αλλά 
θα το πλησιάσουμε με άλλους τρόπους.  

Οι διαστάσεις είναι 10. Ο όφις του χρόνου κυβερνά. Όπου βλέπετε τον 
όφι, μπορείτε να καταλαβαίνετε χρόνο. Ο όφις του χρόνου, αν και είναι 
και αυτός παιδί της ανάγκης, μπορεί να συμπτύξει ή να διαστείλει 
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εμπειρίες μέσα στον χρόνο. Έχω ξεκινήσει να σας μιλώ για κάποιες 
πληροφορίες που δίνονταν στο πλαίσιο των Καβείριων Μυστηρίων. Ο Όφις 

είναι η νοημοσύνη της 4ης διάστασης, που συλλέγει πληροφορίες 
διαμέσου του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Είναι ο άρχων 

της 4ης διάστασης του φωτός. Με αυτή του την ιδιότητα μπορεί να 
συμπτύξει τον χρόνο, να τον διαστείλει και να διεγείρει διεργασίες 
απόσυρσης χρονογραμμών ή επανένωσης χρονογραμμών. 

Στη Χριστιανική και Ιουδαϊκή -και όχι μόνο- θεολογία, το συμβάν από το 
οποίο ξεκινά η εξέλιξη του ανθρώπου, συνδέεται με τον όφι και μια 

πληροφορία: ότι μπορείτε να γίνετε  Θεοί. Αυτή η πληροφορία  
συμβολίζει ένα συμβάν απόσχισης, διχασμού, χρονογραμμών. Ένα 
συμβάν που έγινε κατανοητό, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, από ανθρώπους 

με μία συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε να πούμε 
αρκετά πάνω στα μυστήρια του φιδιού. 

Στο ορφικό αυγό, στην απεικόνιση του ορφικού αυγού, ο όφις τυλίγεται 
γύρω από το αυγό. Τυλίγεται κυκλικά, τυλίγεται σπειροειδώς. Ο Όφις μπορεί 
να φάει το αυγό. Ο Όφις – χρόνος μπορεί να φάει το αυγό. Αυτό μήπως 

σας παραπέμπει με κάποιο τρόπο στον μύθο του Κρόνου που τρώει τα παιδιά 
του; Είναι αυτός που εξαφανίζει μία πραγματικότητα· μπορεί δυνητικά να 

την εξαφανίσει, χωρίς  αυτό να σημαίνει ότι την καταστρέφει. Όταν ο όφις 
του χρόνου εξαφανίζει μία πραγματικότητα, απλώς την μετακινεί σε άλλη 

χρονογραμμή. Για να επιστρέψουμε στο παράδειγμα του Κρόνου, 
καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν καταστραφεί τα παιδιά που έφαγε, αφού 
κατόρθωσε τελικά ο νεαρός Δίας να τα επαναφέρει. Και εκεί έχετε τον ΖΕΥ 

της ζεύξεως. Εκεί ο όφις του χρόνου αποδέχεται την επανένωση των 
χρονογραμμών. Δεν θα σας τα έλεγα όλα αυτά… δεν θα σας τα λέγαμε εγώ 

και ο Αλέξανδρος που είναι παρών επίσης, αν δεν σχετίζονταν με πολύ 
πρακτικούς τομείς της ζωής σας. Και ίσως ακόμα να μην καταλαβαίνετε τι 
σημαίνει αυτό, αλλά κάνοντας λίγη υπομονή θα το δείτε. 

Ξεκίνησα μιλώντας σας για εκείνη την υπέροχη πόλη, οι κάτοικοι της οποίας 
ζουν σε βαθιά ικανοποίηση, επειδή βασιλεύει ο Αλέξανδρος. Σας μίλησα για 

τον διχασμό, για την ένωση των χρονογραμμών και για αρκετά άλλα 
πράγματα. Κυρίως δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η πραγματικότητα που 
βιώνουν οι κάτοικοι της Γης, στον γήινο χωροχρόνο, δημιουργείται από την 

ένωση διαφόρων άλλων χρονογραμμών. 

Έχοντας εσείς ακούσει όλα όσα ειπώθηκαν μέχρι στιγμής μπορείτε να 

ταιριάξετε, να κουμπώσετε, αυτές τις πληροφορίες στη δική σας 
πραγματικότητα; Την προσωπική σας πραγματικότητα; Μπορείτε να δείτε 
πώς ταιριάζει σε αυτή την πραγματικότητα η δήλωσή μου, ότι ο όφις του 

χρόνου έχει δυνατότητα να διαχειρίζεται την πραγματικότητα, να τη 
διαστέλλει ή να την πυκνώνει στο βάθος του χρόνου; Να τροποποιεί την 

πραγματικότητα στέλνοντας κάποιες ενέργειες σε άλλες χρονογραμμές; 
Μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η πληροφορία; 
Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ο όφις είναι ένα εργαλείο στα χέρια των 

μυημένων;  

Ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτόν τον κύκλο, δεν υπάρχουν μυήσεις και 

μυημένοι. Γιατί λοιπόν; Γιατί σας μιλώ, για μυστικά των Καβείρων. Μπορείτε 
να φανταστείτε; Δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά από την στιγμή που 
εγώ ήμουν ιέρεια αυτών των μυστηρίων. Έρχομαι για να σας δείξω μερικές 
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γενικές αρχές που μπορούν να γίνουν γνωστές πριν από μία τέτοια μύηση. 
Σας επιφυλάσσουμε μερικές εκπλήξεις για το μέλλον.  

Κάτι βασικό: Δεν μπορείτε να εργαστείτε με τον όφι του χρόνου, αν 
δεν ισορροπήσετε την θηλυκή και την αρσενική αρχή. Να που φθάσαμε 

και πάλι στην βάση, στα προαπαιτούμενα: Δεν γίνεται. 

Σας ειπώθηκε ότι οι διαστάσεις είναι δέκα. Σε αυτές δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι πόλοι της θηλυκής και αρσενικής αρχής. Είναι 

αυτές οι δύο βασικές αρχές, που γίνονται αιτία, να ενώνονται και να 
χωρίζουν οι χρονογραμμές -και όχι μόνο οι χρονογραμμές. Ανάμεσα σε 

αυτούς τους δύο πόλους αναπτύσσονται δυνάμεις έλξης και ενίοτε άπωσης, 
που γίνονται η βάση για την ανάπτυξη όλων των άλλων διαστάσεων. Δεν 
μπορεί λοιπόν κάποιος ή κάποια να προσεγγίσει τις βαθύτερες έννοιες στις 

οποίες αναφέρθηκα, πόσο μάλλον να μάθει να χρησιμοποιεί πρακτικά 
πληροφορίες, αν δεν ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο αυτές αρχές. Απαιτείται 

απόλυτος σεβασμός στην πράξη, στα έργα, στις σκέψεις, σε όλα τα επίπεδα.  

Έτσι καταλαβαίνετε τώρα ίσως, ότι είναι η αλλαγή πολικοτήτων που 
οδηγεί στον διαχωρισμό των χρονογραμμών  και βέβαια στην ένωσή 

τους κατόπιν. Το γεγονός ότι μια μερίδα ανθρώπων είναι θηλυκά και μια 
άλλη αρσενικά, δεν σημαίνει ότι αυτό εξυπηρετεί μόνο τον αναπαραγωγικό 

σκοπό. Μπορεί να τον εξυπηρετεί στο φυσικό πεδίο αλλά, φυσικά, οι 
πολικότητες έχουν ένα τεράστιο ρόλο εσωτερικά. 

Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να μοιράζομαι μαζί σας 
αυτές τις πληροφορίες, που μέχρι στιγμής δεν είναι πληροφορίες για 
μυημένους. Θα δοθούν πληροφορίες για μυημένους, όταν αναπτυχθεί αυτό 

το κεφάλαιο. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χρειαστείτε μια εταιρεία 
για τα Καβείρια Μυστήρια. [γέλια] 

Κρατήστε τις πληροφορίες που σας έδωσα, όσο παράδοξες και αν σας 
φαίνονται. Καταγράψτε τις στον νου σας. Κάθε φορά που έρχεστε 
προστίθεται υλικό. Όσοι/όσες δεν εργαστήκατε πάνω στις τεχνικές και τις 

ασκήσεις, που δόθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις για την 
εξισορρόπηση στην θηλυκή και αρσενική αρχή, κάντε το τώρα. Αλλιώς δεν 

θα σταθεί δυνατό να συμμετάσχετε στην βαθύτερη διδασκαλία που θα 
ακολουθήσει στις επόμενες συναντήσεις. 

Ο Αλέξανδρος είναι εδώ, είναι παρών· δεν θέλει να μιλήσει ακόμα, προτιμά 

να ακούσει πρώτα τις ερωτήσεις που ίσως έχετε. 

Πώς το βιώσατε αυτό;   

[Ακολούθησε συζήτηση και διαμορφώθηκαν οι ερωτήσεις: 

Πώς συνδέεται η διαίρεση και ένωση των χρονογραμμών με τη 
συγχρονικότητα; 

Τι γίνονται οι ενέργειες που θα εξαφανιστούν;  

Μπορούμε να μεταπηδήσουμε σε άλλες χρονογραμμές για  να μη βιώσουμε 

κάτι; 

Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αν χρειάζεται εξισορρόπηση η θηλυκή ή 
αρσενική μας όψη; Πώς αναγνωρίζουμε την εξισορρόπηση της θηλυκής και 

αρσενικής ενέργειας;] 
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Αλέξανδρος: 

Χρονογραμμή σημαίνει συνείδηση.  

Φως, συνείδηση, διάχυση της συνείδησης μέσα στο πλέγμα της 
πραγματικότητας, μέσα στις χωρικές συντεταγμένες. Δεν μπορείτε να 

βιώσετε τον χρόνο, χωρίς να έχετε επίγνωση της κίνησής σας, 
συνειδητά ή ασυνείδητα. Είναι η βασική μορφή επίγνωσης  της 

οντότητας.  

Οι χρονικές συντεταγμένες ακολουθούν τις χωρικές αλλά μιλάμε για μια 
διάσταση του χρόνου, παρότι αποτελείται από διαφορετικές ίνες. Η διάσταση 

του χρόνου, γίνεται διαφορετικά αντιληπτή πάνω σε κάθε ένα από τους τρεις 
άξονες του χώρου, όπως γίνεται διαφορετικά αντιληπτή από κάθε άλλη από 

τις δέκα διαστάσεις. Αλλάζει η αντίληψη του χρόνου, ανάλογα με τη 
διάσταση στην οποία εδρεύει, στην οποία κατοικεί και λειτουργεί η 
συνείδηση. 

Ο χρόνος είναι κίνηση. Συνδέεται αμετάκλητα με την ίδια την κίνηση. 
Άλλωστε αυτό το καταλαβαίνετε. Με τον χρόνο μετράτε, υπολογίζετε...  

Η συνείδηση που ρέει, είναι χρόνος. 

Πώς μπορείτε να μεταπηδήσετε από μία χρονογραμμή σε μία άλλη. Βασικά 
αλλάζοντας συνειδητότητα, αλλάζοντας επίγνωση! Η αλλαγή της επίγνωσης 

θα πρέπει να είναι πάντοτε συνειδητή; Εάν σκεφτείτε την δήλωση της 
Ολυμπιάδας, ότι κάθε συμβάν προκύπτει από την είσοδο μιας άλλης 

χρονογραμμής, καταλαβαίνετε ότι γίνεται αντιληπτή αυτή η αλλαγή 
συνείδησης. Αλλάζουν τα δεδομένα. Υπάρχει ένα συμβάν! Ακόμα και αν εσείς 
δεν το εκλάβετε, δεν δείτε από πίσω. Πίσω από αυτό το συμβάν, την είσοδο 

της άλλης χρονογραμμής, βλέπετε το ίδιο το συμβάν και αυτό τροποποιεί 
την πραγματικότητά σας. 

Τώρα ξαφνικά, μιλώντας για συνείδηση, νοιώθετε ότι κατέχετε καλύτερα το 
θέμα αλλά πρόκειται μάλλον για μια μικρή πλάνη. Θα πρέπει να 
εντρυφήσετε, να διαλογιστείτε σε όσα ειπώθηκαν, για να τα κατανοήσετε 

καλύτερα.  

Είπαμε λοιπόν, ότι μιλάμε για συνείδηση, άρα καταλαβαίνετε, πως όταν 

μιλάμε για μεταπήδηση από μία χρονογραμμή σε μία άλλη, προϋπόθεση είναι 
η αλλαγή συνειδητότητας, η οποία λειτουργεί ως ένα ισχυρό συμβάν στην 

πραγματικότητα  του παρατηρητή. Αυτή είναι η θεωρία. Στην πράξη τα 
πράγματα είναι λίγο ποιο απλά αλλά δεν θα το δείτε αυτό ακόμα. Δεν θα 
δείτε την πράξη ακόμα, γιατί πρόκειται για ένα πιο προχωρημένο επίπεδο. 

Χρειάζεται πρώτα, όσα είναι περίπλοκα να γίνουν αντιληπτά και να τα 
κατανοήσετε, ώστε να μπορείτε να τα σκέφτεστε και με τρόπο απλό. 

Που πηγαίνουν οι χρονογραμμές όταν φεύγουν; Τα βρέφη και τα νήπια πολύ 
συχνά, όταν φεύγει η μαμά από το σπίτι, νομίζουν ότι την χάνουν. Η μαμά 
πηγαίνει να κάνει τις δουλειές της και επιστρέφει. Ας επιχειρήσουμε να σας 

βοηθήσουμε να καταλάβετε, τι συμβαίνει με αυτές τις ενέργειες. Οι 
χρονογραμμές είναι σαν τα παπούτσια. Τα φοράς και περπατάς. Πηγαίνεις 

κάπου. Στο τέλος της ημέρας τα βγάζεις και την επόμενη φορά μπορείς να 
φορέσεις ένα άλλο ζευγάρι. Τα παπούτσια που φοράς σε εξυπηρετούν. Δεν 
τα πετάς στην άκρη, επειδή σε ενοχλούν. Πλήρωσες για να τα αγοράσεις. 

Είναι τα εργαλεία σου. Εσύ τα χρησιμοποιείς, όπως θέλεις. 
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[Άννα: Η ερώτηση μου τώρα είναι: Οι ενέργειες αυτές πηγαίνουν σε μία άλλη 
χρονογραμμή, μένουν εκεί, Εγώ μπορώ να τις χρησιμοποιήσω, να φορέσω 

τα παπούτσια ή όχι; Εκεί που είναι στην άλλη χρονογραμμή, τις βιώνω 
ταυτόχρονα με άλλο μέρος του εαυτού μου, ίσως;] 

Ναι! Βιώνετε αλλά εκείνο το μέρος του εαυτού που τις βιώνει, δεν έχει 
κανένα πρόβλημα με αυτές. Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην διαχείριση 
τους. Είναι το μέρος του εαυτού που είναι ταυτισμένο με την ουσία 

της χρονογραμμής. Με την ουσία εκείνης της πραγματικότητας. Δεν 
προβληματίζεται. Όταν ήλθα στην Γη, για να φέρω την πραγματικότητα 

εκείνης της ιδιόρρυθμης πολιτείας, το έκανα με χαρά. Κάποιοι που ήταν μαζί 
μου χάρηκαν, κάποιοι άλλοι δυσαρεστήθηκαν. Στο τέλος επέστρεψα και πάλι 
σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη ήμουν ευτυχισμένος. Είμαι 

ευτυχισμένος. Είμαι ένα μέρος του εαυτού μου. 

Σε ένα άλλο συμβάν, έχασα τον Ηφαιστίωνα. Ήταν ένα ισχυρό συμβάν για 

μένα. Το βίωσα. Αν δεν τον έχανα θα συνέβαινε αυτό σε ένα άλλο πεδίο; Σε 
εκείνο το πεδίο στο οποίο, στην πραγματικότητα, που εγώ και ο Ηφαιστίωνας 
ήμασταν πάντα μαζί; Ή ίσως χάνοντας τον, σε μια άλλη χρονογραμμή 

εξακολουθούμε να είμαστε μαζί; Για να απαντηθεί αυτό, -θα εκπλαγείτε- για 
να κατανοήσετε την απάντηση, θα πρέπει να ισορροπήσετε την 

θηλυκή και αρσενική αρχή. Μέχρι να το κάνετε αυτό, δεν θα μπορείτε 
να κατανοήσετε. Δεν είναι ένας τρόπος υπεκφυγής για μένα. Είναι το 

κλειδί. Το κλειδί της κατανόησης. Θα καταλάβετε καλύτερα αν το θέσω 
σε ένα ακόμα γενικότερο πλαίσιο. 

Τα πάντα είναι ένα. Το ένα έγινε δύο και έτσι δημιουργήθηκε το Πνεύμα και 

η Ύλη. Αυτό και αν είναι συμβάν κοσμικού επιπέδου! Μήπως σε κάποιο 
επίπεδο το Πνεύμα και η Ύλη είναι ένα; Σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη 

χρονογραμμή; Και ενώ εσείς στην δική σας χρονογραμμή αλλά και το 
σύμπαν το ίδιο στην κύρια χρονογραμμή βιώνει ξεχωριστά, μήπως σε μια 
άλλη χρονογραμμή είναι ακόμα ένα; Αν διαλογιστείτε σε αυτή την εικόνα θα 

καταλάβετε πολύ καλύτερα. Το πρόβλημα προκύπτει από την ώρα που 
χαρακτηρίζετε τις εμπειρίες των χρονογραμμών ως καλές ή κακές. 

Γιατί ο χαρακτηρισμός γίνεται βάσει συγκεκριμένου νοητικού 
πλαισίου. 

Στην πραγματικότητα, όταν έχετε εξισορροπήσει πλήρως την θηλυκή 

και την αρσενική αρχή και έχετε την κυριότητα αυτής της ισορροπίας, 
η ζωή σας θα χαρακτηρίζεται από ομαλότητα. Από ομαλή ροή 

γεγονότων και ειρήνη. Θα μπορούσατε να δείτε αντιστοιχίες σε όλα τα 
σώματά σας, σε όλα τα πεδία σας. Το μυαλό σας θα μπορούσε να ψάξει πολύ 
μακριά και να ξετρυπώσει πολλών ειδών αντιστοιχίες. Μείνετε στην ειρήνη. 

Όσο δεν έχετε εσωτερική ειρήνη και εξωτερική σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν 
έχετε εξισορροπήσει αυτές τις δύο αρχές. 

 

Ερώτηση: Από ό,τι μας εξήγησε, στην ουσία βιώνουμε πεδία, συχνότητες, 
χρονογραμμές, όπου υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μας. Είμαστε 

πολυδιάστατα όντα. Μπορούμε να βιώσουμε μια χρονογραμμή που δεν 
υπάρχει κομμάτι του εαυτού μας; Και πιο συγκεκριμένα, μας μετέφερε σε 

αυτή την πόλη του, την πόλη που είναι ευτυχισμένος. Σημαίνει ότι ένα 
κομμάτι του εαυτού μας είναι εκεί, έτσι δεν είναι; Θα μπορούσε να μας πάει 
κάπου που δεν είναι κομμάτι του εαυτού μας; 
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Απάντηση: Η πόλη που σας έδειξα εγώ και η Ολυμπιάδα, υπάρχει. Είναι η 
πόλη του Αλέξανδρου. ΘΑ έπρεπε να παραδειγματιστείτε από αυτό. Είναι η 

πολιτεία στην οποία ο Αλέξανδρος είναι ευτυχισμένος. Πώς θα το βλέπατε 
αυτό εφαρμοσμένο στην δική σας περίπτωση; Ακούστε πίσω από τα λόγια 

και δείτε ανάμεσα στις γραμμές. Και όταν το κάνετε αυτό και χρειάζεστε 
ακόμα απάντηση, θα απαντήσω. 

Άννα: Καταλαβαίνω ότι με αυτό που είπε, έδειξε ότι ο ίδιος έφερε την 

χρονογραμμή αυτή, την εισήγαγε, είναι η πόλις, είναι η πραγματικότητα που 
είναι ευτυχισμένος αλλά είναι η πραγματικότητα στην οποία βασιλεύει. Έχει 

δηλαδή. την κυριαρχία. Την κυριαρχία του εαυτού. Η πολιτεία είναι.. για 
μένα είναι η σύστασή του, όλη η ύπαρξη του. Είναι ας πούμε στον θεϊκό του 
εαυτό, είναι στο κέντρο του. Αυτό κατάλαβα τώρα. Και ήρθε εδώ για να 

υλοποιήσει αυτό, με τον δικό του τρόπο. 

 

Ερώτηση: Αυτό τι σχέση έχει με τον δικό μου εαυτό και στο πεδίο που είναι 
ευτυχισμένος …. Ούτε έρχονται δύο εαυτοί … Και ο καθένας από εμάς και ο 
Αλέξανδρος είναι ένας ας πούμε. 

Ερώτηση: Για ποιο λόγο μας πήγε σε αυτή την πολιτεία; Δεν το κατάλαβα! 

Άννα: Πήγα να ρωτήσω, αλλά μου ήρθε μια εικόνα που είναι σε ένα μεγάλο 

μέρος δικό μου… 

Φαίνεται σαν το ιδεατό, είναι αυτό ακριβώς το επίπεδο των ιδεών, το ιδανικό. 

Όχι η ιδανική πολιτεία, είναι αυτό που είχε σαν ιδανικό μέσα του ως 
άνθρωπος. Ο ίδιος φαινόταν ότι είχε το ιδανικό, του να βασιλεύει και να έχει 
ευτυχισμένους υπηκόους που να τον αγαπούν. Να υπάρχει μια τέτοια σχέση. 

Εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου ιδανικό. Ο καθένας / η κάθε μια μας έχει 
στο μυαλό του κάποιο ιδανικό. Αυτό ο Αλέξανδρος ήρθε και το έκανε. Και 

εμείς με τον τρόπο μας ερχόμαστε να το υλοποιήσουμε. Τώρα το πόσο 
είμαστε εστιασμένοι για να το υλοποιήσουμε και σε ποιο βαθμό μπορούμε 
είναι άλλο πράγμα. 

Αλλά σαν να μίλησε για ένα ιδανικό, το ιδεατό που ήρθε να υλοποιήσει.  

Απάντηση: 

Αρχές, Άννα, εκπροσωπούμε αρχές. Κάθε άνθρωπος εκπροσωπεί μία 

αρχή. Εκφράζει μία αρχή. Και αυτή την αρχή έρχεται να υλοποιήσει. Στην 

πληρότητά του, στο δικό του πεδίο, στην πληρότητά του, βιώνει διαρκώς 
την αρχή που είναι, την χρονογραμμή –ακτίνα. Έρχεται να υλοποιήσει, 
να εφαρμόσει, την αρχή στην Γη, μέσα από μία χρονογραμμή και το κάνει 

στο βαθμό που μπορεί να το καταφέρει. 

Είναι το πεδίο  της Αρχής σου. Όχι το σχέδιο της ζωής σου, όχι το 

blueprint της τρέχουσας ενσάρκωσής σου, αλλά εκείνο το πεδίο στο 
οποίο, είσαι μία αρχή.  

 

Ερώτηση: Πάντα με απασχολούσε και με απασχολεί ο τρόπος που είμαστε 
ενωμένοι οι άνθρωποι μεταξύ μας. 

Απάντηση: 

http://www.elijah.gr/
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Είναι η κοινή σας πραγματικότητα. Οι κοινοί περιορισμοί και οι κοινές σας 

ικανότητες, που σας προσφέρουν οι τρεις διαστάσεις. Όμως, αποτελούν 
κοινή πραγματικότητα, επειδή στο σύνολό σας, στο μεγαλύτερο μέρος της 
ενέργειάς σας, είστε εστιασμένοι ΕΔΩ. Αν είχατε εστιαστεί σε μια άλλη 

διάσταση δεν θα συμμετείχατε στον ίδιο βαθμό σε αυτή την κοινή 
πραγματικότητα. 

Τίθεται ένα ερώτημα. Μπορεί κάποιος να βρίσκεται εκδηλωμένος μόνο σε 
μία, δύο, τρεις διαστάσεις, σε ένα μέρος των διαστάσεων και όχι σε όλες; 

Η αλήθεια είναι ότι γίνεται αλλά δεν το θέλετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε, 

γιατί κοστίζει. Κοστίζει σε ενέργεια. Είναι πολύ πιο συμφέρον για σας και 
ιδανικό, το να είσαστε σε όλες τις διαστάσεις, να απλώνεστε σε όλες τις 

διαστάσεις και να εστιάζεστε σε κάποιες από αυτές κατά επιλογή. 

Το άλλο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:  Όταν θέλουμε να μπούμε σε 
διαστάσεις, μπορεί να μην επιλέξουμε τις χωρικές διαστάσεις και να είμαστε 

κάπου αλλού; Ή είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από τις τρεις χωρικές 
διαστάσεις και να προχωράμε σιγά, σιγά; 

Με τον τρόπο που θέσατε αυτό το ερώτημα τώρα, δεν γίνεται. Χρειάζεται -
χρειάζεται- να βρίσκεστε παντού. Αγκαλιάζετε όλες τις διαστάσεις. Με μια 
έννοια, είστε όλες οι διαστάσεις. Είπα νωρίτερα ότι θα κόστιζε πολύ, το να 

αποκοπείτε από κάποιες από αυτές. Δεν μπορείτε τώρα να κατανοήσετε τι 
εννοώ ακριβώς λέγοντας θα κόστιζε και δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε. 
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