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«Η Σήραγγα» 

 
 

Άννα: Αφήνουμε τον εαυτό μας να πάρει βαθιές, αβίαστες αναπνοές.  

…………… 

Κανένας δεν κάθεται μέσα στο νερό. όλοι βγαίνετε έξω, τρέχετε να βγείτε, να 

κρυφτείτε. Γιατί το κάνετε αυτό; Εγώ θέλω να σας βρέξω! 

«Άλλα τα νερά του Νείλου», θα πείτε, «άλλα της βροχής».  

Νερό είμαι. Θέλω να βρέχω! Ο Ποσειδώνας βρήκε έναν ωραίο τρόπο να σας 

κρατά μέσα στο νερό, σαν μια φλόγα μέσα σε μία σταγόνα νερό. ανάλογα θέλω 

να κάνω κι εγώ, όχι με το πυρ μόνο αλλά και με εκείνη την ουσία που λέτε 

αιθέρα. 

Αναγνωρίζω λοιπόν την ανάγκη να κάνουμε ένα πείραμα και να σας φέρω να 

γίνετε μία φυσαλίδα αιθέρα μέσα σε μία σταγόνα νερό. για δοκιμάστε να δείτε 

έτσι τον εαυτό σας! 

Και τώρα βάλτε και μία φλόγα στη μέση. Δείτε τον εαυτό σας ως φλόγα, μέσα 

σε μία σφαίρα/φυσαλίδα αιθέρα, μέσα σε μία σταγόνα νερό.  

Η Άννα συνεχίζει να ρωτά «Ο αιθέρας μπορεί να περικλειστεί από ένα στοιχείο; 

Δεν είναι αυτός τάχα μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία;» Εσείς 

περικλείεστε από αιθέρα και το νερό είναι παντού, παντού γύρω. 

Πάρτε βαθιές αναπνοές, σαν να μην αναπνεύσατε ποτέ άλλοτε, σαν να είναι η 

πρώτη φορά που αναπνέετε. Και μάλιστα, ανασαίνετε μέσα στον αιθέρα. Η 

φλόγα που ανασαίνει αιθέρα.  

Ο αιθέρας ανάμεσα στη φλόγα και τη σταγόνα που σας περιβάλει, δίνει τη 

δυνατότητα επέκτασης. Σας ανοίγει διαισθητικά σε άλλα πεδία. Από μόνος του 

είναι κάτι άπιαστο, μέσα σ’ αυτόν όμως διαστέλλεστε, διερευνάτε, διακτινίζετε 

ενέργειες παντού γύρω. Δείτε τώρα εμένα, τον Χάπι, να σας κρατώ σφιχτά στην 

αγκαλιά μου, με αυτή τη μορφή που έχετε πάρει, μια φλόγα μέσα σε αιθέρα 

μέσα σε μια σταγόνα νερό. 

Η Ατλάντια φυλή υποδουλώθηκε σε άλλες, παλαιότερες αυτής, που την 

κυρίευσαν -μάλιστα, την κατακυρίευσαν- και πήρε πολλούς αιώνες, μεγάλες 

εποχές, μεγάλες περιόδους για να απελευθερωθούν από τις διαδοχικές 

κατακτήσεις που είχαν υποστεί. Στην ανάμιξη των πληθυσμών που έγινε τότε, 

εμφανίστηκε ένα νέο στοιχείο, μία νέα μορφή. Ήταν μία σήραγγα, μία μορφή 

σηραγγώδης, ζωντανή η ίδια, που μπορούσε όμως να μεταφέρει τους 
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Ατλάντιους μακριά. με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να ξεγλιστρίσουν από τα 

νύχια και τα δόντια του εχθρού. Αυτό όμως έγινε αιτία, αυτή η ίδια μορφή έγινε 

αιτία οι Άτλαντες αργότερα να χάσουν τα πρωτεία από μία νεότερη φυλή, γιατί 

είχαν περιοριστεί να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη δυνατότητα και δεν 

μπορούσαν να προσαρμοστούν σε νεότερα δεδομένα. Η σήραγγα επιτάχυνε την 

ενέργειά της, τη δράση της. Άρχισε να μεταφέρει πολλούς παντού. Υπήρχε τότε 

και μία θεότητα αντίστοιχη, γιατί καταλαβαίνετε ότι επρόκειτο για ένα πολύ 

ισχυρό φαινόμενο. Και αυτό το φαινόμενο κατέπεσε, κατέρρευσε, με την 

τροποποίηση του DNA. «Αυτή η μορφή διέθετε DNA;», θα ρωτήσετε. Διέθετε 

μία υποτυπώδη μορφή DNA, δεν έμοιαζε καθόλου με αυτό που γνωρίζετε εσείς. 

Τελικά κατέρρευσε υπό το βάρος της.  

Αποτέλεσμα αυτής της δράσης, αυτής της μορφής, της σήραγγας όπως την 

αποκαλώ, ήταν και η οικοδόμηση μεγάλων κτιρίων. Η συγκεκριμένη μορφή δεν 

βοήθησε μόνο στην οικοδόμηση πυραμίδων όπως εκείνη που είδατε σε μια από 

τις προηγούμενες συναντήσεις μας αλλά μέρος της, μέρος αυτής της γνώσης 

για την ακρίβεια, έμεινε ζωντανό μέχρι την εποχή της δικής σας αρχαίας 

Αιγύπτου. Δεν υπάρχει πια αυτή η σήραγγα. Ούτε μπορεί να αναδομηθεί. Θα 

μπορούσε να συμβεί αυτό στο πολύ-πολύ μακρινό μέλλον.  

Προσπαθώ ακόμα να βρω τα κατάλληλα λόγια για να σας περιγράψω τη 

λειτουργία αυτής της σήραγγας. Επρόκειτο για μία μορφή που γέμιζε νερό και 

κινούνταν στον Νείλο. Μέσω αυτής κινήθηκαν τεράστιες ποσότητες ύδατος, σε 

μέρη που δεν ήταν δυνατόν να διοχετευτεί, πετρωμάτων και ανθρώπων. Γιατί 

φέρνω τώρα αυτήν την πληροφορία; Μα, για να σας καταφέρω να συνδεθείτε 

βαθύτερα μ’ αυτή τη μορφή, με την ανάμνηση για την ακρίβεια αυτής της 

μορφής.  

Για τα δικά σας δεδομένα, θα έμοιαζε με μία λεγόμενη σκουληκότρυπα, δεν 

ήταν όμως ακριβώς αυτό. Ήταν ένα πλάσμα. Έπλεε όπως το ξύλο στο νερό 

αλλά δεν ήταν ξύλο. Συγχώνευε ενέργειες αλλά δεν ήταν μέταλλο, δεν ήταν 

πυρ. Ήταν αποτέλεσμα γενετικών τροποποιήσεων.  

Αναρωτιέται κανείς αν έχετε σκεφτεί, πού μπορεί να οδηγηθεί η ανθρωπότητα 

με τα γενετικά πειράματα. Στη δημιουργία τι είδους μορφών μπορεί να 

καταλήξει; Κάποιοι τα σκέφτονται αυτά… οι επιστήμονές σας όχι -όχι ακόμα. Τα 

πιο θαρραλέα μυαλά βλέπουν προς τα εκεί αλλά δεν μπορούν να διανοηθούν τι 

θα σήμαινε μία οντότητα με τέτοιες ιδιότητες. Δεν μπορούν να συλλάβουν, για 

παράδειγμα, την ύπαρξη μίας οντότητας ζωντανής, που θα λειτουργούσε 

προσφέροντας υπηρεσίες που προσφέρει ένα «άψυχο», σε εισαγωγικά πάντα, 

αντικείμενο, μηχάνημα… μια «άψυχη» συσκευή.  

Και εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα: «Για ποιο λόγο; Εδώ οι άνθρωποι 

προσπαθούν να κατασκευάσουν μηχανές που να τους υπηρετούν, ώστε να 

αποδεσμεύονται οι ίδιοι. Για ποιο λόγο να κατασκευάσουν… να συνθέσουν μία 

οντότητα ζωντανή, νοήμονα, που θα έκανε τη δουλειά που μπορεί να κάνει ένα 

άψυχο ρομπότ;» 

Πάμε πάλι από την αρχή. Τι θα συνέβαινε για παράδειγμα, αν συνδέατε ένα 

άψυχο ρομπότ με έναν εγκέφαλο; Δεν είναι τόσο μακρινή αυτή η ιδέα στην 
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πραγματικότητα, δεν απέχουν τα δύο τόσο πολύ μεταξύ τους. Απέχουν ίσως, 

όσο απέχει ένας επιστήμονας από το να θεωρήσει ότι ένα αυτοκίνητο είναι 

ζωντανό, ότι έχει νοημοσύνη. «Μα γιατί; Έχει νοημοσύνη;» θα ρωτήσει 

κάποιος. Με την έννοια που το θέτετε, όχι ακριβώς αλλά αποτελείται από 

στοιχεία που έχουν μία ελάχιστη νοημοσύνη/συνείδησης, με την έννοια ότι 

συνδέονται για να εξυπηρετήσουν ένα σκοπό.  

Έβαλα πάρα πολλά ξαφνικά πάνω στο τραπέζι μέσα σε λίγη ώρα. Πού μπορεί να 

πετάξει η φαντασία σας; Για κάποιο λόγο θεωρείτε πως, για να είναι κάτι 

ζωντανό, πρέπει να διαθέτει DNA, πρέπει να έχει βούληση, να έχει συνείδηση, 

με τον τρόπο που έχετε εσείς, ανάλογη με τη δική σας δηλαδή. Εδώ υπάρχει 

ένα μεγάλο κενό κατανόησης. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό το θέμα, για να 

συνδεθούμε πάλι με εκείνη τη σηραγγόμορφη οντότητα. Κρατήστε στο νου σας 

ότι κινείται στον Νείλο. Ναι, έχει νοημοσύνη. Μία στοιχειώδη νοημοσύνη που 

την καθιστά ικανή να συνεργάζεται με τις νοημοσύνες των ανθρώπων.  

Ελάτε στο Ασουάν, φέρτε τον εαυτό σας νοερά στο Ασουάν και θεωρήστε ότι 

εκεί μπροστά σας, στο Νείλο, βρίσκεται αυτή η οντότητα, βρίσκεται η σήραγγα. 

Επικοινωνήστε μαζί της και όταν νιώσετε έτοιμοι και έτοιμες, δεχτείτε να σας 

μεταφέρει. Αφεθείτε και παρακολουθήστε τι συμβαίνει.  

[Παύση 7΄] 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Είναι και η Ίσις παρούσα. 

Γυρίστε στην εποχή που έπρεπε να μεταφέρετε τεράστιες ποσότητες νερού από 

τον Νείλο σε ένα άλλο μέρος της τότε Αιγύπτου. Το νερό του Νείλου έπρεπε να 

μεταφέρετε και αυτό συνέβαινε σε διάφορες περιόδους, όχι μόνο στην περίοδο 

που η Σαχάρα είναι έρημος. Ακόμα και την περίοδο που υπήρχε βλάστηση, 

χρειαζόταν μεταφορά του νερού. Κάποιος θα γελάσει, θα πει «Μα, μία σήραγγα 

θα μετέφερε το νερό… ορίστε, με σωληνώσεις δεν γίνεται η μεταφορά του 

νερού συνήθως;» χμμ… είναι κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο από αυτό! 

Είναι μία οντότητα, που κυριεύει το ύδωρ. Είναι πιο ισχυρή από το νερό. Το 

μεταφέρει επειδή γίνεται αυτό. Και τώρα θα σας αφήσω εδώ, επειδή έχω μια 

πολύ σημαντική δουλειά να κάνω. Θα σας αφήσω, να συνεργαστείτε μ’ αυτήν 

την οντότητα, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, και να δείτε τι μπορείτε να 

καταφέρετε με αυτήν.  

«Ειλικρινά Χάπι», μου λέει η Άννα, «πιστεύεις ότι σε ένα μήνα θα έχουμε 

επικοινωνήσει τόσο βαθιά με τη σήραγγα και θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε 

κάτι;»  Το νερό σας, τα ύδατά σας, χρειάζονται τη σήραγγα. Σας μιλώ σε πολλά 

επίπεδα ταυτόχρονα, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη. Είναι μία νοήμων 

οντότητα, που μπορεί να σας βοηθήσει στη διαχείριση των υδάτων. Αφήστε με 

εμένα εδώ που βρίσκομαι να κάνω τα δικά μου και συνδεθείτε με αυτήν…. την 
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Ανατζέν, για την ακρίβεια.  

 

Σας καλωσορίζω στον κόσμο του Χάπι της Υδάτινης Υπηρεσίας.  

Είστε ευλογημένοι. 
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