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Ολυμπιάδα & Αλέξανδρος 

Συνάντηση 6η – 05.10.2016 

«Ο Όφις των Καβείριων Μυστηρίων» 

 

 

Άννα: Ας πάρουμε μερικές βαθιές, χαλαρές αναπνοές, όπως κάνουμε κάθε 
φορά σχεδόν, πριν ξεκινήσουμε μια επικοινωνία. Χαιρετούμε το πνεύμα του 

Αλέξανδρου και το πνεύμα της Ολυμπιάδας. Στο κέντρο του κύκλου ο 
Αλέξανδρος. Αναπνέουμε αργά, ρυθμικά, αβίαστα. Αφήνουμε τις ενέργειες 

του που εκπέμπονται ακτινωτά, σε ακτίνες, να πέσουν πάνω μας, να μας 
λούσουν. 

…………………………. 

Καθώς στέκομαι στο κέντρο του κύκλου και σας κοιτώ, μια πνοή ανέμου 

κινεί το ύφασμα της σκηνής, μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Εγώ στο κέντρο 

και εσείς γύρω σε κύκλο, μέσα σε μια μεγάλη στρογγυλή σκηνή. Καλά 
τεντωμένα τα σκοινιά της σκηνής, παρόλα αυτά είναι αισθητή η κίνηση  του 

ανέμου. Ζέστη! Ζέστη και αέρας! Ποδοβολητά αλόγων, μαρτυρίες 
παραβρισκόμενων για όσα έχουν συμβεί. Άνδρες να μιλούν μεταξύ τους 
δυνατά για να ακούγονται μέσα στον χαμό του ανέμου. Αίμα! Πολύ αίμα! 

Αίμα ποτίζει την άμμο. Τραυματίες, λάφυρα, σκιές... Βιαστικές σκιές να 
κινούνται πάνω στο ύφασμα της σκηνής. Άνθρωποι που κινούνται έξω 

βιαστικά. Ζέστη…  

Η πόρτα, η αυτοσχέδια πόρτα της σκηνής, από δέρμα φτιαγμένη, ανοίγει 
βιαστικά. Ο εκατόνταρχος Ιλάριος σπεύδει να ενημερώσει τον βασιλιά για 

όσα έγιναν στην μάχη, σε εκείνη την δεξιά πτέρυγα που αυτός είχε αφήσει 
πίσω. Ο βασιλιάς χτυπάει νευρικά τα δάχτυλα στον θρόνο του. Μη 

φανταστείτε ένα θρόνο σπουδαίο, ένα κάθισμα αρκετά περίτεχνο, χωρίς 
πλάτη. Τον ακούει. Εκείνος φεύγει.  

Ο Ηφαιστίωνας έρχεται μέσα, βιαστικά και αυτός. Όλοι βιάζονται. Πρέπει να 

ανασυνταχθούν οι δυνάμεις. Λίγα λόγια, σταθερά και μετρημένα. Σταράτα 
και μετρημένα. Ο Ηφαιστίωνας φεύγει. Αφήνει τον βασιλιά μονάχο και εκεί, 

μέσα στην βουή και το ποδοβολητό που ακούγεται από έξω, ένα όραμα: Η 
Ολυμπιάδα να κρατάει ένα φίδι στην αγκαλιά της. Ένα όραμα που έρχεται 
και φεύγει εξαφανίζεται το ίδιο γρήγορα, ξαφνικά.  

Στην άλλη άκρη της Γης, η Ολυμπιάδα εστιασμένη στον αγαπημένο της γιό, 
στέλνει μηνύματα προστασίας -νοερά. Το φίδι είναι προστάτης! Μεγάλη 

μάγισσα, μεγάλη ιέρεια όπως ήταν, γνωρίζει. Γνωρίζει τρόπους. Τρόπους να 
επικοινωνεί, με όποιο πεδίο επιθυμεί. Τρόπους που κρατά κρυφούς, σαν 
επτασφράγιστα μυστικά, για τον εαυτό της και ίσως για λίγους, πολύ λίγους, 

που εμπιστεύεται. «Ο Δίας έκανε άλλη μια φορά το θαύμα του», σκέφτεται. 
Ο γιος μου είναι καλά, τον είδα. Τον κοίταξα στα μάτια και με κοίταξε και 

αυτός. Είδα το βλέμμα του. Είναι ζωντανός και υγιής.  

Τρία τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν μπορούσε να κοιτάξει τον αγαπημένο 
της γιό με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να απευθυνθεί σε άλλο πεδίο και εκεί τα 

πράγματα ήταν διαφορετικά. Όμως γνώριζε και γνωρίζει ο Αλέξανδρος, ότι 
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η Ολυμπιάδα μπορεί και για αυτό είναι εδώ μαζί σας σήμερα. Επειδή μπορεί. 
Επειδή γίνεται. 

Κωφεύετε στις αντικρουόμενες, αντιφατικές κατευθύνσεις και οδηγίες που 
δέχεστε. Τα ρεύματα τα ενέργειας σας κινούν πότε από εδώ και πότε από 

εκεί. Πηγαίνετε δεξιά, για να συνειδητοποιήσετε σύντομα ότι έπρεπε να πάτε 
αριστερά και μόλις το κάνετε, βρίσκεστε στην ανάγκη να στρέψετε και πάλι 
τα βήματά σας σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει στο φυσικό πεδίο, όχι 

εσωτερικά. Ο αντίκτυπος μεγάλος! Κάθε φορά που εσείς αλλάζετε 
κατεύθυνση, ο αντίκτυπος είναι μεγάλος. Αυτή η αλλαγή συμπαρασύρει όχι 

μόνο εσάς αλλά και όλους εκείνους με τους οποίους σχετίζεστε. Εσωτερικά 
και εξωτερικά. Και με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να κάνετε αλλαγές 
αλλά, επιτέλους, μείνετε σταθεροί σε κάτι! 

Προσπαθείτε συχνά να είστε τέλειοι, κάνετε διορθωτικές κινήσεις και είναι 
φυσικό αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα στα οποία πρέπει να είστε σταθεροί. 

Και δεν είναι κακό μερικές φορές, όταν ξεκινάτε έναν δρόμο, να τον 
ακολουθείτε μέχρι το τέλος, ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ! Τότε τα αποτελέσματα 
διαρκούν. Και τότε φαίνεται η αλήθεια επίσης. Είναι πολλοί οι λεγόμενοι 

εργάτες του φωτός, που αλλάζουν κατευθύνσεις σαν ανεμοδούρες. Πότε από 
εδώ, πότε από εκεί. Κατευθύνονται κάθε φορά κάπου αλλού. Προχωρούν για 

να μετανιώσουν σύντομα και να στραφούν σε ένα άλλο μονοπάτι, για το 
οποίο και πάλι θα μετανιώσουν. Το οποίο και πάλι θα βαρεθούν και θα 

ζητήσουν να το αλλάξουν. Και έτσι νοιώθουν ελεύθεροι. Νοιώθουν 
ελεύθεροι και ασφαλείς, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό ακολουθούν την 
καρδιά τους. Τα στερνά όμως καταξιώνουν τα πρώτα. Στο τέλος 

βρίσκεται η επιβεβαίωση. Και όταν κινήστε σε ένα σύμπαν άπειρων 
πιθανοτήτων, και άπειρων διαδρομών, θα πρέπει να θυμόσαστε πως, σε 

όποια κατεύθυνση και αν κινηθείτε, μπορείτε εξίσου να βρεθείτε 
υπόλογοι μιας λανθασμένης επιλογής ή νικητές. Οι διαδρομές 
υπάρχουν και αυτό που κάνει την διαφορά δεν είναι σε ποια 

διαδρομή βαδίζετε, αλλά πώς τη βαδίζετε. Η επίγνωση με την οποία 
βαδίζετε μια διαδρομή, το ήθος με το οποίο βαδίζετε μια διαδρομή. 

Κατά συνέπεια δεν έχει πραγματικά μεγάλη σημασία η ίδια η 
διαδρομή αλλά το τι κάνετε εσείς βαδίζοντας σε αυτή. Δεν είναι η 
διαδρομή που θα σας δικαιώσει. Ούτε καν το αποτέλεσμα. Είναι αυτό 

που είστε εσείς πραγματικά καθοδόν. Αυτά τα λόγια μου έχουν 
πολλαπλούς αποδέκτες. Όχι μόνο έναν ή μια.  

Ας έλθουμε και πάλι στην Ολυμπιάδα, με το φίδι στην αγκαλιά. Ανοίξτε την 
θύρα προς την Ολυμπιάδα, επιτρέψτε της να εισέλθει στον ενεργειακό σας 
χώρο, ο καθένας και η κάθε μια ξεχωριστά. Επιτρέψτε στην ιέρεια του όφι 

Ολυμπιάδα, να βάλει το φίδι που κρατά στην αγκαλιά σας. Αφήστε το να 
κουλουριαστεί πάνω στα πόδια σας, αφήστε το να αναρριχηθεί, να σας 

τυλίξει. Είναι ένα μεγάλο φίδι! Φέρτε τα χέρια σας με τις παλάμες ενωμένες 
μπροστά στο στήθος και αφήστε το φίδι να τυλιχτεί γύρω τους. Εξουσιάζει!  

Η ενέργεια που βιώνετε τώρα, που νοιώθετε τώρα, είναι η ενέργεια της 

Ολυμπιάδας. Το φίδι κινείται πάνω σας διαρκώς. Από το ένα χέρι στο άλλο, 
από τον λαιμό στον κορμό, τυλίγεται γύρω από τον λαιμό σας σαν κασκόλ. 

Αυτή είναι η δύναμη της Ολυμπιάδας. 

Ζητήστε της να βάλει στα χέρια σας, που ανοίγετε σιγά-σιγά με τις παλάμες 
προς τα επάνω, για να δεχτείτε, ζητήστε της να βάλει το πρώτο αντικείμενο 
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που βλέπει μπροστά της. Και αυτό θα το αντιληφθείτε κοιτάζοντας εσωτερικά 
τα χέρια σας. Τι έχει ακουμπήσει εκεί; Αυτό είναι το σύμβολο που θα 

χρησιμοποιείτε, για να συνδέεστε με την ιέρεια του όφι, Ολυμπιάδα. 

Πλησιάστε τις παλάμες στο στήθος και τοποθετήστε το σύμβολο/αντικείμενο 

που έβαλε στα χέρια σας, στην καρδιά. Τα φυσικά χέρια κινούνται μαζί με τα 
αιθερικά. Η Ολυμπιάδα, η Ολυμπιάς, ξυπνά μέσα σας. Δείτε την να 
σχηματίζεται, να παίρνει μορφή μέσα σας. Ταυτίζεται μαζί σας. 

Σε αυτό το σημείο, δέχεστε να προχωρήσετε παρακάτω, με την ενέργεια της 
Ολυμπιάδας. Φυσικά μαζί και με εμένα, όμως η ενέργεια της Ολυμπιάδας 

κυριαρχεί και αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Καθώς έχετε ταυτιστεί τώρα 
πια με την Ολυμπιάδα, καθώς στέκεται στην θέση σας, με την δική σας 
μορφή και καθώς εσείς μπορείτε να νοιώσετε την παρουσία της ταυτόχρονα 

με την δική σας, στην ίδια θέση, επιτρέψτε της να δει μέσα από εσάς. Φέρτε 
μπροστά σας ένα άτομο με το οποίο θα θέλατε να επικοινωνήσατε τώρα, θα 

θέλατε να δείτε τι κάνει, πώς είναι. Η Ολυμπιάδα μέσα από εσάς κοιτά· μέσα 
από τα δικά σας μάτια κοιτάζει προς αυτό το άτομο. Πάρτε λίγο χρόνο για να 
δείτε. 

Μην αφήσετε το φίδι να φύγει από κοντά σας, ποτέ. Αυτό το συγκεκριμένο 
φίδι συμβολίζει την ιέρεια του φιδιού. Την μυητική ενέργεια της Ολυμπιάδας. 

Μη το συγχέετε κάποιοι και κάποιες με έναν άλλο όφι που δόθηκε πριν από 
κάποιο καιρό. Είναι ένα φίδι που μοιάζει πολύ με κροταλία. Είναι κροταλίας. 

Μέσα από αυτή την ενέργεια του όφι, μπορείτε να αναζητήσετε 
χαμένες συνειδήσεις  στην άλλη πλευρά του πέπλου. Χαμένα ιδανικά, 
κάθε τι  χαμένο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να δείτε. Συνειδητά.  

Πάρτε χρόνο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες που είχατε.  

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Ολυμπιάδα: 

Ας προχωρήσουμε. Δεν έχω φύγει ακόμα από εσάς. Είμαι εδώ. Σας ανήκω 

και μου ανήκετε. Θα δουλέψουμε μαζί. Θα εργαζόμαστε συχνά μαζί. Σας 

φέρνω την ενέργεια του Όφι των Μυστηρίων. Μπορεί να έχετε χιλιάδες 
συνδέσεις στο νου σας, χιλιάδες αντιστοιχίες, πολλές ερμηνείες για την 
εικόνα του όφι αλλά μαζί μου θα βιώσετε διαφορετικά. 

Δεν είναι ο χρόνος αυτός ο όφις. Είναι κάτι άλλο. Είναι η μυητική 
ενέργεια των Καβείριων Μυστηρίων. Και με τον τρόπο αυτό την εισήγαγα 

στην ομάδα σας, όχι σαν μύηση ακριβώς αλλά μια μορφή με την οποία 
μπορείτε να εξοικειωθείτε και σταδιακά να κατανοήσετε  καλύτερα όλα 
εκείνα τα νοήματα στα οποία παραπέμπει. 

Κάθε ιέρεια είναι βασίλισσα.  Δεν νοείται ιέρεια χωρίς βασιλικό τίτλο, 
άσχετα αν στην πράξη λίγες ιέρειες υπήρξαν ταυτόχρονα και βασίλισσες στην 

ανθρώπινη κοινωνία. Η ιέρεια και η βασίλισσα ταυτίζονται. Όπως ταυτίζεται 
ο ιερέας και ο βασιλιάς.  Αυτό θα συνέβαινε στις θεοκρατικές κοινωνίες του 
παρελθόντος. Τώρα όμως δεν μιλούμε για αυτού του είδους τα καθεστώτα 

και τις κοινωνικές δομές. Σας μιλώ επί της ουσίας, της ενέργειας -της βασικής 
ενέργειας. 
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Δεν νοείται βασιλέας που να μην υπηρετεί ως ιερέας σε κάτι ανώτερο· είτε 
αυτό είναι μια θεότητα είτε μια ιδέα. Το ίδιο δεν νοείται ιέρεια, που να μη 

βασιλεύει.  Γιατί συχνά οι άνδρες αποκαλούσαν τις γυναίκες ιέρειες και τους 
έδιναν τέτοιους τίτλους για να τις κρατούν απασχολημένες, μακριά από τα 

πόδια τους. Αλήθεια όμως αν δεν βασιλεύσει η ιέρεια, ποιος μπορεί 
πραγματικά να βασιλεύσει; Έτσι οι ρόλοι του ιερέα και του βασιλέα θα 
ταυτίζονται πάντα. Και μη θαρρείτε ότι πρόκειται για μια αντίφαση/ 

αντινομία, επειδή ο ιερέας υπηρετεί τον θεό, μια εσωτερική αρχή, ενώ ο 
βασιλέας πρέπει να υπηρετεί τον λαό. 

Ο βασιλέας ιερατεύει στον Νόμο. Είναι ιερέας του Νόμου. Ο Άρχων 
ενός λαού, οφείλει να είναι ιερέας του νόμου. Για αυτό τόνισα ότι μπορεί να 
αναφερόμαστε σε μία ιδέα. Αν τα πράγματα γινόντουσαν με αυτόν τον 

τρόπο, θα ήταν πιο εύκολο σε όλους να λειτουργήσουν ομαλά μέσα στην 
κοινωνία. Καταλαβαίνετε, πιστεύω, ότι δεν αναφέρομαι, δεν υπονοώ, ότι 

χρειάζεστε έναν βασιλιά. Χρειάζεται όμως οι άρχοντές σας να ιερατεύουν και 
να υπηρετούν τον Νόμο. 

Αυτή λοιπόν η ενέργεια που νοιώσατε σε μια αρχική και χονδροειδή μορφή, 

είναι η ίδια η ενέργεια των Καβείριων Μυστηρίων. Δεν σας υπόσχομαι τίποτα. 
Δεν εξουσιάζω εγώ το πεπρωμένο σας και τη συνείδησή σας. Ούτε μπορώ να 

εγγυηθώ ότι ο φοβισμένος λαγός θα γίνει πούμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση 
είμαι εδώ, για να δείξω τον τρόπο σε όσους τολμήσουν. Ας αρκεστούμε 

λοιπόν στην δουλειά που θα γίνεται σταδιακά και θα δούμε, μέχρι πού μπορεί 
να φθάσει το σκοινί που τεντώνω. Μέχρι πού μπορεί να τεντωθεί η χορδή 
του τόξου. Όσο περισσότερο τεντωθεί χωρίς να σπάσει, τόσο μακρύτερα θα 

φύγει το βέλος. 

Η ενέργεια των Καβείριων Μυστηρίων είναι αυτή. Ένα Φίδι; Είναι όλη μέσα 

σε αυτή την μορφή. Αν εσείς θέλετε μπορείτε να κάνετε αυτό το φίδι 
να μιλήσει. Μπορείτε να το κάνετε να σας πει όλα όσα γνωρίζει. Δεν 
είμαι εγώ που κρατώ την εξουσία των Μυστηρίων, τα Μυστήρια ηγούνται 

του Εαυτού τους. Είναι αυτοδιαχειριζόμενα. Είναι μία 
αυτοδιαχειριζόμενη ενέργεια. Το μόνο που κάνω, είναι να εισάγω το 

καινό δαιμόνιο, εκεί που υπάρχει χώρος για αυτό. Το ίδιο το φίδι θα 
αποφασίσει. 

Ακούω να ρωτάει κάποιος «Τελικά μυηθήκαμε ή όχι;»  Θέλετε να μυηθείτε, 

ναι ή όχι; Πήρατε την ενέργεια  σε συμβολική μορφή. Σας δόθηκε δηλαδή 
ένα κλειδί. Ένα σύμβολο-κλειδί. Και είναι κάτι παραπάνω από σύμβολο, γιατί 

είναι μια νοήμων ενέργεια. Εγώ είμαι εδώ, απλώς για να σας βοηθώ να 
διαχειρίζεστε, όσα προκύπτουν από την σχέση σας με τον όφι των 
μυστηρίων.  

Κανένα σας και καμία σας δεν θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν ήταν κατάλληλο 
να λάβει αυτό το δώρο. Θα υπάρξουν αυτοί που θα ρωτήσουν, εγώ δεν 

ήμουν στην ομάδα την ώρα της επικοινωνίας αλλά άκουσα, ισχύουν τα ίδια 
και για μένα; Αν θέλεις να ισχύσουν, την επόμενη φορά να είσαι εδώ. Γιατί 
η ενέργεια θα πρέπει να κινηθεί μέσα από την ομάδα, για να φθάσει σε σένα 

συνειδητά. Χρειάζεται η φυσική παρουσία σου. Χρειάζεται το φυσικό σου 
σώμα εδώ, στην ενέργεια του κύκλου και η ενεργοποίηση θα γίνει, όπως και 

στους υπόλοιπους.  

Θα αναρωτηθείτε ίσως, «Τι σημαίνουν λοιπόν τα Καβείρια; Αυτό είναι, θα 
επικοινωνούμε και θα βλέπουμε κάποιους που βρίσκονται μακριά;»  Το φίδι, 
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θα αναλάβει την εξημέρωσή σας και την ενημέρωσή σας. Χρειάζεται να 
εξημερωθείτε πρώτα. Αυτό θα σας εξημερώσει. Έχετε στοιχεία που δεν 

μπορούν να λογιστούν ιερά, καθαρά. Είναι άγρια! Φέρετε αγριότητα μέσα 
σας ακόμα, κάποιοι και κάποιες. Για αυτό μιλώ για εξημέρωση. Όταν η 

αγριότητα εκλείψει, η ενέργεια των Μυστηρίων θα φανεί. Και θα φανεί 
δυνατά. Το κάλεσμα εδώ ήταν για αυτό. Η αρχή έγινε.  

Ήταν απαραίτητο να εργαστείτε πάνω στην εξισορρόπηση της θηλυκής και 

αρσενικής αρχής, για να μπορέσει το φίδι καταρχάς να σταθεί στον 
ενεργειακό σας χώρο. Δεν μπορεί να σταθεί μέσα στην δυσαρμονία των δύο 

αρχών. Αλλά είναι σαν τον ίδιο τον έρωτα, που ξεσηκώνεται μέσα σε 
αρμονία. Είναι ίδια η ενέργεια, η ίδια η σεξουαλική ενέργεια, που εκφράζεται 
στην ένωση. Άρα τα Καβείρια Μυστήρια αναφέρονται με κάποιο τρόπο στην 

διαχείριση της σεξουαλικής ενέργειας; Όχι απαραίτητα! Δεν είναι εύκολο 
τώρα να σας δώσω να καταλάβετε το εύρος δράσης αυτής της ενέργειας 

αλλά θα το δείτε σταδιακά, καθώς εσείς ανοίγετε τον εαυτό σας και 
εργάζεστε με αυτή.  

 

Ο κύβος ερρίφθη!  

Και έτσι είναι. 

 

Ερώτηση: Τι σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε χαμένες συνειδήσεις ή κάτι 

άλλο χαμένο; 

 

Απάντηση:  

Στην συνείδηση τι χάνεις και τι βρίσκεις; Τι σημαίνει μια χαμένη συνείδηση; 
Η μορφή κυριαρχεί. Όταν κυριαρχεί η μορφή, η συνείδηση βυθίζεται, 

χάνεται. Άνθρωποι που είναι βυθισμένοι στο φως της μορφής αντί 
στο φως του πνεύματος, εκεί που η συνείδηση φαίνεται να 
ελαχιστοποιείται. Γιατί δεν έχει σημασία αν είναι άνθρωποι ικανοί και τα 

βγάζουν πέρα στην καθημερινότητά τους αλλά αυτό που μετράει είναι ο 
βαθμός επίγνωσης-συνείδησης που έχουν για τον αληθινό εαυτό τους. 

Χαμένες συνειδήσεις είναι αυτές που βυθίζονται στην μορφή και 
δυσκολεύεται κανείς πολύ να τις βρει, να τις αγγίξει, να επικοινωνήσει μαζί 
τους. Θα καταλάβετε το νόημα αυτών των λόγων αργότερα. Στις επόμενες 

συναντήσεις.  

Συχνά θέλετε να αφυπνίσετε τους ανθρώπους. Είναι εύκολο; Γιατί δεν είναι; 

Πού είναι η συνείδησή τους; Είναι βυθισμένοι στην μορφή. Είναι χαμένοι 
στην μορφή. Είναι χαμένοι στο δάσος των άπειρων μορφών. Αυτή την 
συνείδηση, το φίδι, μπορεί να την εντοπίσει. Αυτό που σας λέω τώρα, έχει 

πολλές προεκτάσεις και δεν θα επεκταθούμε, γιατί χρειάζεται να τις δείτε 
εσείς σταδιακά. 

 

Ερώτηση: Τί θα μπορούσε να κάνει το φίδι με την περίπτωση των 
εξαρτημένων, που έχουν χάσει τον εαυτό τους; 

Απάντηση: Το φίδι δεν μπορεί να δράσει έξω από σένα Άννα· το φίδι είσαι 
εσύ. Είσαι στην μορφή και το φίδι είσαι εσύ.  

http://www.elijah.gr/
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Άννα: Δεν είναι το θεραπευτικό φίδι που μας έδωσαν παλαιότερα, άρα δεν 
μπορεί να επηρεάσει αλλά μπορεί να λειτουργήσει για μας προσωπικά, ώστε 

να επικοινωνήσουμε με αυτή τη συνείδηση. 

 

 

 

 

 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη 

Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές  
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