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Η Αλχημεία της Αφροδίτης 

Συνάντηση 6η – 16.09.2017 

«Στον Ομαδικό Άξονα» 

 

Άννα: Παίρνουμε χαλαρές, αβίαστες και ευρείες αναπνοές. Νιώστε τον 
αέρα να εισέρχεται από παντού, απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα, καθώς 

εισπνέετε. Ο αέρας απλώνεται στο σώμα, κατευθύνεται στο δεύτερο 
κέντρο, στο χάρα, το φωτίζει από ενέργεια και εκπνέοντας εξέρχεται κάθε 
ανισόρροπη ενέργεια, όλες οι τοξίνες, όλα όσα δεν χρειάζεστε πια.   

Βάλτε στο κέντρο του κύκλου τον άξονα σας, τον άξονα αυτής της ομάδας. 
Οραματιστείτε τον ομαδικό άξονα σφριγηλό, ζωηρό, ζωντανό, παλλόμενο 

και εισέλθετε σ’ αυτόν... και για λίγα λεπτά της ώρας, 1-2 λεπτά, επιτρέψτε 
στον εαυτό σας να νιώσει που βρίσκεται. Να νιώσει το περιβάλλον μέσα 
στον άξονα, τον διευρυμένο, παλλόμενο, ολοζώντανο άξονα. Κάτω από τα 

πόδια σας, η φλόγα της Εστίας. 

[Παύση 2΄] 

Σήμερα θα ζήσετε εδώ, στον παλλόμενο άξονα, στο περιβάλλον μέσα του 
που δονείται, που ανασαίνει. Ανασαίνει, εισπνέοντας ενέργεια από ψηλά 

προς τα κάτω, από πάνω προς τα κάτω, και εκπνέοντας από κάτω προς τα 
πάνω. Μια διαρκείς εισπνοή και εκπνοή από τον Ουρανό, τον Ήλιο, στην Γη 
και τανάπαλιν. Και σαν το κάνετε αυτό, θα έχετε βρει την κατεύθυνση της 

σημερινής συνάντησης μας.  

Ξεκινήστε.  

Στον άξονα πνέουν άνεμοι, ανωφερείς και κατωφερείς. Εισέρχεται ηλιακός 
άνεμος που στροβιλίζεται σε δίνες, κατεβαίνοντας. Αλλά και γύρω από τον 
άξονα πνέουν άνεμοι και είναι οι άνεμοι αυτοί που τον στερεώνουν. Ο 

άξονας μοιάζει να είναι το μάτι του κυκλώνα, που στροβιλίζεται γύρω, ενώ 
μέσα επικρατεί γαλήνη, ισορροπία. Τα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα 

κινούνται ισορροπημένα, στροβιλιζόμενα επίσης. Το περιβάλλον έξω από 
τον άξονα αποτελείται από άνεμο. Έναν άνεμο… πολλά ρεύματα ανέμων 
για την ακρίβεια, που ενισχύουν τη φλόγα της Εστίας, τη ζωοποιούν. 

Εστιαστείτε και πάλι στο εσωτερικό του άξονα, για να διαβάσετε, ει 
δυνατόν, τις ενέργειες εκεί, την πραγματικότητα που σας περιβάλλει. 

Το ταξίδι συνεχίζεται, πάνω στην χορδή του ηλιακού ανέμου. Κρατηθείτε 
γερά. Θυμηθείτε ότι βρίσκομαι ΕΔΩ, εγώ, η Αφροδίτη η ποντογενής. Μέσα 
σ’ αυτό το περιβάλλον του άξονα, θα μάθετε να υπάρχετε διαρκώς.  

Γιατί ήρθε η Αφροδίτη, να σας το δείξει αυτό;  Γιατί δεν δίνεται αυτή η 
πληροφορία/η διδασκαλία, από τον Δια ή κάποιον άλλο;  Γιατί εγώ είμαι, 

που διατηρώ τον άξονα και την ροή του, ενώνοντας τα άκρα. Είμαι η 
γέφυρα. Δημιουργώ τη γέφυρα, λόγο της έλξης που ασκείται ανάμεσα στα 
αντίθετα, στους αντίθετους πόλους. Στη συνέχεια βέβαια, είναι πολλές οι 

θεότητες και οι ενέργειες που εμπλέκονται.  
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Σ‘ αυτόν το άξονα, τον ομαδικό άξονα, θα μάθετε να υπάρχετε 
διαρκώς, ενώνοντας τον Ήλιο με τη Γη, το Ουράνιο με το Χθόνιο. 

Στόχος είναι, η ύπαρξη του χθόνιου να μη σας δεσμεύει σε τίποτα, 
να μη δεσμεύει σε τίποτα το ουράνιο και τανάπαλιν. Με την έννοια, 

ότι τα δυο συνυπάρχουν αρμονικά, χωρίς τριβές.  

Αναπνοές. 

Είναι το περιβάλλον σας, είναι ο τόπος, όπου θα ζείτε και θα κινείστε 

διαρκώς. Είναι το εσωτερικό περιβάλλον της ομάδας, του κύκλου βέβαια, 
αλλά και της ευρύτερης ομάδας , καθώς εδώ και καιρό εργάζεστε με τον 

ομαδικό άξονα σε διάφορους κύκλους. Άρα, έχει εγκατασταθεί ένας άξονας 
σε όλες τις ομάδες και αυτός είναι σταθερός πια και ισχύει, διέπει, την 
ευρύτερη ομάδα. Μόνο που τώρα σας δείχνω, ότι δεν είναι ένας άξονας 

στον οποίο θα μπαίνετε και θα βγαίνετε, έχοντας αφήσει ένα κάποιο μέρος 
της ενέργειας σας, αλλά σε αυτόν θα ζείτε. Θα πρέπει να κατανοήσετε, ότι 

μια τέτοια συνεύρεση με το φως -γιατί περί αυτού πρόκειται- αντιστοιχεί 
στη δημιουργία μιας εσωτερικής σχολής, που θα μπορούσατε με τους 
δικούς σας όρους να αποκαλέσετε άσραμ. Ήδη εργάζεστε με το άσραμ των 

Πλειάδων, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σ’ ένα άσραμ της γήινης 
πραγματικότητας.  

Μπαίνετε στον άξονα και λειτουργείτε σ’ αυτόν, ζείτε σ’ αυτόν, 
δημιουργώντας ένα άσραμ. Δηλαδή, από αυτή τη στιγμή και πέρα, αν 

αποφασίζατε να στηρίξετε τη δραστηριότητα σας με την δημιουργία 
ενός άσραμ, στο φυσικό πεδίο, θα μπορούσατε να το κάνετε. Γιατί 
αυτός ο άξονας, η συνύπαρξη στον άξονα, λειτουργεί ως βάση. Είναι 

κάτι ανάλογο με τα θεμέλια ενός οικοδομήματος, μόνο που τα θεμέλια ενός 
οικήματος μπαίνουν στη Γη, ενώ ενός άσραμ μπαίνουν στην καρδιά.  

Παρόλα αυτά δεν είμαι εδώ για να σας πω, να δημιουργήσετε ένα τέτοιο 
άσραμ αλλά για να σας δείξω πώς μπορείτε να αναπτυχθείτε μέσω του 
άξονα. Τα υπόλοιπα είναι δικό σας θέμα. Δεν είναι απαραίτητο, να 

δημιουργηθεί ένα φυσικό άσραμ.  

Αυτός είναι ο ενεργειακός σας χώρος, στηρίζεστε από την ηλιακή ενέργεια 

και βέβαια την ενέργεια της γαίας. Προστατεύεστε από το δίκτυο των 
ανέμων που, καθώς στροβιλίζονται γύρω, διατηρούν το εσωτερικό του 
άξονα που δημιουργούν σε ισορροπία. Θα μπορούσατε να οραματιστείτε ότι 

τα ίδια τα τοιχώματα του άξονα αποτελούνται από τις ροές των ανέμων, 
τους στροβιλισμούς τους. Κι εδώ, κάθε δραστηριότητα του εγώ, του γήινου 

εγώ, παύει να υφίσταται. Εφόσον ζείτε και κινείστε στον άξονα, η 
δραστηριότητα του γήινου εγώ, το οποίο αποτελεί για σας ένα σημείο 
αναφοράς μέσα από το οποίο κρίνεται το ουράνιο και το χθόνιο και το 

συγκρίνεται, παύει να υπάρχει. Ο άξονας είναι ο χώρος, μέσα στον 
οποίο βιώνεται ταυτόχρονα το χθόνιο και το ουράνιο σε ισορροπία. 

Και μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται κάτι τέτοιο πολύ φιλόδοξο για τα 
δικά σας δεδομένα αλλά μένει να το διαπιστώσετε στην πράξη. 

Στην πραγματικότητα, δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένας 

κοινός χώρος για το συνειδητό γήινο πεδίο, το χθόνιο ασυνείδητο 
και το ουράνιο πνευματικό πεδίο.  Πρόκειται για μια πολύ βαθιά και 

αληθινή διδασκαλία που θα μπορέσετε να κοινοποιήσετε, μόνο εφόσον 
βιώσετε αυτή την πραγματικότητα. Μόνο όταν την κάνετε κτήμα σας, όχι 
μόνο νοητικά αλλά ως εμπειρία.  
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Είναι φυσικό, να υπάρξουν και δεύτερες σκέψεις και ανησυχίες του τύπου 
«Πόση καθαρότητα λοιπόν θα πρέπει να έχει κάποιος, για να μπει σ’ αυτόν 

τον άξονα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας;». Σας πληροφορώ, ότι θα 
μπει αυτός που μπορεί να μπει και δεν είναι δική σας υπόθεση αυτή. Ο ίδιος 

ο άξονας και οι άνεμοι που πνέουν γύρω του, θα πετάξει, θα απομακρύνει 
τις ενέργειες που δεν συνάδουν με αυτόν.  

Ας έρθουμε όμως στην ουσία της εργασίας. Μπαίνοντας στον άξονα και 

ζώντας σ’ αυτόν, σημαίνει ότι είστε σε άμεση επαφή με το ασυνείδητο σας. 
Είστε σε άμεση επαφή με το χθόνιο σώμα σας και το ουράνιο και το γήινο. 

«Και είναι αυτή η επαφή ισορροπημένη», ρωτάει η Άννα, «διαρκώς; Εμείς 
εξελισσόμαστε, δεν χαλά ποτέ αυτή η ισορροπία;»  Τονίζω, η ισορροπία 
χαλά όταν βρεθείτε έξω από τον άξονα και τότε θα πρέπει να την 

ανακτήσετε για τον εαυτό σας. Δηλαδή, βγαίνοντας από το ομαδικό άξονα, 
θα χρειαστεί να ανακτήσετε την ισορροπία στον ατομικό σας άξονα, θα 

δημιουργηθούν κλυδωνισμοί και θα χρειαστεί τριπλάσια ενέργεια, 
τουλάχιστον, για να ισορροπήσετε. Θα επανέλθετε στη πρότερη κατάσταση 
και εργαζόμενοι με τον εαυτό σας θα μπορέσετε να φτάσετε, δυνητικά και 

πάλι στο σημείο ισορροπίας εντός του δικού σας ατομικού άξονα. Αυτά δεν 
λέγονται για να σας αποτρέψουν να απομακρυνθείτε από τον άξονα της 

ομάδας, αλλά για να γνωρίζετε πώς λειτουργεί η ενέργεια και να μην 
τρομάξετε, αν και όταν βγαίνοντας βρείτε τον εαυτό σας, να βάλλεται από 

τους ισχυρούς ανέμους της προσωπικότητας, που θα πρέπει να κρατήσει τα 
ηνία του άρματος μόνη της. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που κατάφεραν να 
φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας έξω από έναν τέτοιο 

άξονα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να νιώθετε φόβο για το τι θα γίνει, τι θα 
συμβεί, αν για κάποιο λόγο βρεθείτε εκτός άξονα ή εκτός ομάδας. Όμως 

πρέπει να είστε συνειδητοί, γιατί αυτή η αυξημένη συνειδητότητα μετρά και 
να έχετε επίγνωση, του πώς θα πρέπει να διαχειριστείτε τις ενέργειες, για 
να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.                                         

Η συνύπαρξη του χθόνιου και του ουράνιου επιφέρει ισορροπία, ωστόσο ο 
παρατηρητής εξακολουθεί να υφίσταται. Εξακολουθείτε να παρατηρείτε και 

εφόσον παρατηρείτε, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει το σημείο του 
παρατηρητή, αυτό το σημείο μπορεί να ανέρχεται και να κατέρχεται στον 
άξονα, εστιαζόμενο σε διάφορα επίπεδα. Το βίωμα σας όμως, δεν θα είναι 

εκείνο του ανθρώπου που παρασέρνεται από τα ενεργειακά ρεύματα του 
χθόνιου σώματος ή του γήινου ή του ουράνιου, αλλά θα υπάρχει η 

προστιθέμενη αξία της συνείδησης του γεγονότος ότι είστε κύριοι 
αυτών των πεδίων κι ότι αυτά τα πεδία είναι μέρη του δικού σας 
ενεργειακού σώματος του άξονα.  

Με άλλα λόγια, ο άξονας είναι πλέον το ενεργειακό σας σώμα κι όπως 
μπορείτε να ρίξετε το βλέμμα σας στα χέρια ή τα πόδια σας ή τον αφαλό 

σας, μπορείτε επίσης, εντός του άξονα, να κινήσετε, να μετακινήσετε την 
εστίαση σας σε διάφορα επίπεδα και με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε μια 
βαθιά συνειδητοποίηση: Πως όταν λέγεται από κάποιους, ότι ένα μέρος της 

ανθρωπότητας δουλεύει με τα κατώτερα κέντρα κι ότι αρχίζουν να 
ανέρχονται σιγά σιγά, και στόχος είναι να φτάσουν να εργάζονται με τα 

ανώτερα κέντρα, αυτό που υποδηλώνεται είναι ότι το πνεύμα που 
ενσαρκώνεται, επιθυμώντας να γνωρίσει το σώμα του, μπαίνει πλήρως σ’ 
αυτό το παιχνίδι της γης και αρχίζει να εστιάζεται σε διάφορα μέλη του. 

Λόγω της έντασης της βαρύτητας που βιώνει κατά την ενσάρκωση - 
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βαρύτητας όχι μόνο φυσικής-, η εστίαση βρίσκεται στα χαμηλότερα 
κέντρα. Εκεί όμως, επικρατεί μια ιδιαίτερη κατάσταση. Γειώνοντας την 

θεϊκότητα του σ’ ένα σημείο, αναγκάζεται να διαχωρίσει αυτό το σημείο 
από τα υπόλοιπα και καθώς στη συνέχεια διευρύνει την αντίληψη της η 

οντότητα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται την λειτουργία του σώματος της από 
όλο και ανώτερα επίπεδα, προχωρώντας προς τα άνω. Πρόκειται για το 
σώμα σας και σχετίζεται με την ανάπτυξη των ενδοκρινών αδένων 

και των συντονισμό τους με την εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια. Ένα 
κέντρο που μπορεί να παραλάβει ηλιακή ενέργεια και να την 

διοχετεύσει σε φυσική δραστηριότατα, γειώνοντας την ουσιαστικά, 
μπορεί να συντονιστεί σταδιακά με όλο και λεπτοφυέστερες 
δονήσεις του ίδιου του φωτός εκπληρώνοντας το σκοπό του. Όλα 

τα κέντρα λειτουργούν αλλά είναι το φως, είναι η ηλιακή ενέργεια, 
που τους δίνει τη δυνατότητα να εκλεπτυνθούν, ώστε να 

συλλαμβάνουν τις πιο λεπτοφυείς δονήσεις του φωτός.  

Κατανοείτε έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, βάσει αυτής της αναλογίας, πως ό,τι 
βιώνετε- είναι η πραγματικότητα του σώματος σας -και του γήινου 

σώματος δηλαδή. Γιατί βέβαια και το γήινο σώμα σας συμπεριλαμβάνεται 
στον άξονα. Μόνο που τώρα σας δείχνω αυτή την εσωτερική 

πραγματικότητα και επιμένω, όση ώρα μιλάμε, να βρίσκεστε μέσα στον 
άξονα επιτρέποντας στον εαυτό σας να αντιληφθεί όσα σας περιγράφω.  

Για να φτάσετε στο σημείο, να ακούτε αυτά τα λόγια, σημαίνει ότι είστε σε 
θέση να τα ακούσετε.   

Τώρα, ο ομαδικός άξονας δημιουργήθηκε με αυτόν το σκοπό κατά κύριο 

λόγο, να σας εισάγει στην πραγματικότητα της δικής σας σύστασης. 
Κάποτε, κάνατε έναν κύκλο πνευματικής ανατομικής θα μπορούσατε να 

εντάξετε τις σημερινές πληροφορίες και πολλές ακόμα που δόθηκαν κατά 
καιρούς στο πνεύμα εκείνου του κύκλου, άσχετα εάν προέρχεται κάποια 
άλλη οντότητα.  

Η πραγματικότητα του ομαδικού άξονα και οι ενέργειες που αναπτύσσονται 
σ’ αυτόν, με την προστιθέμενη αξία της αλληλοπεριχώρεσης που 

προσφέρει, σας δίνει έναν μεγαλύτερο βαθμό εξουσίας και ισχύος και 
επίγνωσης. Έτσι με ασφάλεια γειώνετε, παραλαμβάνετε, διαχειρίζεστε και 
αντιλαμβάνεστε. Πιστεύετε ότι έχετε πολλές ακόμα εγγραφές στο 

υποσυνείδητο σας, πολλά ακόμα βαθιά εντυπώματα, με τα οποία θα πρέπει 
να εργαστείτε.  

Ανανέωση.  

Αφήστε αυτή τη σκέψη κατά μέρος και βιώστε την πραγματικότητα του 
άξονα. Μέσα σ’ αυτόν θα δείτε την αλήθεια σας, μέσα σ’ αυτόν θα 

συνειδητοποιήσετε σε ποιο βαθμό υπάρχουν πραγματικά προσωπικά σας 
εντυπώματα που εκκρεμούν για διαχείριση. Γιατί, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, στο 

επίπεδο εργασίας που κάνετε, εκφράζετε συλλογικά εντυπώματα. Η 
παρουσία σας στον άξονα θα σας δώσει την ευκαιρία να δείτε την αλήθεια, 
την αλήθεια σας και επίσης μια τεράστια ενεργειακή βοήθεια να λύσετε ότι 

εκκρεμεί πραγματικά. 

Για να παραμείνετε στον άξονα απαιτείται εμπιστοσύνη. 

Εμπιστοσύνη στην Πηγή, εμπιστοσύνη στο Σχέδιο και το Έργο. 
Μένοντας στον άξονα δεν είστε πια μία μεμονωμένη, χωριστή 
πραγματικότητα/προσωπικότητα. Μέσα στον άξονα βρίσκεστε στην 
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ενέργεια της Υικότητας, στην ιδιότητα του Υιού και της Κόρης και 
αυτή η πληροφορία θα σας φανεί πολύ χρήσιμη στο μέλλον, καθώς θα 

μπορείτε να τοποθετηθείτε κατάλληλα στις ενέργειες που ρέουν. Από τη 
στιγμή που αντιλαμβάνεται η οντότητα αυτή την ιδιότητα της σε 

σχέση με την πηγή τον Πατέρα και Μητέρα δημιουργό, παύει ο 
εσωτερικός ανταγωνισμός των δύο Αρχών. Γιατί ποτέ, οι δύο Αρχές 
στο πνευματικό πεδίο δεν αντιμάχονται η μια την άλλη αλλά στη 

γήινη πολικότητα υπάρχει σύγκρουση και όσο εσείς παίρνετε τη 
θέση πότε του πατέρα και πότε της μητέρας βιώνετε σύγκρουση και 

ανισορροπία. Όταν όμως σταθείτε στη θέση του Παιδιού, βιώνετε 
την ισορροπία, καθώς αναγνωρίζετε ότι είστε και τα δυο μαζί. Κι ενώ 
αυτά τα λόγια που σας λέω, τώρα, μπορεί να ικανοποιούν την ανάγκη σας 

για νοητική κατανόηση αλλά σας οδηγούν σε μια υπερεπεξεργασία, 
υπερανάλυση, στη συνέχεια το βίωμα θα σας δείξει τι ακριβώς εννοώ. Η 

εμπειρία της ισορροπίας στον άξονα θα σας δώσει τις απαντήσεις που 
χρειάζεστε.  

Στο σημείο αυτό κάνω πίσω, για να εισέλθει η Θεά Ήρα. 

…………………………. 

Αφού σας καλωσορίσω κι εγώ μαζί με την αγαπημένη Αφροδίτη, θα ήθελα 

με τη σειρά μου να πω δυο λόγια σχετικά με τον άξονα της ομάδας. 

Αυτόν τον άξονα, τον συνδημιουργώ για εσάς με τον Δία. Καθώς οι 

ενέργειες του ανέμου που περιφέρονται γύρω του, περιστρέφονται γύρω 
του, εστιάζουν την ενέργεια σας στον άξονα της δύναμης του Διός, οι 
άνεμοι του ασυνείδητου πνέουν ισχυροί και αναλαμβάνω την κάθαρση 

τους. Θα πρέπει να θυμόσαστε, ότι οι άνεμοι που στροβιλίζονται γύρω σας, 
γύρω από τον άξονα, δεν έχουν μόνο σαΝ ρόλο την δημιουργία του 

περιβάλλοντος σας αλλά επίσης τη διαχείριση τυχόν υπολειμμάτων του 
χθόνιου πεδίου, του ασυνείδητου σας. Είναι σαφές ότι μετά απ’ όσα 
ακούσατε, προτιμάτε να παραμείνετε στο κέντρο και έτσι πρέπει.  

Κατά διαστήματα, θα τίθενται κάποια ζητήματα για επίλυση και αυτά θα τα 
αντιλαμβάνεστε και θα τα επιλύετε με τη βοήθεια εμού της ιδίας, σε 

σύνδεση βέβαια και συνάρτηση με την ενέργεια του Διός του Υψίστου. Σας 
καθαρίζω και σας καθορίζω. Γειώνομαι. Και η Αφροδίτη, δίκαιο έχει 

λέγοντας, ότι είναι βέβαια εκείνη που συνδέει τα δυο άκρα, τους δυο 
αντίθετους πόλους. Τι θα είχατε να πείτε μάλιστα, αν σας παρουσιάζονταν 
σήμερα περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του Άρη, του Ηφαίστου και 

άλλων Θεών... αλλά αυτές θα δοθούν σε άλλο χρόνο.  

Παραμείνετε στο κέντρο.  

Τιμάτε εμένα παραμένοντας στον άξονα, τιμάτε τον χώρο που δημιούργησα 
για εσάς, ένα χώρο νοητό που ωστόσο εκτείνεται σε όλα τα πεδία. Φυσικά 
δε θα αργούσε η ώρα που θα έφτανε αυτή η στιγμή της επίτευξης της 

ισορροπίας. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να σιωπήσει, να 
μείνει στη σιγή μέσα στον ομαδικό άξονα, επιτρέψτε στον 

παρατηρητή που είστε, να κινηθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω 
στο σώμα του άξονα, που μοιάζει με ανθρώπινο σώμα, αφού αφορά 
ανθρώπους. Ανθρώπινο σώμα, με ενεργειακά κέντρα, στα οποία ο 

παρατηρητής μπορεί να εστιαστεί και να αναπτύξει ενέργειες οριζόντια στο 
επίπεδο κάθε κέντρου. Αυτό είναι κάτι που ήδη έχετε κάνει σε πολλές 
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ενσαρκώσεις, όταν ήσασταν εστιασμένοι μόνο στα γήινα, όταν ήσασταν 
εστιασμένοι μόνο στο συναίσθημα ή μόνο στο νου. Κάθε φορά γύρω από 

ένα κέντρο αναπτύσσονταν οι επιγνώσεις σας και η πραγματικότητα σας. 
Δεν ήσασταν συνειδητοί και συνειδητές σε αυτό. Τώρα βλέπετε τη μεγάλη 

εικόνα, μια εικόνα που δεν είχατε πριν. Τώρα βλέπετε την εικόνα του 
Μακροπρόσωπου, όπως θα λέγατε, μέσα από το ομαδικό σώμα σας και 
μπορείτε να αντιληφθείτε, γιατί τόσοι και τόσοι σοφοί επιμένουν, ότι το 

σύμπαν βρίσκεται μέσα σας κι ότι βρίσκεστε εδώ για να γίνετε αυτό που 
είστε και ότι βιώνετε αυτά που είστε -αυτά που είστε ωστόσο, όπως 

διαμορφώνονται από την εστίαση του παρατηρητή, γιατί είστε τα πάντα. 

Η πυρά της Εστίας κάτω από τα πόδια σας μαίνεται, οι κυκλοτερείς άνεμοι 
πνέουν ισχυροί, ο άξονας σταθερός, ο Πλούτων και ο Δίας και ο Ζευς, όλες 

και όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε 
τώρα πως εργάζεστε μαζί μας ή πως μπορείτε να εργαστείτε. 

Αυτή η επίγνωση στα πιο χαμηλά, στις πιο χαμηλές δονήσεις της 
αντιστοιχεί σε αυτό που θα λέγατε, Νήσο των Μακάρων. Στις πιο υψηλές 
δονήσεις της, αντιστοιχεί στον Ουράνιο Όλυμπο -λόγια που μπορούν να 

κατανοήσουν οι μυημένοι, καλύτερα. 

Ο Ήφαιστος έρχεται σήμερα, για να γειώσει μέσα από τον άξονα μια 

ιδιαίτερη χορδή ηλιακού φωτός. Μέσα στην πραγματικότητα του 
ενεργειακού σώματος που βιώνετε, κατεβαίνει μια φλεγόμενη χρυσή χορδή 

από τον ήλιο μέχρι τη γη, μέσω της πυράς που βρίσκεται κάτω από εσάς.  

Σ’ αυτή τη χορδή, συμπεριλαμβάνονται οι αιτίες και οι λόγοι της 
δημιουργίας σας του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά. Και γύρω από 

αυτή τη χορδή θα κινηθούν στη συνέχεια οι παρατηρητές… θα κινηθείτε ως 
παρατηρητές, κατά μήκος αυτής της χορδής… καθ’ όλο της το ύψος, έτσι 

ώστε να λάβετε τις απαραίτητες επιγνώσεις, που θα σας επιτρέψουν να 
προχωρήσετε περισσότερο στη συνέχεια.  

Ώρες 5 με 8 το απόγευμα, μπορεί να γίνει καθημερινά αυτή η άσκηση, 

έστω για 5 λεπτά, όχι περισσότερο. Και η άσκηση αυτή δίνεται, όχι μόνο γι’ 
αυτό καθαυτό το ζητούμενο, του να εργαστείτε με τη χορδή του Ηφαίστου, 

αλλά και για να θυμόσαστε καθημερινά να βρίσκεστε διαρκώς μέσα σ’ 
αυτόν τον άξονα που δημιούργησα για εσάς σήμερα, βάσει όλης της 
προεργασίας που είχε γίνει. 

Σας Ευλογώ,  

Ήρα.     

Συνεχίζει η Αφροδίτη. 

……………………… 

 

Η εργασία της χορδής του Ηφαίστου, θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη 

συνάντηση 5 λεπτά την ημέρα από τις 5 – 8 το απόγευμα. 

Πάρτε χρόνο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας από τον άξονα και τυχόν 
ερωτήσεις.  
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Απαντήσεις ερωτήσεων & διευκρινήσεις από την Αφροδίτη : 

Απέχετε ακόμα από τα εντυπώματα, αφήστε τα ακόμα, πρώτα πρέπει να 

γίνει εργασία σ’ αυτόν τον άξονα. Δεν είναι συνετό, αυτή τη στιγμή, να 
ασχοληθείτε με εντυπώματα του ασυνείδητου -όχι εσείς που μπαίνετε 

πρώτη φορά σε τέτοιο άξονα, σε τέτοια ενέργεια. Τα εντυπώματα θα σας 
καταδειχτούν από τους θεούς. Θα έχετε πολύ συγκεκριμένες επιγνώσεις 

εντός του άξονα. Κάθε θεός θα σας οδηγήσει στα πεδία του και θα 
οδηγηθείτε εν γένει στη διαχείριση των ενεργειών, αρκεί να θυμόσαστε ότι 
ήσαστε παρατηρητές.  

Δεν θέλουμε, σε αυτή τη φάση της εργασίας να εστιαστείτε στην διαχείριση 
των εντυπωμάτων, γιατί αυτό θα σας φέρει σε ανισορροπία. Πρώτα πρέπει 

να βιώσετε την εμπειρία του άξονα, να αποκτήσετε σταθερή πρόσβαση σε 
αυτόν, να ανακαλείτε εύκολα την ανάμνηση αυτής της κατάστασης, για να 
λειτουργεί μέσα σας σαν οδηγό σημείο αναφοράς και να 

«μπαινοβγαίνετε»… να μπορείτε να μπαίνετε με άνεση και να στέκεστε εκεί 
διαρκώς. Πρώτα πρέπει να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Το επόμενο είναι η 

συνειδητοποίηση και η επίτευξη της εμπιστοσύνης. 

Εάν πέσετε με τα μούτρα στην εργασία των εντυπωμάτων, χάνετε την 
εμπιστοσύνη. Εδώ χρειάζεται να είστε αγνοτελείς, να είστε αγνοί σαν 

παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρθηκα στην κατάσταση της 
Υικότητας. Παιδική εμπιστοσύνη, αγνότητα. Όταν έρχεστε σε επαφή 

με το βαθύ ασυνείδητο η εμπιστοσύνη στην υικότητα, στο γεγονός δηλαδή 
ότι είστε παιδιά των θεών, είστε το παιδί, μπορεί να σας βγάλει αλώβητους 
από οπουδήποτε ! Αυτό σώζει ! Γιατί, μένοντας σε αυτή την κατάσταση, 

σε αυτή την επίγνωση, δεν κατεβάζετε την δόνηση σας στο επίπεδο του 
γήινου νου, που αγκιστρώνεται πάνω στα εντυπώματα, που εκφράζονται 

στο γήινο πεδίο και εδρεύουν στο χθόνιο πεδίο. Δεν μπαίνετε σε κρίση 
και μπορείτε να εργάζεστε ως καθαροί παρατηρητές. Ο 
παρατηρητής μπορεί να παραμείνει παρατηρητής όταν 

αντιλαμβάνεται πλήρως την Υικότητα του, δηλαδή στέκεται στο 
σημείο ισορροπίας, όπου είναι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα· 

ειδάλλως δεν είναι παρατηρητής αλλά είναι μέτοχος του δίπολου, μέτοχος 
κάποιου από τους δύο πόλους.  

Ο όρος και προϋπόθεση για να σταθείτε σ’ αυτόν τον άξονα και την 
πραγματικότητα του είναι η εμπιστοσύνη. Θα την αποκαλέσω Ιερή 
Εμπιστοσύνη. Θα χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο για να ανακαλείτε 

αμέσως την πραγματική του έννοια.  

Και μιλώντας για την Υικότητα και την ισορροπία, ας περάσουμε στην άλλη 

ερώτηση, σχετικά με τους τρεις κλώνους που έγιναν ορατοί. Είναι ένα 
τρίπτυχο.  

Θα απαντήσω στην Ευ. ότι ο τριπλός άξονας, τριπλή έλικα, που είδε, 

αντιστοιχεί στην δική της ενεργειακή κατάσταση. Τον είδες γιατί έπρεπε να 
δεις που βρίσκεσαι και χρειάζεται να το κατανοήσεις αυτό, γιατί έχει να 

κάνει με την δική σου περεταίρω εργασία, την εργασία που θα συνεχίσεις 
να κάνεις εσύ με τον εαυτό σου κι όχι μόνο. Σχετίζεται με την ανάπτυξή 
σου κι όσα μπορείς εσύ να δώσεις προς τα έξω. 

Ο άξονας είναι κενός, ενέργειες ανέρχονται και κατέρχονται, δεν υπάρχει 
μορφή. Τέθηκε μια χορδή, του Ηφαίστου· δεν ζητείται κάτι άλλο.  
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Εστίες. 

Το γεγονός, ότι κάποιες / κάποιοι έχετε επιπλέων επιγνώσεις, έχει να κάνει 

με την προσωπική σας εργασία, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές οι επιγνώσεις 
είναι αποκομμένες από τη συλλογικότητα. Είναι σημαντικό όμως να 

θυμόσαστε, τις οδηγίες που δίνονται. 

Καθώς θα ζείτε καθημερινά στον άξονα, επιγνώσεις σαν αυτές της Ευ. , της 
Ρ. και άλλων από εσάς θα είναι συχνές. Θα λαμβάνετε όλο και 

περισσότερα. Από τη στιγμή που βρίσκεστε σ’ αυτόν το συλλογικό 
ομαδικό άξονα, το ομαδικό σώμα, θα ήταν τουλάχιστο αστείο να πει 

κάποιος, ότι οι επιγνώσεις που υπάρχουν εκεί αφορούν μόνο εσάς 
προσωπικά. Χρειάζεται όμως να βρείτε μια ισορροπία, ανάμεσα στο 
εγώ και το εμείς.  

Οι ομάδες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται βάσει των αξόνων γύρω από 
τους οποίους στήθηκαν. Κατά διαστήματα, θα γίνεται αναφορά σ’ αυτόν 

τον ομαδικό άξονα και θα βρεθεί τρόπος καθ’ οδόν να μοιράζεστε αυτές τις 
επιγνώσεις. Εκείνος/εκείνη που αντιλαμβάνεται μια επίγνωση, συλλαμβάνει 
μια επίγνωση, το κάνει επειδή έχει αναλάβει επίσης την ευθύνη, να 

εργαστεί με αυτήν. Είστε ατομικότητες μέσα στον ομαδικό άξονα. 
Είναι ένας ομαδικός άξονας που καταλήγει σε άτομα, που έχουν 

αναλάβει μια εργασία. Διεξάγετε μια εργασία και μοιράζεστε στη 
συνέχεια τα αποτελέσματα της.  

Σ’ αυτόν τον άξονα που καθοδηγώ και ερμηνεύω εγώ -τουλάχιστον- μαζί 
με την Ήρα, τον Δία και άλλους Ολύμπιους· αλλά η ενέργεια που κυριαρχεί 
σε αυτόν. Εργάζεστε ομονοώντας. Κατά την διάρκεια της εργασίας 

παραμένετε εστιασμένοι, στις οδηγίες που δίδονται. Ο λόγος που το τονίζω 
αυτό επανειλημμένως, είναι για να καταστεί σαφές, ότι πρέπει να μένετε 

εστιασμένοι και εστιασμένες επάνω μου, στη καθοδηγούσα 
θεότητα. Διότι, κάθε φορά που μια θεότητα καθοδηγεί, ένας δάσκαλος 
μπορείτε να πείτε, σας δείχνει μια πραγματικότητα ανάλογη της δικής του 

εμβέλειας και ποιότητας. Δεν έχετε ξεπεράσει πλήρως τους περιρρέοντες 
ανέμους. Πρώτα θα σταθεροποιηθείτε, θα συγκεντρώνετε την ενέργεια σας 

και στη συνέχεια οι πληροφορίες που θα παίρνετε, ενώ θα μπορείτε να τις 
μοιράζεστε, θα θυμόσαστε ότι είναι για τη δική σας, προσωπική εργασία. 
Εργασία η οποία οπωσδήποτε επηρεάζει ενεργειακά τους αδελφούς και τις 

αδελφές σας και συνδέεται και με την δική τους πραγματικότητα αλλά, 
περνώντας πρώτα από εσάς.         

   

Αφροδίτη 

 

 
[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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