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Αναρωτιέται η Άννα πόσα χρόνια θα κάνει να με δει ξανά, μα εγώ σχεδιάζω 

κάτι. Εντάξει! Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή καλύτερα γι’ αυτό, για το επόμενο 

ταξίδι που θα διοργανωθεί εν καιρώ. 

Κατεβαίνω και φέρνω την ενέργειά μου σε εσάς. Κι έτσι όπως κάνουμε κάθε 

φορά, αν και πιο μικρή η ομάδα σήμερα, σας ζητώ να σχηματίσετε ένα νοητό 

κύκλο, προσθέτοντας και όσους λείπουν και αφήνοντας να προστεθούν 

ανάμεσα κι άλλοι στο μέλλον, για να συνδεθούν με την αγάπη του θεού Χάπι. 

Δεν κρατάτε τίποτα εναντίον μου ούτε εγώ εναντίον σας. αντίθετα, είμαστε 

πάρα πολύ δεμένοι, πραγματικά. Είναι πολύ βαθιά η σύνδεσή μας, τώρα ειδικά, 

αυτήν την εποχή· πολύ βαθιά. έχουμε συνδεθεί βαθύτατα. Και κάθε φορά που 

γειώνεστε, που «προσγειώνεστε», αν θέλετε, στη Γη, που ενσαρκώνεστε στον 

πλανήτη, ακόμα πιο βαθιά δένεστε μαζί μου, γιατί χτίζετε πάνω σε παλαιότερες 

συνδέσεις μας. Και όλες αυτές οι συνδέσεις έχουν σχηματίσει ένα όμορφο 

πλεκτό, μια όμορφη πλεκτή ταινία. Δεν τελειώνει πουθενά αυτή η ταινία. 

Τροφοδοτείται από τις ενδιάμεσες περιόδους που βρισκόμαστε μαζί στην άλλη 

πλευρά, στη δική μου πλευρά του πέπλου. Είναι μία από αυτές τις ταινίες που 

δεν τελειώνουν ποτέ, που κινήστε πάνω τους και στην αντίθετη πλευρά τους, 

διαρκώς… διαρκώς… Δείτε αυτό το πλεκτό της σύνδεσής μας. Δεν είναι ένα 

απλό ύφασμα, δεν είναι ένα πλέγμα αλλά είναι ένα πλεκτό περίτεχνο. Έχει 

χρώματα και έχει κόμπους διαφορετικούς. Όπως όταν πλέκετε μπορείτε να 

κάνετε διαφορετικές πλέξεις. Αυτό είναι το ενεργειακό πλεκτό του Χάπι μαζί 

σας. μ’ αυτό έρχεστε και μ’ αυτό φεύγετε από τη Γη. Φέρνετε πολλά ακόμα και 

αυτό είναι ένα κομμάτι σας. και είναι ένα κομμάτι σας που συνδέεται με πολλά 

άλλα στο μεγαλύτερο υφαντό σας. είναι ένα όμορφο στολίδι πάνω στο υφαντό 

των ενσαρκώσεών σας.  

Έρχομαι και στέκομαι στο κέντρο του κύκλου, σας κοιτώ με μάτια γαλανά και 

συνδέομαι μαζί σας καρδιά με καρδιά. Το ίδιο ζητώ να κάνετε κι εσείς μεταξύ 

σας.  

Πριγκίπισσες στο Ασουάν υπήρχαν πολλές. Μία όμως έγινε βασίλισσα εκεί: η 

θεά Ίσις. Έγινε βασίλισσα και κυρίευσε τον τόπο όλο. Και αυτή τη στιγμή θα 

ήθελα να βρεθείτε στα νερά μου πάλι, εκεί στην Ελεφαντίνη αλλά λίγο πιο 

νότια, λίγο πριν από το μεγάλο φράγμα, στη Φίλα. Και η Φίλα δεν φαίνεται 

πραγματικά αλλά μπορείτε να σταθείτε στο ναό της Ίσιδας, εκεί όπου έχει 

μεταφερθεί, στην Αγκιλκία. Καθώς το κάνετε, μπορεί ήδη να νιώθετε την 

καρδιά σας να ανοίγει και μια γλυκιά αίσθηση να σας κυριεύει. Εδώ δεν υπάρχει 
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τίποτα εναντίον σας· είναι όλα υπέρ σας και η γλυκιά Ίσις ανοίγει την αγκαλιά 

της, για να σας δεχτεί.  

Μεταφερθείτε τώρα λίγο πιο πέρα από το ναό, πάνω από τα νερά του ποταμού, 

εκεί όπου βρίσκεται από κάτω η βυθισμένη Φίλα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 

ναός, κάτι λίγα απομεινάρια, βράχια κυρίως. Αφήστε τον εαυτό σας να βυθιστεί 

εκεί στα νερά μου. Θυμάται η Άννα ότι μία κεραία εξέχει από εκείνο το σημείο 

ψηλά, για να θυμίζει τη Φίλα. Βυθιστείτε, κατεβείτε μέχρι ένα πολύ χαμηλό 

λοφίσκο, όπου βρισκόταν ο ναός -πολύ χαμηλό. Βρισκόταν εκεί πριν γίνει το 

μικρό φράγμα και καλυφθεί με νερά. Ακόμα κι έτσι, χωρίς το ναό, έχετε να 

ωφεληθείτε εκεί. Σας ζητώ να καθίσετε στον βυθό που έχει ήδη τροποποιηθεί 

αρκετά όλα αυτά τα χρόνια, να καθίσετε σε στάση οκλαδόν, στην ιλύ που 

υπάρχει εκεί.  

Τα νερά σχηματίζουν γύρω σας μια δίνη. Είναι ενέργειες κυρίως που 

περιστρέφονται και δίνουν μία απαλή ώθηση και στα νερά. Ρουφήξτε κάθε 

ενέργεια και κάθε αίσθηση που μπορεί να έχετε, κάθε εντύπωση που μπορεί να 

λάβετε. Ενισχύω το αιθερικό σας σώμα, έτσι ώστε με αυτό να βρίσκεστε εκεί 

τώρα. Όχι μόνο νοερά, με τη φαντασία σας αλλά με το ίδιο το αιθερικό σας 

σώμα. Μπορείτε να νιώσετε το αιθερικό σας σώμα μέσα στο Νείλο; Μπορείτε να 

το δείτε πώς είναι φωτισμένο γαλάζιο; Πάρτε δύο λεπτά για να βιώσετε 

καλύτερα αυτή την εμπειρία. 

[Παύση 2΄] 

Μία θεότητα ξεπροβάλει, πολύ οικεία σ’ εσάς. Μία θεά που έχετε αγαπήσει 

πολύ. Μία θεά που σας έχει μυήσει στα μυστήριά της. Από την ιλύ του 

βυθού, αναδύεται η Μητέρα Δήμητρα, η Δήμητρα-Ίσιδα. 

Και άντε πάλι τώρα, να αποφασίσετε ποια θεά ήταν πρώτη, η Δήμητρα ή η 

Ίσιδα. Ποια είναι η πρώτη και αληθινή θεά; Δεν χρειάζεται να το λύσετε τώρα 

αυτό το θέμα. Δείτε τη να υψώνεται πελώρια μπροστά σας, να σας κοιτά στα 

μάτια και να σας ευλογεί.  

Είμαι εγώ παιδιά μου, η Μητέρα Θεά, η Δήμητρα-Ίσις. Ποιο όνομά μου αγαπάτε 

να προστατεύετε και να τιμάτε περισσότερο; Ποιο σας είναι πιο οικείο, πιο 

κοντά στη δική σας ζωή; Εγώ είμαι! Δεν είμαι άλλη απ’ αυτή. «Μας είχε ειπωθεί 

κάποτε, ότι δεν ταυτίζεσαι με την Ίσιδα, Δήμητρα. Γιατί;» προλαβαίνει να 

ρωτήσει η Άννα. Γι’ αυτούς που με αγαπούν, είμαι ένα και το αυτό. Γι’ αυτούς 

που με ανέχονται, είμαι ό,τι θέλουν αυτοί να πιστέψουν. Πολλοί οι μύθοι, 

πολλές ο μορφές αλλά πίσω απ’ όλα μία είναι η Θεά Μητέρα και δεν είναι άλλη 

από εμένα. Και αν είμαι σήμερα εδώ με αυτά τα δύο ονόματα, είναι για να 

στρέψω την προσοχή σας για άλλη μια φορά, στη σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και 

Αιγύπτου. 

«Μα πώς στην ευχή συνδέεται η γόνιμη Ελλάδα με την έρημη και άγονη 

Αίγυπτο, που μόνο ο Νείλος της δίνει τη δυνατότητα για λίγες καλλιέργειες;»  

Μη ξεχνάτε όμως ότι κάποτε εδώ υπήρχε πολλή ζωή, πολλή βλάστηση. Άλλοτε 

υπήρχε πολύ νερό… δεν έχει σημασία πια, έτσι δεν είναι; Και τώρα να που ο 

τόπος του ιερού μου είναι βυθισμένος μέσα στα νερά… στα νερά ενός ποταμού. 
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Τι άλλαξε πραγματικά; Οι άνθρωποι έρχονται και με τιμούν λίγο πιο πέρα. 

Αφήστε τον εαυτό σας να γεμίσει από την ενέργειά μου. Να γεμίσει από τη ζωή 

και την αγάπη που σας φέρνω. Αφήστε την καρδιά σας να ανοίξει.  

Εδώ από κάτω υπάρχει ένας άλλος ποταμός, ο ποταμός των Μυστηρίων της 

Ίσιδας. Το Ρεύμα της Ίσιδας. Περάστε πιο κάτω από το βυθό και μπείτε σ’ αυτή 

τη ροή. Δεν είναι μια υδάτινη ροή αλλά είναι ένα υπόγειο ενεργειακό ρεύμα, 

που σ’ αυτό το σημείο ξεπηδά, ανεβαίνει στην επιφάνεια σαν σιντριβάνι και 

λούζει τον τόπο. Εδώ θα βρείτε τα Μυστήριά μου. Δεν θα σας πω εγώ πώς. 

Συνδεθείτε! Ο Χάπι μας περιβάλλει αλλά έχει αφήσει σε εμένα τα ηνία της 

συνάντησης σήμερα. Βυθιστείτε στο ενεργειακό ρεύμα ή αφήστε το σιντριβάνι 

να σας λούσει, να λούσει το αιθερικό σας σώμα.  

Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε μέσα στη ροή και να την ακολουθήσετε, για την 

ακρίβεια να την αφήσετε να σας παρασύρει απαλά, μέχρι την άλλη της έξοδο, 

στην… Ελευσίνα. Μπορείτε να δείτε τώρα το ενεργειακό ρεύμα που ενώνει τους 

δύο τόπους; Όταν σταθείτε στο Μέγαρο της Ελευσίνας, στο Τελεστήριο, 

αφεθείτε και πάλι μέσα στη ροή, για να σας επιστρέψει εδώ, στη Φίλα. Κι εδώ 

πάλι ανοίξτε την καρδιά σας για άλλη μια φορά κι αφήστε να γεμίσει φως και 

αγάπη κι αφήστε εμένα να σας αγκαλιάσω. Το μέρος αυτό πραγματικά θα 

αναδυθεί και θα αναδειχτεί, όταν η θηλυκή αρχή τιμηθεί επαρκώς. Σας μίλησε ο 

Χάπι για την αρχαία Ατλαντίδα, εκείνη που υπήρχε εκατομμύρια χρόνια πριν 

στην ανατολική Μεσόγειο. Θα ήθελα να σας πω εδώ, ότι ο κύριος λόγος της 

ανισορροπίας της ήταν η μονομερής μύηση στα Μυστήρια· μύηση σε μυστήρια 

που άφηναν αμέτοχη τη θηλυκή αρχή.  

Αιώνες και χιλιετίες μετά την πτώση, η ισορροπία άρχισε να αποκαθίσταται 

ελαφρώς. Τόσο ο τόπος εδώ της Φίλα, που τότε βέβαια δεν υπήρχε ως τέτοιος, 

όσο και της Ελευσίνας, επιλέχθηκαν για να λειτουργήσουν ως δύο πόλοι 

θηλυκής αρχής. Ένα άλλο σημείο ιερό τέτοιο βρισκόταν στο χώρο που τώρα 

ονομάζετε Μάλτα, σε ό,τι απέμεινε από το χώρο αυτό, καθώς επίσης και σας 

κάποια άλλα σημεία, περιφερικά, όχι μόνο στην ανατολική Μεσόγειο ή γύρω 

από αυτήν αλλά και ψηλότερα, στα Βαλκάνια. Οι τριγωνισμοί αυτών των ιερών 

με τη Δήλο, το σημείο όπου τώρα βρίσκεται η Δήλος, έπαιξαν πολύ μεγάλο 

ρόλο στην περαιτέρω εξισορρόπηση των ενεργειών που είχαν διαταραχτεί.  

Εκατομμύρια χρόνια πριν, δεν επρόκειτο για την Ίσιδα ακριβώς ή τη Δήμητρα 

ακριβώς ούτε γι’ αυτά ακριβώς τα ιερά αλλά επρόκειτο για ενεργειακούς 

τόπους. Τα ιερά της Μητέρας πρέπει να αυξηθούν, να ενεργοποιηθούν και 

πάλι και σ’ αυτά να προστεθούν κάποια που έχουν παραμείνει σε αφάνεια. Να 

επανενεργοποιηθούν ιεροί τόποι που φέρουν έντονη τη θηλυκή ενέργεια.  

Το άνοιγμα καρδιάς, η ευαισθησία, η γλυκύτητα που νιώθετε εδώ, είναι 

χαρακτηριστικό κάθε πραγματικού ιερού τόπου της θηλυκής αρχής. 

Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε τις ίδιες εντυπώσεις στην Ελευσίνα. Εκεί όμως ο 

χώρος έχει καταπατηθεί οικτρά. Ακόμα και αν κάποια πράγματα ακόμα 

περισώζονται. Η ενέργεια αυτή του ανήκει. Αυτή την ενέργεια θα ‘πρεπε να έχει 

η Ελευσίνα, την ίδια ενέργεια που βιώνετε εδώ θα έπρεπε κι εκεί να βιώνατε. 

Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι βρίσκεται καταπιεσμένη, κάτω από ένα 



Τα Μυστικά του Νείλου                                                            Συνάντηση 6η - 24.09.2021 

 

 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                    4 

συλλογικό νοητικό ισχυρό μεν, όχι πολύ ισορροπημένο δε. Δίπλα σε ένα αστικό 

κέντρο, σε βιομηχανίες και… λύματα. Αν οι άνθρωποι επέτρεπαν στον εαυτό 

τους να ελευθερωθεί απ’ όσα θέλουν να πιστεύουν για την Ελευσίνα και τα 

Μυστήριά της και πραγματικά αφήνονταν να βιώσουν την ενέργεια που υπάρχει 

εκεί, θα κατέληγαν σε αυτήν την αίσθηση. Η καρδιά στην Ελευσίνα δεν είναι 

αρκετά ανοιχτή.  

Στους Δελφούς αντίθετα, οι ενέργειες είναι πολύ καλύτερες -πολύ πιο 

ισορροπημένες. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πολύ cool να έχουν τα ιερά 

τους περιφραγμένα ανάμεσα στα σπίτια τους, τις πολυκατοικίες, ασφυκτικά 

περικλεισμένα, σαν σύγχρονα ερείπια περισσότερο παρά σαν ένα κομμάτι 

έκφρασης της ίδιας της Φύσης. Σας πληροφορώ ότι, αν γύρω από το χώρο της 

Ελευσίνας δημιουργούνταν ένα πάρκο με άφθονα νερά και πράσινο, η ενέργεια 

θα πολλαπλασιάζονταν. Θα βλέπατε θαύματα! Μα τώρα, να! Κάτι τέτοιο δεν 

προβλέπεται -τουλάχιστον για τους επόμενους ένα-δύο αιώνες.  

«Μα έχει θαλασσινό νερό, είναι δίπλα στη θάλασσα», λέει η Άννα. Όχι καλή 

μου, χρειάζεται φύση. Όποια και αν είναι η φύση του τόπου, χρειάζεται φύση! 

Ας τραβήξω και πάλι την προσοχή σας και την ενέργειά σας και τα αιθερικά σας 

σώματα εδώ, στη Φίλα, στο βυθό. Πάρτε δύο λεπτά, για να κάνετε ό,τι νιώθετε 

την ανάγκη να κάνετε εδώ, με το αιθερικό σας σώμα.  

[Παύση 2΄] 

Τα ιερά που σας προανέφερα υπήρχαν στα σημεία αυτά τη μεγάλη περίοδο της 

Ατλαντίδας και μάλιστα είχαν εγκαθιδρυθεί ακόμα παλαιότερα, με άλλους 

τρόπους και μηχανισμούς και ήταν μέρος ενός δικτύου ιερών της Μεγάλης 

Μητέρας. Ήταν ενεργειακοί τόποι δύναμης και ήταν στην πραγματικότητα η 

παρουσία τους, η εγκατάστασή τους, ο λόγος που ο χώρος της ανατολικής 

Μεσογείου και του Λεβάντε ανέδειξε τόσους πολλούς πολιτισμούς -γέννησε 

πολιτισμό. Το αρχικό σχέδιο ήταν να εγκατασταθούν αυτά τα ιερά και στη 

συνέχεια γύρω από αυτά να αναπτυχθούν άλλα, ναοί/ιερά της αρσενικής 

αρχής, ώστε να λειτουργούν ως μικρά δίπολα τοποθετημένα στα συγκεκριμένα 

σημεία, που θα εξισορροπούσαν την ενέργεια που θα γειώνονταν -θα 

γεννιόνταν αν θέλετε- και θα την έφερναν σε εκδήλωση, σε έκφραση, μέσω 

της ενεργητικής αρχής. Στην πορεία των πραγμάτων αυτό το σχέδιο 

διαστρεβλώθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους. Η ανισορροπία που 

προέκυψε άρχισε να αντανακλάται στις έντονες έριδες και τις τριβές που 

άρχισαν να αναπτύσσονται. Και η ίδια η Γη φυσικά, διαρκώς μεταβαλλόμενη, 

εξέφραζε τα δικά της αιτήματα και, εφόσον οι ενεργειακές συνθήκες δεν 

μπορούσαν να αναστείλουν -γιατί μπορούν να το κάνουν-. Δεν μπορούσαν να 

αναστείλουν τη γήινη δραστηριότητα, άρχισαν να συμβαίνουν φαινόμενα που 

οδήγησαν στην κατάρρευση, στην καταστροφή της Ατλαντίδας. 

Δεν σημαίνει ότι η θηλυκή αρχή ήταν πάντοτε ισορροπημένη εκείνη την 

περίοδο, ακόμα και όταν είχε το πάνω χέρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι οι ίδιες 

οι ενέργειες αλλά είναι εκείνοι που τις χειρίζονται, που έχουν τον τελευταίο 

λόγο. Και η ανθρωπότητα, στη διάρκεια της εξέλιξής της, μαθαίνει με τα 

παθήματά της.  
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Έτσι η θηλυκή αρχή, που στο ξεκίνημα της περιόδου είχε δώσει ένα πολύ καλό 

πλαίσιο στήριξης για την ανάπτυξη του πολιτισμού, άρχισε και αυτή να εκπίπτει, 

μπήκε σε διαδικασία φθοράς και εξελίχθηκε ως μια χείριστη μορφή πορνείας, σε 

πολλά επίπεδα. Υπήρχε εκπόρνευση σε πολλά επίπεδα.  

Επανερχόμενη η ανθρωπότητα σε ένα υψηλότερο επίπεδο ενέργειας 

/συνείδησης, στο οποίο μπορεί να τιμά τη θηλυκή αρχή, καλύπτει και 

ισοσκελίζει τέτοιες παλιές δράσεις και χρειάζεται πολλή δουλειά να γίνει ακόμα 

γι’ αυτό. 

Θα περίμενε κάποιος ότι οι εργάτες του Φωτός θα αφιέρωναν λίγο χρόνο κάθε 

τόσο, για να οραματίζονται, να αποκαθίσταται η τάξη και τα σημεία εκείνα, οι 

τόποι δύναμης, να αποκαθίστανται επίσης, να φυλάγονται μέσα σε ένα 

κατάλληλο φυσικό τοπίο, να περιβάλλονται από φύση και να ενεργοποιούνται.  

Είναι κάτι που όλοι μπορείτε να κάνετε, ανέξοδα, συμβάλλοντας με το δικό σας 

τρόπο στη δημιουργία ενός νοητικού ρεύματος προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Τα Μυστήρια της Ίσιδας δεν έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτά της Ελευσίνιας 

Δήμητρας. Όμως υπήρχαν πολλά κοινά στοιχεία λόγω του ότι, πίσω και από τις 

δύο είναι η Μία Μητέρα Θεά. Αλλά για τα Μυστήρια αυτά θα μιλήσουμε μια 

άλλη φορά. 

Οι ενέργειες είναι καλές και μπορώ να κλείσω τη συνάντησή μας αφήνοντάς 

σας εν ειρήνη.  

 

Σας ευλογώ 

Ίσιδα και Χάπι 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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