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Η Αλχημεία της Αφροδίτης 

Συνάντηση 7η – 14.10.2017 

«Η Προετοιμασία» 

 

Είστε μουσειακό είδος! Αφήστε τα χείλη σας να χαμογελάσουν, δεν σας 

δεσμεύει τίποτα. Σας κρατώ στην αγκαλιά μου, κόρες και κούροι και είστε 

ασφαλείς σ' αυτήν την αγκαλιά της πολυύμνητης, φιλομειδούς Αφροδίτης. 
Γιατί ξέρω όσο κανένας άλλος, πόσο ακριβά είναι τα χάδια και οι αγκαλιές 

του Θείου στον άνθρωπο, που τα ποθεί και δεν βλέπει την ώρα να 
ξαναβρεθεί και πάλι στα ουράνια. Και αν είμαι Πάνδημη, γίνομαι Ενάλια 
και σας κρατώ στα χέρια μου, για να σας ανεβάσω όλο και 

ψηλότερα,  όλο και ψηλότερα, ως Ουρανία. 

Μα βέβαια λέτε, ο έρωτας ανεβάζει τον άνθρωπο στα ουράνια· 

καταλαβαίνετε τώρα  όμως γιατί πράγμα μιλάμε έτσι δεν είναι; 

Αφήστε το νου σας καθαρό απ' όσα σκουπίδια κουβαλάτε μέσα στην ημέρα. 
Αν επρόκειτο να υποδεχτείτε στο σπίτι σας τον αγαπημένο\η, θα 

φροντίζατε να το έχετε πεντακάθαρο, θα φροντίζατε να το στολίσετε, ν' 
ανάψετε κεριά, όμορφα αρώματα, να βάλετε λουλούδια να ρίξετε μερικά 

ροδοπέταλα, να ετοιμάσετε ένα ωραίο δείπνο ένα ωραίο κρασί και να 
αφεθείτε στην ροή της βραδιάς ακούγοντας όμορφη μουσική. Ειδυλλιακή, 
ρομαντική η εικόνα που περιγράφω· και εσείς πιστεύετε ότι είναι κάτι που 

χρειάζεται να φροντίσει ο άνθρωπος στα γήινα αλλά τι γίνεται στα ουράνια 
αλήθεια; 

Στα ουράνια πράγματα, πότε-πότε φροντίζετε και πάλι να δημιουργείτε την 
ανάλογη ατμόσφαιρα, ανάβετε ωραία θυμιάματα, τακτοποιείται τον χώρο, 
ετοιμάζεται προσφορές ανάβετε κερί, κάνετε τελετουργικά λουτρά ενίοτε 

και αφήνεστε στην ροή του Θείου. Ξέρετε αυτή η μικρή τελετουργία παίζει 
τεράστιο ρόλο, τα λουλούδια που φέρατε σήμερα από την καρδιά σας, τα 

όμορφα αρώματα, παίζουν τεράστιο ρόλο· το πώς εσείς ετοιμάζετε τον 
εαυτό σας για τον Αγαπημένο, παίζει τεράστιο ρόλο.   

Μα εσείς δεν θυμόμαστε ότι επαναλαμβάνετε την ερωτική προετοιμασία σ’ 
ένα άλλο επίπεδο, σας διαφεύγει. Για κοιτάξτε καλύτερα! 

Ποιος θεός ή ποια θεά δεν θα ερχόταν με χαρά, αν έχει προηγηθεί μια τόσο 

εγκάρδια προετοιμασία. Θα πείτε, ο Θεός είναι πάντοτε εδώ, οι Θεοί, οι 
Δάσκαλοι, είναι πάντοτε παρόντες. Γιατί να μπούμε στην διαδικασία αυτή 

κάθε φορά που θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, δεν χρειάζεται να 
το κάνουμε συνέχεια· μας αγαπούν, μας ακούν, ξέρουμε ότι είναι εδώ, 
ξέρουν ότι θέλουμε να είναι εδώ. 

Φαίνεται αρκετά τετριμμένο θέμα για αρχή και όμως θα σας το ζητήσω 
αυτό -και ξέρω ότι θα το ξεχάσετε σύντομα και δεν θα το πράξετε και μετά 

από καιρό θα το ξαναθυμηθείτε και ίσως μια- δύο φορές ακόμα 
ακολουθήσετε τις οδηγίες και μετά πάλι να τις ξεχάσετε και ούτω καθεξής-, 
κάντε μια προετοιμασία ψυχής τε και σώματος, κάθε φορά που 

θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
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Ξέρω καλά ότι αυτή δεν είναι νέα πληροφορία για εσάς αλλά πόσες φορές 
κάνετε κάτι τέτοιο; Εμείς πάντοτε είμαστε εδώ παρούσες/παρόντες· εσείς 

είστε; 

Αν εσείς είστε σε θέση να παραμένετε διαρκώς εστιασμένες/νοι στο Θείο 

και τις θεότητες που καλείτε, όλα είναι καλά. Όμως η καθημερινότητα σας 
σας τραβά μακριά από αυτό, αποσυντονίζεστε δεν μας σκέφτεστε. Μπορεί 
βέβαια  να περνάμε από τον νου σας κατά διαστήματα αλλά και αυτό θα 

είναι, όταν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και όχι συνήθως για να απευθύνετε 
την ευγνωμοσύνη  σας ή την αγάπη σας. Με αυτές τις συνθήκες όμως πόσο 

εύκολο είναι σε σας να συντονιστείτε καθαρά μαζί μας; 

Ζείτε σ’ ένα κόσμο που τρέχει, σ’ ένα κόσμο που όλοι βιάζονται και έχετε 
παρά πολλά να κάνετε μέσα στην μέρα. Και ναι, η Αφροδίτη είναι σήμερα 

εδώ για να σας πει αυτό μόνο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό, να σας πω να 
κάνετε μια ανάλογη προετοιμασία. Κάθε φορά, πριν φέρετε τον εαυτό σας 

σε μια τέτοια συνάντηση, όσο καλύτερα μπορείτε, με αυτόν τον τρόπο 
ετοιμάζετε την ενέργεια σας, καθαρίζετε τον εαυτό σας, εστιάζετε τον νου 
σας στον Αγαπημένο/η.   

Όλοι το χαιρόμαστε αυτό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε 
βαθύτερα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι παρόλο που αυτές οι 

τακτικές ακολουθούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε όλα τα μέρη της γης.  

Είναι ένα θέμα το να προετοιμάζεστε κατάλληλα για έναν διαλογισμό ή μια 

επικοινωνία με την δική μας πλευρά, επιθυμώντας να βοηθήσετε τον εαυτό 
σας να εστιαστεί καλύτερα και άλλο θέμα το να θεωρήσετε πως αρκεί να 
γίνουν όλα αυτά μηχανικά, για να επέλθει η σύνδεση και μηχανικά να 

λιβανίζετε, μηχανικά να κάνετε λουτρό, μηχανικά να ανάβετε αρώματα, 
μηχανικά να φέρνετε δύο λουλούδια και δύο προσφορές, δεν έχει καμία 

σχέση το ένα με το άλλο. 

Βλέπετε, στον έρωτα, όταν κάτι αρχίζει να γίνεται ρουτίνα, έχει έρθει 
η ώρα να αλλάξει και θα πρέπει να βρείτε νέους τρόπους. 

Προπαντός όχι ρουτίνα! Αλλά όταν θα ανάβετε τα κεριά και τα αρώματα 
και όταν κάνετε κάθε μικρό μέρος αυτής της προετοιμασίας, ο νους σας 

απαραίτητα πρέπει να είναι σε μας, στον Αγαπημένο, στην Αγαπημένη, 
συνειδητά. Και όταν διαβάζετε έναν ύμνο, που πολύ μας αρέσει, ο νους σας 
χρειάζεται να είναι εκεί και τα μάτια σας να βλέπουν αυτόν/η στους 

οποίους απευθύνεται.  

Όχι μηχανικά, δεν έχει καμία αξία αν το κάνετε μηχανικά, δεν αρκεί να 

κινούνται τα χείλη σας να βγαίνει η φωνή από τον λάρυγγα σας. Όσο καλή 
πρόθεση και αν έχετε, η εργασία θα είναι ημιτελής και ελάχιστα τα οφέλη. 

Προχωρώντας σε μια πλήρη προετοιμασία με τρόπο συνειδητό κάθε 

φορά, εστιάζετε την ενέργεια σας, δημιουργώντας έναν πυρήνα 
συνείδησης μέσα σας, που προσλαμβάνει τις ενέργειες που θα 

έρθουν. Πραγματικά χρειάζεται χρόνος γι' αυτό αλλά για ποιον άλλο λόγο 
είστε στην Γη; Πάρτε τον χρόνο που χρειάζεστε, συνειδητά. Επικαλεστείτε 
μας. 

«Είναι αυτό τόσο σημαντικό την ώρα που έχει προηγηθεί μια εργασία σαν 
αυτή του άξονα;»  Ακόμα πιο σημαντικό γίνεται τώρα· επειδή έχει 

προηγηθεί ακριβώς αυτή η εργασία, χάνεστε στον άξονα. Ο άξονας 
καταλαμβάνει μια πολύ μεγάλη γκάμα ενεργειών, ένα τεράστιο εύρος και 
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είναι η χορδή του Ηφαίστου εκεί σταθερή να σας κρατά αλλά, τελικά, πού 
θέλετε εσείς να εστιαστείτε; Δεν έχετε εργασθεί αρκετά πάνω στην 

συνειδητή εστίαση σας στον άξονα, δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα αρκετά στο 
να κινείστε πάνω-κάτω  στον άξονα συνειδητά και η ενέργεια τώρα είναι 

γεμάτη από σκουπίδια, από ενέργειες εννοώ που είναι ασαφείς, καθόλου 
ξεκάθαρες, από ειρμούς που είναι σαν κουβάρια μπερδεμένα, από σκοτεινά 
και ασαφή σημεία στην αντίληψη σας.  

Υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία πάνω στον άξονα. Και εγώ μόλις σας 
έδωσα έναν πρακτικό τρόπο, για να μπορέσετε να σταθεροποιηθείτε 

καλύτερα και να είστε πιο συνειδητοί/τες στην κίνηση σας μέσα σ' αυτόν. 
Γιατί να είστε βέβαιοι/ες, πως όταν τηρήσετε αυτό το τελετουργικό 
προετοιμασίας συνειδητά, θα βρεθείτε να πλέετε σε πελάγη 

καθαρής ενέργειας, θα βρεθείτε να κινείστε μέσα στον άξονα με 
μεγάλη ταχύτητα με ξεκάθαρη καθοδήγηση, με σαφή αντίληψη. Αν 

προσπαθείτε να κάνετε αυτή την εργασία τυχαία, δεν θα αποκομίσετε 
πολλά.  

Ξέρω πολύ καλά και το αναφέρατε νωρίτερα, ότι προτάθηκε να βρίσκεστε 

διαρκώς στον άξονα, ειπώθηκε ότι εδώ θα ζείτε και θα κινείστε αλλά για 
κάποιον λόγο, εσείς θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς να δώσετε 

καθόλου ενέργεια συνειδητά -και όμως χρειάζεται. 

Δεν χρειάζεται να δίνετε ενέργεια συνεχώς, δεν χρειάζεται να είστε 

συνέχεια εστιασμένοι, όλη τη μέρα αλλά λίγη ώρα κάθε μέρα χρειάζεται να 
το κάνετε με αυτήν τη μικρή προετοιμασία. Και θα είναι αυτό, το δικό 
σας τελετουργικό εισόδου στον άξονα. Υπάρχουν κάποιες/οι που το 

κάνουν ήδη σένα μικρό βαθμό, άλλες/οι που δεν το κάνουν καθόλου.  

Προσαρμοστείτε! Όταν εγκατασταθεί η συνήθεια της εκτέλεσης αυτού του 

μικρού τελετουργικού και το εκτελείτε για αρκετό χρονικό διάστημα, θα 
έχει εγκατασταθεί μέσα σας πολύ βαθιά ο άξονας πια. Για την ακρίβεια, θα 
έχετε εσείς αποκτήσει βαθιά επίγνωση του ενεργειακού χώρου του άξονα 

και στην συνέχεια δεν θα απαιτείται -όχι στον ίδιο βαθμό- ή θα αλλάξει, θα 
τροποποιηθεί σε κάτι άλλο. 

Ο χώρος του άξονα είναι ιερός. Δεν μπορείτε να το νιώσετε ακόμα και ο 
λόγος είναι αυτός που σας εξήγησα νωρίτερα. 

Σας ευχαριστώ για την όμορφη συντροφιά, για τα όμορφα λουλούδια, για 

τη χαρά και τον χορό και σας αφήνω τώρα για να ετοιμαστείτε για την 
επόμενη όμορφη συνάντηση σας, στον κύκλο του Διός του Υψίστου. 

 

Η Θέα Αφροδίτη σας ευλογεί 

 
 
[Απομαγνητοφώνηση: Χρυσάνθη Μαρίτσα] 
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