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Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιόν είχανε πατέρα; 

Έτσι αρχίζουμε τη σημερινή συνάντηση, με έναν μικρό γρίφο κατάλληλο για 

τη στιγμή. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο Πατέρας; Το πρόσωπο ή η Αρχή; Ποιος 
θα λέγατε ότι γεννά, ότι δημιουργεί, το φυσικό πρόσωπο ή η πηγή της Ζωής; 

Ποιος είναι ο Πατέρας;  

Θα λέγαμε ότι «αδελφός» είναι η πιο κατάλληλη λέξη για να απευθύνεστε σε 

όλους, είτε πρόκειται για τους γονείς, είτε για τους φίλους είτε για τους 
άγνωστους. Γιατί στη δική μας πλευρά έτσι αποκαλούμε τα υπόλοιπα κομμάτια 
της ύπαρξής μας.  

Ο αδελφός συντονίζεται με την πραγματικότητα του σύμπαντος και δίνεται 
ολοκληρωτικά σε όποια εργασία κληθεί να επιτελέσει. Αγγίζει την αχτίδα του 

Ήλιου και φωτίζεται όλο το σύμπαν. Κοινωνεί της φύσης του Πατέρα και, μ’ 
αυτόν τον τρόπο, επικοινωνεί με τα πάντα. Ο αδελφός της ψυχής σας 
βρίσκεται εδώ. Στέκεται στον αέρα που αναπνέετε, στην πέτρα που κάθεστε, 

στη μορφή αυτού που κάθεται δίπλα σας, στα δέντρα που στέκονται γύρω 
σας. 

Ο αδελφός / η αδελφή της ψυχής σας βρίσκεται στο χώμα που πατάτε, στα 
μάτια αυτών που αγαπάτε κι ακόμα στέκεται εδώ, μπροστά σας, και σας μιλά 
μέσα από έναν άλλο αδελφό. 

Όσο εσείς αναζητάτε την αδελφή ψυχή και συζητάτε για τις δίδυμες ψυχές 
στις συναντήσεις σας, ο αδελφός / η αδελφή της ψυχής σας στέκεται δίπλα 

σας και περιμένει απλά να τον αναγνωρίσετε. Σας κοιτά στα μάτια μέσα απ’ 
όλη τη δημιουργία κι αναζητά το σημάδι της αναγνώρισης.  

Δεν είστε εσείς που κατεβήκατε σε μια άλλη διάσταση και ξεχάσατε τι υπάρχει 

παραπέρα. Είστε αυτοί που ανέλαβαν μια μεγάλη ευθύνη για την 
αποκατάσταση του Σχεδίου και την έφεραν εις πέρας. Είστε αυτοί που ζήτησαν 

να πέσουν στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του σύμπαντος, στην κατώτερη 
δυνατή επίγνωση, για να πραγματώσουν ένα μεγάλο άλμα συνειδητότητας, 
και το έχουν καταφέρει.  

Ακούγεται παρωχημένο αλλά αδελφούς θα σας καλούμε από εδώ και πέρα, 
γιατί αυτήν τη δόνηση αγγίζετε. Δεν υπάρχουν πια μεταξύ σας εργάτες του 

φωτός ή του σκότους γιατί υπάρχουν μόνο αγαπημένα αδέλφια που παίζουν 
παιχνίδια ισορροπίας. Δεν υπάρχουν γυναίκες και άντρες να παλεύουν για 
κυριαρχία, γιατί υπάρχουν μόνο αδέλφια που απολαμβάνουν τη χαρά της 

ζωής. Δεν υπάρχει καλό και κακό, γιατί υπάρχουν μόνο αδέλφια που 
διασκεδάζουν παίζοντας πότε τον ένα και πότε τον άλλο ρόλο στη γη.  

Ο Εαυτός κάθεται σιωπηλός και παρακολουθεί. Συμμετέχει στην πορεία σας, 
παίζει και χαίρεται μαζί σας και απολαμβάνει τη ζωή στο γήινο πεδίο μέσα από 
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εσάς. Δημιουργεί και γειώνεται στο υλικό πεδίο μέσα από τη δική σας 

παρουσία κι ανεβάζει ακόμα περισσότερο το δυναμικό του μέσα από τη δική 
σας δουλειά. Προσαρτά όλο και περισσότερες ενέργειες και εισάγει νέους 

παράγοντες στο παιχνίδι της αναγνώρισης και το κάνει όλο και πιο ενδιαφέρον 
για σας.  

Ζείτε για τη χαρά της ανακάλυψης όσων ήδη γνωρίζετε. Αντέχετε του κόσμου 
τις κακουχίες σε μια πορεία που σχεδιάσατε με προσοχή και επιμέλεια. 
Χάνεστε, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας πυξίδα, να 

προσανατολιστείτε μόνοι σας στη φορά της Αγάπης. Είναι αλήθεια τυχαίο ότι 
πρόκειται για τη μαγνητική ενέργεια; Βιώνετε μια διαδικασία διαρκούς 

τροποποίησης ενώ στέκεστε όλο και περισσότερο στο κέντρο σας….και όλα 
αυτά μόνο για τη χαρά της πραγμάτωσης.  

Ερχόμαστε να σας δείξουμε το μέλλον και συντονίζεστε με το παρόν και 

ζητάτε την ανταμοιβή για όσα δεν έχετε κάνει ακόμη. Γυρίζετε τον χρόνο 
ανακούρκουδα, τον γαργαλάτε και γελάτε όταν αρχίζει να στροβιλίζεται, να 

στρεβλώνεται και να μπερδεύεται με κάθε σας γέλιο. Ζητάτε την παραμονή 
του γάμου σας να έχετε ήδη πάρει διαζύγιο και σκέφτεστε αν θα ήταν σκόπιμο 
να είχατε καταθέσει την αίτηση διαζυγίου πριν ακόμα γνωριστείτε. Περιμένετε 

να φανείτε από την άλλη γωνία του δρόμου για να συναντήσετε τον εαυτό 
σας σε ένα ραντεβού κανονισμένο πριν ακόμα γεννηθείτε και ζητάτε την 

ικανοποίηση αιτημάτων που δεν έχουν ακόμα διαφανεί.  

Αυτό είναι το παιχνίδι της ύλης, η κυριαρχία του νου απέναντι στους 
περιορισμούς της μορφής, η καταλήστευση των θησαυρών του σύμπαντος από 

αυτούς που δε διστάζουν να ψάξουν αυτό που δεν έχει έρθει ακόμη. Και 
γίνεται, όλα γίνονται. 

Μόνο που δεν είναι κατάλληλο για τους γιους και τις θυγατέρες του 
Δημιουργού να στρέφουν τα νώτα τους σ’ αυτό που υπάρχει για να 
περιμένουν αυτό που δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί. Δεν βρίσκεται εκεί η χαρά 

της ζωής. Η χαρά βρίσκεται σ’ αυτό που ήδη υπάρχει, σ’ αυτό που πιάνετε με 
τα χέρια σας και βλέπετε με τα μάτια σας. Η απόλαυση βρίσκεται σ’ αυτό που 

έρχεται αυτή τη στιγμή και όχι σε ό,τι πρόκειται να φανεί μελλοντικά.   

Ο συνειρμός είναι προφανής. Ερχόμενοι στο γήινο μονοπάτι, δεσμεύεστε να 
ακολουθήσετε την πορεία της ενέργειας της ύπαρξής σας όπως διαγράφεται 

σύμφωνα με το παρόν, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο που σίγουρα θα 
φανεί.  Δεν περιμένετε άπραγοι το μέλλον αλλά δέχεστε την ανάγκη της 

δράσης αυτή τη στιγμή. Ο εαυτός κάθεται και ακούει τα αιτήματά σας και τα 
πραγματοποιεί. Όμως, η πραγματοποίηση εκ μέρους του Εαυτού, απαιτεί τη 
δική σας δράση στο Τώρα, γιατί αυτή η δράση είναι που θα δημιουργήσει την 

επερχόμενη υλοποίηση.   

Πολλοί από σας βρίσκετε την ενέργειά τους κάπως πεσμένη τελευταία. Έχετε 

αναρωτηθεί γιατί; Ο Εαυτός παρακολουθεί και συμμετέχει και ενεργεί με 
σκοπό την υλοποίηση, όμως βρίσκεστε πολύ μπροστά από το τώρα.   

Περιμένετε αυτό που θα έρθει σε λίγους μήνες και παραβλέπετε αυτό που 
έχετε ήδη στα χέρια σας. Παραβλέπετε όλο το δυναμικό που βρίσκεται ήδη 
εδώ και ζητά εφαρμογή και περιμένετε πως, με κάποιον μαγικό τρόπο, σε λίγο 

καιρό όλα θα είναι διαφορετικά. Αυτό που επιθυμούμε όλοι, συλλογικά, είναι η 
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εκ των προτέρων υλοποίηση κι αυτή έρχεται μόνο όταν είμαστε έτοιμοι να 

αδράξουμε τις ευκαιρίες.   

Ο Εαυτός στέκεται και κοιτά από το κέντρο και επιζητά την Παρουσία του στη 

μορφή για να συμμετάσχει στο μεγάλο παιχνίδι. Κι εσείς στέκεστε στη μορφή 
και κοιτάτε το κέντρο και περιμένετε η δράση να έρθει από εκεί. Όμως η 

δράση βρίσκεται στο γήινο πεδίο.   

Η μορφή κρύβει όλα τα μυστικά του σύμπαντος και μπορεί να τα αποκαλύψει 
αν δοκιμάσετε να εργαστείτε μαζί της, δεχόμενοι τις συνέπειες της τριβής, του 

πόνου και της θλίψης. Η αλήθεια είναι πως, όποτε ζητήθηκε η αποκάλυψη των 
μυστικών της ζωής μέσω της μορφής οδηγηθήκατε σε απίστευτα οδυνηρές 

καταστάσεις, σε περιόδους πνευματικής ύφεσης και προσωπικές τραγωδίες. 
Από την άλλη, η τάση να μένετε στην πνευματική πλευρά της ζωής σας 
λυτρώνει μεν από τον πόνο του γήινου πεδίου, όμως δεν είναι όμως αρκετή 

για να σας προσφέρει την πληρότητα της ζωής.  

Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή για να αφήσετε τα γήινα στη γη και τα ουράνια 

στον ουρανό και να σταθείτε στην επίγνωση όπου η γη και ο ουρανός είναι 
ένα. Έρχομαι να σας δείξω την αλήθεια και είναι μια πολύ απλή αλήθεια, ότι ο 
Θεός στη γη είστε εσείς και σε σας ενώνεται ο Ουρανός και η Γη.   

Η πραγματικότητα της άλωσης της γης από τον ουρανό είναι ήδη παρούσα. 
Εδώ και αρκετούς μήνες διανύετε ένα ενεργειακό μεταίχμιο. Περπατάτε στο 

κενό και βρίσκετε τη γέφυρα να σχηματίζεται κάτω από κάθε σας βήμα, την 
ώρα που εσείς αναρωτιέστε τι σημαίνουν οι νέες ενέργειες. Εσείς είστε που 
κάνετε δυνατό το πέρασμα, βήμα με το βήμα, σκέψη με τη σκέψη, πράξη με 

την πράξη. Αυτό που φαινόταν σαν ενεργειακό άλμα το περασμένο 
φθινόπωρο, τώρα παίρνει τη μορφή της απτής πραγματικότητας γιατί 

αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από κάθε σας βήμα δημιουργείται μια στέρεη βάση. 
Κι όταν φτάσετε στην άλλη άκρη, θα έχετε στήσει ένα γεφύρι για να το 
διαβούν πολλοί ακόμη μετά από σας. Είναι μια ευλογημένη εποχή κι 

ευλογημένοι είναι όσοι περπατούν με υπομονή κι επιμονή τη γέφυρα της 
επίγνωσης. 

Θαυμάζετε το ένστικτο των πουλιών που ταξιδεύουν όλη τη γη για να 
φτάσουν την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος, τη στιγμή που εσείς 
βαδίζετε το μονοπάτι που χάραξε η δική σας φύση, υλοποιώντας μια 

εξαιρετική πραγματικότητα. Τα ζωντανά του ουρανού, της γης και της 
θάλασσας πορεύονται στο μεγάλο ταξίδι με εμπιστοσύνη στην εσωτερική τους 

πυξίδα, μα εσείς, που τόσο καιρό απορούσατε με τα κατορθώματά τους, 
σταθήκατε ικανοί για ένα ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμα. Μπορέσατε να 
γεφυρώσετε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες συνειδητότητες, να τις συγχωνεύσετε 

και να σταθείτε πάνω τους περιμένοντας το επόμενο βήμα. Έρχεται ο καιρός, 
και σύντομα μάλιστα, που θα κοιτάξετε πίσω και θα αντιληφθείτε τι 

πραγματικά έχετε κάνει και τότε θα θαυμάσετε –επιτέλους- τον δικό σας 
εαυτό. 

Σύντομα θα βρείτε τον εαυτό σας να στέκεται σε μια πραγματικότητα πολύ 
διαφορετική από αυτή που ζούσατε λίγους μήνες πριν.   
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Βλέπετε, τώρα η ενέργεια του Ανώτερου Εαυτού διοχετεύεται μέσα από έναν 

ανανεωμένο φυσικό μηχανισμό, όπου δεν υφίσταται πια κανένας διαχωρισμός 
ή τριβή ανάμεσα στη σκέψη και το συναίσθημα, γιατί αυτά τα δύο πεδία έχουν 

συγχωνευθεί. Έτσι, η δράση του Πνεύματος επί της ύλης, πραγματοποιείται 
πολύ ευκολότερα και οι αλλαγές επέρχονται ταχύτερα. Διαπιστώνετε ότι το 

σώμα σας ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε σκέψη/συναίσθημα κι αυτό συμβαίνει 
γιατί το ίδιο το υλικό πεδίο περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης.   

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι εφεξής το δυναμικό του φυσικού σώματος 

υπόκειται στην καθοδήγηση του Εαυτού με έναν πιο άμεσο τρόπο. Κι αυτό 
σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αποφύγετε το να είστε ο εαυτός σας γιατί σε όλα 

τα πεδία σας διαχέεται η επίγνωση της Ενότητας με τον Εαυτό. Γιατί τα 
συγχωνευμένα πεδία, το συναισθηματικό πεδίο και το νοητικό, δεν έρχονται 
πια σε αντίθεση μεταξύ τους  αλλά συναποτελούν ένα μεγαλύτερο και πιο 

ευαίσθητο κανάλι για τη ροή της Χριστικής ενέργειας από το Βουδικό πεδίο 
της συμπόνιας.  

Έτσι, θα θέλαμε να κοιτάξετε για λίγο τον εαυτό σας στα μάτια και γι’ άλλη μια 
φορά να του πείτε πόσο τον αγαπάτε και να νιώσετε περήφανοι και 
χαρούμενοι για όλα όσα είστε. Να στείλετε την αγάπη σας στο εσωτερικό παιδί 

της καρδιάς σας και να το ευχαριστήσετε για όλα όσα σας ώθησε μέχρι σήμερα 
να κάνετε. Να το κοιτάξετε στα μάτια και να του χαμογελάσετε, γιατί αυτό 

είναι ο Ανώτερος Εαυτός σας.  

Θα προσθέσουμε ακόμα ότι, σήμερα ανοίγεται ένας καινούριος ενεργειακός 
δρόμος που θα σας πάει πολύ μακριά τους επόμενους μήνες. Θα 

ακολουθήσετε τον Εαυτό σε μια νέα συγχώνευση, του  «Εγώ Είμαι» με το 
«Εγώ Είμαι Αυτό», κάτι που σημαίνει την ενοποίηση της επίγνωσης των 

πεδίων του Εαυτού και της μορφής. Κι αυτό που θα έρθει, θα αλλάξει τη ζωή 
σας για πάντα.  

Ο Εαυτός κατευθύνεται στη συγχώνευση δύο επιγνώσεων που βασίζονται σε 

διαφορετικές δονήσεις. Το «Εγώ Είμαι» φέρει τη δόνηση του Εαυτού πέρα από 
τα δεσμά κάθε είδους μορφής, ενώ αντίθετα, το «Εγώ Είμαι Αυτό» φέρει την 

επίγνωση του περιορισμού στη μορφή.   

Στη νέα κατάσταση, μέσα από το σώμα του Κρόνου, θα γειωθεί η ενέργεια του 
Εαυτού που αναγνωρίζει τη μορφή σαν κάτι δικό του, οδηγώντας έτσι τη ροή 

της ζωτικής ενέργειας του Ήλιου να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τα 
κανάλια της μορφής στο γήινο πεδίο, συμμετέχοντας στην ευρύτερη 

πραγματικότητα.  

Και τώρα ας προχωρήσουμε στον διαλογισμό.  

 

Ο Διαλογισμός του Μεταξιού  

 

Ελάτε να σχηματίσουμε έναν κύκλο χέρι με χέρι. Στο κέντρο βρίσκονται ο 

Ηλίας και ο Μέτατρον.  

Θα σας ζητήσουμε να σηκώσετε τα χέρια ψηλά και με τα μάτια της ψυχής να 
κοιτάξετε τον ουρανό μέσα από το πρίσμα του ανώτερου εαυτού.   
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Δείτε τον εαυτό σας να ευθυγραμμίζεται με τη συνειδητότητα του Ανώτερου 

Εαυτού και μέσα από αυτόν κοιτάξτε για λίγο τον Ουρανό.  

Ωραία. Κατόπιν, γείρτε το κεφάλι ελαφρά εμπρός και δείτε τα τσάκρα της 

κορυφής να σχηματίζουν έναν άλλο, λίγο μικρότερο, εσωτερικό κύκλο.  

Η ενέργειες των Ανώτερων Εαυτών αρχίζουν να ρέουν μέσα από τις ακτίνες 

του Ήλιου προς τον εσωτερικό κύκλο που σχηματίζουν τα τσάκρα της 
κεφαλής. Περιστρέφονται για λίγο στον κύκλο όλες μαζί, με τη φορά του 
ρολογιού όπως τις βλέπετε από κάτω προς τα πάνω και κατόπιν κατεβαίνουν 

στον καθένα ξεχωριστά.  

Τώρα, η ενέργεια του Ανώτερου Εαυτού σας προχωράει μέσα από το μονοπάτι 

της σπονδυλικής στήλης προς τα κάτω και γειώνεται από τα πόδια σας βαθιά 
στη γη.  

«Βρίσκομα ι  εδώ και  αναλαμβάνω την ευθύνη της ύπαρξής 

μου»  ακούγεται να λέει.  

Τα χέρια και τα πόδια σας γειώνουν αυτήν την ενέργεια στο υλικό πεδίο 

καθώς κινείστε και ενεργείτε στη γη.  Ο Εαυτός γειώνεται και ακολουθεί το 
μονοπάτι του μεταξιού.   

 

Άννα: Ας συνεχίσουμε με τον Διαλογισμό του Μεταξιού. Μπορείτε να καθίσετε 
αν θέλετε.  

Κλείνουμε τα μάτια και παίρνουμε αργά 3 βαθιές ανάσες. Νιώθουμε τον αέρα 
να μπαίνει στη μύτη μας, να κατεβαίνει από το λαιμό στους πνεύμονές μας, 
και να βγαίνει από την περιοχή του αφαλού. Κατόπιν εκπνέουμε και βλέπουμε 

τον αέρα να μπαίνει από τον αφαλό, να ανεβαίνει και να βγαίνει από το στόμα. 
Ο Ηλίας βρίσκεται εδώ για να μας καθοδηγήσει!  

…………………… 

Το μονοπάτι του μεταξιού συμβολίζει τη συνειδητότητα που εδράζεται πίσω 

από το τρίτο μάτι και ενώνει τις ενέργειες του ηλιακού πλέγματος και της 
βάσης. 

Ελάτε μαζί μου. Κρατήστε μου το χέρι και ακολουθήστε με.   

Βρίσκεστε σε ένα χώρο όχι πολύ φωτισμένο, γεμάτο γέφυρες. Αμέτρητες 
γέφυρες, που ενώνουν διαφορετικές σφαίρες που ίπτανται στο στερέωμα. Κι 

άλλες γέφυρες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία και μερικές φαίνονται 
να μην αρχίζουν και να μη καταλήγουν πουθενά. Υπάρχουν επίσης μερικά 
ποτάμια. Στέκεστε για λίγο και απολαμβάνετε το θέαμα….ξέρουμε ότι είναι 

ασυνήθιστο για σας.  

Τώρα χαλαρώστε λίγο ακόμα. Πάρτε μερικές ακόμα ανάσες, δείτε τον αέρα να 

γεμίζει όλο σας το σώμα, μέχρι το υπογάστριο και νιώστε την πνοή της ζωής 
να κυλά παντού. Οι γέφυρες φαίνονται σκόρπιες και ασύνδετες, σαν κομμάτια 
ενός συναρμολογούμενου που περιμένουν να βρουν τη θέση τους. Βλέπετε 

ποτάμια που κυλούν, σφαίρες που ίπτανται στο κενό και γέφυρες που δεν 
ακουμπούν πουθενά.  
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Αφήστε με να σας δείξω. Νιώθετε ότι ο χώρος φωτίζεται κάπως περισσότερο 

και, σιγά σιγά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που βλέπετε είναι το αιθερικό σας 
σώμα. Η εικόνα είναι διαφορετική για τον καθένα, όμως όλοι βλέπετε κάποιες 

γέφυρες που πρέπει να μετακινηθούν.  

Αυτό που χρειάζεται, είναι η άδειά σας για να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις 

και περιμένουμε να τη δώσετε.  

«Δέχομαι  να  γ ίνουν ο ι  συνδέσε ι ς  εκε ίνες  που θα με 
βοηθήσουν να φέρω ε ις  πέρας το σχέδ ιο  της ζωής μου στη 

γη».   

Και τώρα δώστε την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε οι ίδιοι σ’ αυτή την 

εργασία. 

«Δηλώνω την πρόθεσή μου στο  σύμπαν να συμμετέχω στη 
δ ιαδ ικασ ία  της εξ ισορρόπησής μου και  της  αποκατάστασης των 

συνδέσεων στη νέα ενέργε ια κα ι  να  κάνω ό,τ ι  χρε ιάζετα ι  γ ια 
να πετύχε ι ,  σύμφωνα με  το θέλημα του Εαυτού κα ι  της  

Ψυχής .»  

Και τώρα, σηκώστε τα χέρια σας και κάντε τις συνδέσεις. Παίξτε με τα ποτάμια 
της ενέργειας, με τις γέφυρες και τις σφαίρες και τοποθετήστε τις όπως 

νιώθετε ότι πρέπει να είναι.   

Μη νοιάζεστε, αν δεν βλέπετε καθαρά τα αντικείμενα και τα χρώματά τους…  

Ξέρετε ότι είναι θέμα βούλησης, πρόθεσης, και μπορείτε απλά να τους 
ζητήσετε να πάρουν την πιο κατάλληλη θέση. Είμαι μαζί σας και σας 
καθοδηγώ.  

Ζητήστε ακόμα, να δημιουργηθούν εκείνα τα κανάλια που θα επιτρέψουν την 
έκφραση της ζωτικής ενέργειας σε γήινη δημιουργία. Ζητήστε να 

συγχωνευτούν οι ενέργειες του στέμματος και της βάσης, να ενωθούν οι 
ενέργειες του Ηλιακού πλέγματος και της βάσης με την κορυφή. Ζητήστε να 
γίνουν όλα με τον πιο κατάλληλο τρόπο.  

Αφήστε να παίξουμε λίγο ακόμη! Όταν νιώσετε ότι όλα έχουν μπει στην 
κατάλληλη θέση, ζητήστε μια χρυσαφένια ακτίνα να περάσει από όλα και να 

τα χρωματίσει με χρυσαφένιες ανταύγειες και κατόπιν μια αργυρή ακτίνα. 

Δείτε τα όλα, τα ποτάμια, τις γέφυρες και τις σφαίρες, να ιριδίζουν με χρυσαφί 
και ασημένιες ανταύγειες. 

Τέλος, μια κόκκινη ακτίνα διαπερνά κάθετα όλο αυτό το μικρό σύμπαν και 
ενώνει το πάνω και το κάτω και γίνεται ο άξονας περιστροφής. 

Δώστε στον εαυτό σας λίγο καιρό να αφομοιώσει αυτές τις διευθετήσεις. Είναι 
ό,τι χρειάζεστε για να συντονιστείτε καλύτερα με τις νέες ενέργειες και να τις 
αφήσετε να κυλήσουν μέσα από το σώμα σας αβίαστα και ισορροπημένα. 

 

Και έτσι είναι. 

 

………………….. 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις  

 

Ερώτηση 1η: Ο διαλογισμός που κάναμε σήμερα μου θύμισε πολύ την 
ενέργεια του reconnection  (επανασύνδεση). Θα ήθελα να ρωτήσω δύο 

πράγματα. Αν πρόκειται να δουλέψει το reconnection στον Ελλαδικό χώρο και 
αν υπάρχουν οδηγίες για τη μικρή ομάδα που έχουμε σχηματίσει για να 
εφαρμόσουμε το reconnection.  

Απάντηση:  

Ο Μέτατρον λοιπόν θα ήθελε να γνωρίζετε ότι θα ήταν καλό να επικαλείστε 

την ενέργειά του. Να επικαλείστε ενσυνείδητα την ενέργειά του κατά τη 
διάρκεια της επανασύνδεσης. Είναι ένα θέμα που έχει πολλές προεκτάσεις και 
πρόκειται πραγματικά να γίνουν πολλά πράγματα στο μέλλον σχετικά με 

αυτήν τη μέθοδο. Ωστόσο δεν είναι τόσο μια μέθοδος όσο μια νέα επίγνωση. 
Εσείς ήρθατε σε επαφή μ’ αυτήν τη νέα επίγνωση μέσω της συγκεκριμένης 

μεθόδου, του συγκεκριμένου ανθρώπου, της συγκεκριμένης δομής που 
ανέπτυξε. Ωστόσο, ολόκληρο αυτό το σύστημα αποτελεί την έκφραση μιας 
επίγνωσης κοινής για όλους, η οποία γίνεται αντιληπτή σιγά σιγά σε διάφορα 

σημεία του πλανήτη, πέρα από τη δουλειά που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα... 
η ευρύτερη ομάδα του reconnection. Αυτό που έγινε είναι ότι αυτός ο 

άνθρωπος (ο Dr Έ. Περλ) ήταν αρκετά ανοιχτός για να εισπράξει, να 
προσλάβει την ενέργεια, την πληροφορία που ήρθε, και να τη βάλει σε ένα 
σύστημα ώστε να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους. Κι έτσι, στα πλαίσια 

αυτής της διαφορετικής ερμηνείας, ότι δηλαδή πρόκειται για μία επίγνωση που 
εξαπλώνεται στον πλανήτη, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν. 

Φυσικά, θεωρούμε κατάλληλο να σας πούμε ότι, επειδή ούτως ή άλλως, έχετε 
συνηθίσει να ξεπερνάτε συνέχεια τον εαυτό σας, θα ήτανε καλό και τώρα να 
κάνετε μια υπέρβαση. Να ξεπεράσετε τη συγκεκριμένη δομή και να 

λειτουργήσετε ο καθένας σύμφωνα με αυτό που εισπράττει και θεωρεί πιο 
κατάλληλο για τον εαυτό του. 

Όπως σας είπαμε προηγουμένως, εσείς είσαστε που κάνετε το βήμα για να 
δημιουργήσετε την ανταπόκριση. Την ανταπόκριση του σύμπαντος και του 
γήινου πεδίου. Κάνοντας το βήμα, θα δείτε ότι δημιουργείται η υποδομή για 

να σας κρατήσει. Έτσι, θα ήτανε καλό να ανοίξετε λίγο περισσότερο στο 
ενδεχόμενο πολλών διαφορετικών ερμηνειών αυτής της ενέργειας και πολλών 

διαφορετικών τρόπων χρήσης, που θα υπαγορεύονται από την προσωπική 
καθοδήγηση του καθενός. 

Ο Μέτατρον δουλεύει πάρα πολύ μέσα από αυτήν την ενέργεια. Δεν μπορεί να 

γίνει αλλιώς· είναι η φύση του τέτοια που δουλεύει μέσα από αυτήν την 
ενέργεια για να γίνει η απαραίτητη συνδεσμολογία που θα φέρει σε έκφραση 

τις ακτίνες, τις ιδιότητες των ακτίνων, μέσα στη νέα πραγματικότητα που 
δημιουργείται. 

Και φυσικά, εννοείται πως όλες οι υπόλοιπες οντότητες του πνευματικού 
κόσμου συμμετέχουν από την πλευρά τους αλλά αυτή τη στιγμή μιλούμε για 
την ενέργεια του Μέτατρον. 
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Η Ελλάδα έχει αλλάξει ήδη πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, μόνο που δεν το 

έχετε δει ακόμα. Και αυτός είναι ο καημός σας, ότι δεν το έχετε δει ακόμα. 
Καταλαβαίνετε όμως, ότι δεν είναι δυνατό να μην αλλάξει. Καταλαβαίνετε ότι, 

έτσι κι αλλιώς, βρίσκεται πάνω σ’ αυτήν τη ροή της ενέργειας της αλλαγής. 
Εσείς ελπίζετε ότι η αλλαγή θα γίνει ομαλά. Αυτό δεν μπορούμε να σας το 

εγγυηθούμε. Εκ των πραγμάτων πρέπει να εμπλακούν πάρα πολλές ενέργειες, 
παλιές, καινούριες και η αλλαγή δεν θα έρχεται πάντα με τον πιο εύκολο 
τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι αυτή τη στιγμή καταστροφολογούμε. 

Απλά θέλουμε να σας σπρώξουμε, να δείτε πόσο σημαντικό είναι να κάνετε 
εσείς το βήμα και να αφήσετε τα υπόλοιπα στον Κοσμικό Νου. Αυτός ήταν ο 

τρόπος που κάνατε όλες τις αλλαγές μέχρι σήμερα και δεν χρειάζεται να τον 
αλλάξετε τώρα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος σκέψης και αντιμετώπισης της 
πραγματικότητάς σας. 

Και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα διανύει μία περίοδο στροφής προς την περίοδο του 
χθες. Μοιάζει να κάνει συλλογικά μια ενδοσκόπηση και να στρέφεται 

περισσότερο στο παρελθόν της αλλά αυτό θα αλλάξει σύντομα. Και το έχετε 
ξανακούσει, δεν είναι καινούριο, επίκειται σημαντική αλλαγή αλλά δεν είναι 
κάτι που θα ειπωθεί τώρα. Οι λεπτομέρειες δεν θα δοθούν σήμερα. 

 

Ερώτηση 2η: Θα ήθελα να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με τη Δωδώνη. 

Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τον χώρο αυτό;  

Απάντηση:  

Κατ’ αρχήν λένε ότι η Δήλος είναι αυτή που πρέπει να ενεργοποιηθεί κι εκεί 

πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας τώρα. Η Δωδώνη δεν προορίζεται ακόμα 
για περαιτέρω ενεργοποίηση. Κάποια στιγμή αναφάνηκε το ενδεχόμενο 

ενεργοποίησής της αλλά αποφασίστηκε συλλογικά να γίνει σε άλλη φάση. 

Ο τόπος σχετίζεται με άλλες διαστάσεις που δεν είναι ακόμα η ώρα να 
συνδεθούν μ’ αυτήν την πραγματικότητα. Από μια άποψη, η Δωδώνη φέρει τη 

δόνηση της καθόδου στη μορφή και του διαχωρισμού της ύλης από το 
πνεύμα. 

 

Ερώτηση 3η: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να γνωρίζω 
για τον ποταμό Αχέροντα και το νεκρομαντείο που βρίσκεται εκεί.  

Απάντηση:  

Ο Αχέροντας ήταν ένα μονοπάτι για τη μετάβαση των ψυχών στον άλλο 

κόσμο και ο συνειρμός με τη δουλειά που κάνουμε τώρα είναι προφανής, μόνο 
που δουλεύουμε σε μια διαφορετική ενέργεια και μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. 
Στη νέα ενέργεια ακολουθούμε ένα μονοπάτι πέρα από τη μορφή, αλλά το 

κάνουμε πατώντας τα πόδια μας στη Γη.  

Και ως τοποθεσία ακόμα, ο Αχέροντας βρίσκεται εκεί για να θυμίζει στους 

ανθρώπους αυτό το μονοπάτι, αυτή τη διαδικασία της μετάβασης, σε όλα τα 
επίπεδα. Η ενέργειες που βρίσκονται στο Αχέροντα είναι καλές, μόνο που δεν 

έχουν ακόμα συντονιστεί αρκετά με τις νέες δονήσεις. Πρέπει να αναζητηθεί 
στον Αχέροντα μια νέα προοπτική. 
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Όσοι ασχολούνται μ’ αυτήν την περιοχή, όπως εσύ, θα πρέπει να τη δουν με 

μια νέα αντίληψη. Να ξεφύγετε από αυτό που ήταν και να τη δείτε όπως είναι 
τώρα, με όλο το δυναμικό που φέρει στη νέα ενέργεια. Θα ήταν σημαντικό για 

σένα τον ίδιο να το κάνεις αυτό. Να σταθείς εκεί και να ζητήσεις αυτήν την 
καινούρια δόνηση της περιοχής. Και όταν πας να επικαλεστείς τον Ηλία. Θα σε 

βοηθήσει να σηκώσετε το βάρος του παλιού, της παλιάς ενέργειας, ώστε να 
αναδειχτεί μια νέα ταυτότητα. 

 

 Ηλίας, Κρύων και Μέτατρον 
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