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Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες….χαλαρώστε…  

Θα σας ζητήσουμε κάτι περίεργο για αρχή. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, ενώστε τις 

παλάμες πάνω από το κεφάλι και οραματιστείτε τον εαυτό σας να γυρίζει 
ανάποδα, με το κεφάλι στη γη και τα πόδια στον ουρανό. Δείτε τον εαυτό σας 

να ισορροπεί στις άκρες των δακτύλων, στις άκρες των ενωμένων χεριών σας. 
Κρατήστε για λίγο στον νου αυτήν την εικόνα. 

[Σύντομη παύση] 

Μπορείτε τώρα να αφήσετε τα χέρια. Κρατήστε αυτήν την εικόνα στο νου σας 
και επιτρέψτε στον εαυτό σας να γειώσει τις ενέργειες που έρχονται, γιατί η 

αλήθεια είναι ότι πατάτε πλέον σε μια διαφορετική επίγνωση κι αυτήν την 
επίγνωση την κάνετε πραγματικότητα στη γη, σ’ αυτήν την περίοδο που έχουν 

έρθει τα πάνω–κάτω. Δείτε την ενέργεια να ρέει από εσάς μέσα από τα χέρια 
σας στη γη.   

Είμαστε μαζί σας σήμερα και είμαστε πολλοί περισσότεροι απ’ ότι εσείς. 

Χαιρόμαστε πάρα πολύ να είμαστε εδώ. Αυτό που θέλουμε να σας θυμίσουμε, 
είναι ότι βρίσκεστε εδώ γιατί συμφωνήσατε να έρθετε και να δουλέψετε σε μια 

δύσκολη περίοδο για τη γη και να φέρετε στο γήινο πεδίο τις ενέργειές σας, 
τις συλλογικές ενέργειες που είναι και δικές σας και περνούν μέσα από σας 
στη γη. Συμφωνήσατε λοιπόν να τις γειώσετε, για να βοηθήσετε στη μεγάλη 

αλλαγή και τώρα βρίσκεστε στα πρόθυρα, στο κατώφλι του να δείτε τα 
πράγματα να παίρνουν μια πιο εξωτερική μορφή και να γίνονται 

πραγματικότητα στο γήινο πεδίο.  

Και είμαι εδώ για να σας πω την αλήθεια, που σχετίζεται όχι μόνο με σας αλλά 
με όλη την ανθρωπότητα, με όλα όσα υπάρχουν. Είμαι εδώ για να σας πω ότι 

Εγώ Είμαι ο Χριστός στη γη κι έρχομαι για να σώσω τους ανθρώπους από την 
αμαρτία. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Δεν είναι τόσο απλό και 

τακτοποιημένο, όσο βρίσκεται στη σκέψη ενός ζηλωτή. Είναι πιο βαθύ και η 
αλήθεια είναι ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να περάσει μέσα από τον καθένα από 
εσάς ξεχωριστά.  

Έρχομαι να σας δείξω ότι η αμαρτία αυτή καθεαυτή δεν είναι παρά ένα πέπλο. 
Η αμαρτία είναι απλά αυτό που αποκαλείτε πέπλο της διττότητας, που σας 

φέρνει στη συνειδητότητα του χωρισμού….της χωριστικότητας. Δένοντας…  
τυλίγοντας τον εαυτό σας με αυτό το πέπλο, βρίσκεστε στη συνειδητότητα, 
στην επίγνωση, ότι είστε χωρισμένοι από όλους τους άλλους· ότι είστε 

απομονωμένοι. Χάνετε την επίγνωση της ενότητας και βρίσκεστε ξαφνικά σε 
μια περίεργη πραγματικότητα, όπου τίποτα δεν είναι πια όπως ήταν στον 

Ουρανό. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο σοκ για το πνεύμα που 
κατεβαίνει για πρώτη φορά στη γη και η ψυχή είναι αυτή που αναλαμβάνει 
κάθε φορά, να κρατήσει κάποιες μνήμες και να τις διοχετεύει υποσυνείδητα 
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στον γήινο εαυτό, ώστε να μπορεί να δεχτεί τα πράγματα και να προχωρήσει 

μέσα σ’ αυτήν την περίεργη πραγματικότητα.   

Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, είναι για να σας δείξω ότι πρέπει να σκίσετε το 

σεντόνι της αμαρτίας, ότι πρέπει να σκίσετε το πέπλο της χωριστικότητας, να 
το αφήσετε να πέσει από πάνω σας και να επιτρέψετε στον πραγματικό σας 

εαυτό να αποκαλυφθεί.  

Τι νομίζετε ότι ήταν η Ανάσταση; Τι έγινε όταν ο Ιησούς ελευθερώθηκε από τα 
οθώνεια, από τα σεντόνια με τα οποία τον είχαν τυλίξει; Τι βρήκαν οι 

μαθήτριες, όταν πήγαν στον τάφο του; Ήταν η εγκαταλελειμμένη μορφή, που 
ένα μεγάλο πνεύμα άφησε πίσω του, όταν συνδέθηκε με την πραγματικότητα 

του Ουρανού· όταν γείωσε την πραγματικότητα της Ενότητας στη γη. Και γι’ 
αυτόν που βιώνει αυτήν την πραγματικότητα, είναι πολύ διαφορετικά τα 
πράγματα. Δεν βλέπει πια τον κόσμο από το γήινο πεδίο αλλά από ψηλά, από 

τον Ουρανό.   

Και Ουρανός, στην περίπτωσή μας είναι το επίπεδο της Ενότητας, της 

ενότητας των πάντων. Είναι αυτή η αλλαγή της συνειδητότητας κατά την 
οποία αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν είναι η Άννα, δεν είναι η Βιτόρια, δεν 
είναι ο Θοδωρής ούτε ο Τάσος, ούτε ο Γιώργος, δεν είναι ο τάδε ή ο δείνα 

αλλά είναι το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Πατέρα, το Πνεύμα της Ζωής που 
εκδηλώνεται μέσα από διαφορετικές μορφές. Πολύ λίγη σημασία έχει το πώς 

σας λένε. Πολύ λίγη σημασία έχει το τι νομίζετε ότι είστε. Να είστε σίγουροι 
ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και πολύ ευρύτερη, γιατί στο 
δικό μου επίπεδο δεν υπάρχει ο Ιησούς, η Βιτόρια και ο Ηλίας αλλά είμαστε το 

Εγώ Είμαι.   

Κάθε φορά ο Ανώτερος Εαυτός προσπαθεί να σας προσεγγίσει και να σας 

δώσει αυτήν την αλήθεια αλλά είναι πολύ σχετικός ο τρόπος με τον οποίο 
μπορείτε να τη δεχτείτε. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα κρατήματα, με όλους 
τους φόβους και τις δεσμεύσεις του γήινου πεδίου. Έτσι, προσπαθούμε να 

βρούμε τρόπους να προσεγγίσουμε τον καθένα ξεχωριστά, σύμφωνα με τα 
πιστεύω που έχει αναπτύξει, με τις πεποιθήσεις του, με τη θρησκεία στην 

οποία μπορεί να έχει ενταχτεί ή μέσα από κάθε άλλη νοητική δομή στην οποία 
έχει ενταχτεί. Η αλήθεια είναι σε κάθε περίπτωση ότι το Πνεύμα πραγματικά 
μπορεί να προσεγγίσει τον καθένα ξεχωριστά, μόνο που εσείς και πάλι στο 

γήινο πεδίο αντιλαμβάνεστε αυτήν την προσέγγιση σαν διαφορετικούς 
τρόπους σκέψης, διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, και πολλές φορές -τις 

περισσότερες φορές- σαν αντιπαλότητα. Αυτό που για μας είναι Ένα, εσείς το 
βλέπετε σαν αντιμαχόμενες παρατάξεις, σαν αντιμαχόμενες ιδέες κι αυτό 
συμβαίνει μόνο και μόνο γιατί είστε τυλιγμένοι μ’ αυτό που αποκαλέσαμε 

σεντόνι της αμαρτίας.   

Και δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από τη σημερινή, για να δηλώσετε την 

πρόθεσή σαν να σχιστεί αυτό το σεντόνι της αμαρτίας. Να σκιστεί το πέπλο 
της χωριστικότητας και να μπορέσετε να σταθείτε στην ενέργεια του Ενός. 

Γιατί από αυτό το επίπεδο στέκομαι και κοιτάω τον καθένα σας στα μάτια και 
για μένα μοιάζει περισσότερο σαν να έχω κάνει ζωγραφιές στο χαρτί. Μοιάζει 
σαν να ζωγράφισα τον εαυτό μου με διάφορες στολές και είπα «Εδώ, σ’ αυτό 

το σκίτσο, είμαι ένας άντρας με μαύρα σγουρά μαλλιά, έχω οικογένεια και δυο 
παιδιά και δουλεύω σαν εργάτης, στο άλλο σκίτσο ασχολούμαι περισσότερο με 

τον εσωτερισμό κι έχω άλλα χαρακτηριστικά και στη διπλανή είμαι 
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επιστήμονας και μελετώ όλη την ημέρα». Έτσι είναι για μένα, σαν να έχω 

ζωγραφίσει τον εαυτό μου στο χαρτί με πολλές διαφορετικές μορφές κι όταν 
τελειώσει η ιστορία μου στη μια ζωγραφιά, την αφήνω στην άκρη και 

προχωράω σε μια άλλη. Αυτή είναι επίσης η συνειδητότητα της νέας εποχής 
στην οποία βαδίζετε. Αυτή είναι η επίγνωση που γειώνεται και σας κάνει να 

νιώθετε αμήχανα, γιατί τώρα ο Ουρανός και η Γη είναι ένα όσο δεν ήταν ποτέ 
άλλοτε και η συνειδητότητά σας απέχει από αυτήν του Ενός, όσο μία σκέψη, 
όσο μία εικόνα, όσο μία ζωγραφιά σε ένα φύλλο χαρτί.  

Θα κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Θα σας ζητήσω να ενώσετε τα χέρια σε στάση 
προσευχής μπροστά από το τρίτο μάτι και να κατεβάσετε την ενέργεια του 

κέντρου του τρίτου ματιού στο δεύτερο κέντρο, στην περιοχή του αφαλού. 
Δείτε τους αντίχειρές σας να συλλαμβάνουν μαγνητικά την ενέργεια του 6ου 
κέντρου που βρίσκεται ανάμεσα στα φρύδια και κατεβάστε τα χέρια σιγά–σιγά 

προς τα κάτω, βλέποντας την ενέργεια αυτή να ακολουθεί εσωτερικά τους 
αντίχειρές σας. Κατεβάστε την ενέργεια μέχρι το ύψος του 2ου κέντρου, 

μερικά εκατοστά κάτω από τον αφαλό και δώστε την άδειά σας να μείνει εκεί. 
Κατόπιν, δείτε τους ενωμένους αντίχειρες να συλλαμβάνουν μαγνητικά την 
ενέργεια του 2ου κέντρου και με τη βοήθειά τους, ανεβάστε την σιγά – σιγά 

στο ύψος του τρίτου ματιού. Δώστε την πρόθεσή σας να μείνει εκεί η ενέργεια 
του 2ου κέντρου όσο χρειάζεται.  

Αυτή η νέα διευθέτηση θα λειτουργήσει σαν δέκτης και πομπός για τις νέες 
ενέργειες. Σχηματίζει έναν άριστο μηχανισμό δέκτη & πομπού ταυτόχρονα για 
τις νέες ενέργειες με τις οποίες έρχεστε σε επαφή αυτό το διάστημα.   

Θα σας ζητήσω να σηκωθείτε, να κινηθείτε και να ξεμουδιάσετε λίγο, για να 
συνεχίσουμε αργότερα.   

[Μεσολάβησε διάλειμμα] 

Ο μικρός που είναι εδώ [Σημ.: αναφέρεται σε ένα αγόρι 12 ετών που 

παρακολουθεί την επικοινωνία] θα εργαστεί αργότερα πάρα πολύ με τις 
ενέργειες του Σεν Ζερμαίν και της Ιεραρχίας και θα κάνει πολλά πράγματα μ’ 
αυτές. Έρχεται ο καιρός που θα ανοίξουν τα μάτια του και θα δει. Θα δει ότι 

πολλά από αυτά που του λέγατε, ήταν πραγματικά αληθινά και θα δει και 
πολλά άλλα, που εσείς δεν μπορείτε ακόμα να δείτε. Θα έρθει η εποχή που θα 

κάθεται και θα διδάσκει και θα τον ακούν με μεγάλη προσοχή, γιατί θα λέει τα 
πράγματα όπως είναι.  

Και τώρα ας γυρίσουμε στο θέμα μας. 

Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες και χαλαρώστε. Σταθείτε στο κέντρο σας.   

Έρχονται δύσκολες εποχές για πολλούς που θεωρούσαν ότι ο Πατέρας κι εγώ 

ήμασταν μια απλή φαντασίωση ανθρώπων ονειροπαρμένων, που έπαιρναν τα 
βουνά, γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Όπως σε 
κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι αρκετά διαφορετική από αυτό που φαίνεται. 

Έτσι τώρα έρχεται η περίοδος που θα δικαιωθεί η πίστη πολλών στον 
πνευματικό κόσμο. Μιλάμε όμως για την αγνή πίστη, όχι αυτή που μπήκε σε 

καλούπια που σχηματίστηκαν για να ικανοποιήσουν το συμφέρον ορισμένων, 
αλλά για την αγνή πίστη που υπάρχει στην καρδιά κάθε ανθρώπου, απέναντι 
σ’ αυτήν την Πηγή της Ζωής που είτε τη λέει Θεό, είτε Αλλάχ, στην πηγή της 

Ζωής που αναγνωρίζει ως Δημιουργό. Ο καθένας μέσα του αναγνωρίζει μια 
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Πηγή της Ζωής. Κι αυτός που δηλώνει άθεος, αναγνωρίζει μια Πηγή της Ζωής. 

Αυτή είναι η ουσία, εκεί βρίσκεται η αλήθεια κι αυτό είναι το σημείο απ’ όπου 
πρέπει ο καθένας να κάνει το ξεκίνημά του.  

Κι έρχομαι να σας δείξω κάτι ακόμα. Ποιος νομίζετε ότι ήταν ο Ηλίας, που 
κατέβηκε από το βουνό με τις πλάκες του Νόμου, στην ουσία φέρνοντας τη 

συλλογική ενέργεια του λαού του Ισραήλ;*  Ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε 
να εργαστεί για το θείο θέλημα και να δικαιώσει τις προσδοκίες του λαού του. 
Ήρθε να εκπληρώσει προφητείες και να αποδείξει ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο 

γι’ αυτόν που έχει την πεποίθησή του στον Πατέρα. Ποιος είναι ο Ηλίας που 
κάθεται και σας μιλάει; Ποιος είναι ο Χριστός, ο Ιησούς και οι Δάσκαλοι της 

Ιεραρχίας; Μορφές του παρελθόντος που αναδείχτηκαν σε εξαίρετες 
προσωπικότητες, λόγω της πεποίθησής τους στον πνευματικό κόσμο. Κανένας 
από αυτούς δεν κινήθηκε με απώτερο στόχο την αναγνώρισή του. Κινήθηκαν 

όμως από αγνή αγάπη για τον Θεό. Από αγνό ενδιαφέρον για όλα όσα 
βρίσκονται στην άλλη πλευρά και για όλα όσα μπορούν από εκεί να γίνουν 

πραγματικότητα στη γη.   

Βλέπετε ανθρώπους που μιλούν γι’ αυτά τα πράγματα και γίνονται δημόσια 
πρόσωπα, έχοντας ευρεία αναγνώριση και είναι πολλοί εκείνοι που 

αναρωτιούνται πώς θα μπορούσαν να γίνουν σαν αυτούς. Θα ήταν καλό όμως 
να γνωρίζετε ότι δεν θέλω να γίνετε σαν αυτούς. Γιατί αυτοί εκτελούν μεν τον 

σκοπό για τον οποίο ήρθαν, αλλά ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουν τα 
πράγματα είναι να εργαστείτε για τον εαυτό σας στη σιωπή. Η ενέργεια της 
σιωπής είναι η σπουδαιότερη που μπορεί να υπάρξει, ό,τι σπουδαιότερο 

μπορείτε να καταφέρετε.   

Θα σας ζητήσω καθημερινά να επιβεβαιώνετε μέσα σας την πίστη σας στον 

Ένα Θεό, με το νόημα που γνωρίζετε βαθιά στην καρδιά σας αυτή τη στιγμή, 
την πίστη σας στη Μία Πηγή της Ζωής. Γιατί αυτό είναι το σημείο απ’ όπου 
ξεκινάνε όλα κι αυτό είναι το σημείο όπου καταλήγουν όλα. Αυτό το σημείο 

είναι το κέντρο της ύπαρξής σας. Να επιβεβαιώνετε καθημερινά την πεποίθησή 
σας, την πίστη σας στην Πηγή της Ζωής και να αφήσετε τα πάντα να 

εκδηλωθούν στη γη μέσα από αυτήν.   

Το 2ο τσάκρα, της περιοχής του αφαλού και το 6ο, που βρίσκεται ανάμεσα 
στα φρύδια, συνδέονται με την ενέργεια του Πατέρα, με την ενέργεια της 

Πηγής και σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Αυτό θα σας φέρει πιο κοντά ακόμα στην 
επίγνωση του πραγματικού σας Εαυτού. Θα σας βοηθήσει να εκπορεύσετε τις 

ενέργειές σας μέσα από το Αρχέτυπο του Χριστού που βρίσκεται μέσα σας. 
Δείτε τον εαυτό σας να συντονίζεται με αυτό το τρίγωνο, δείτε την ενέργεια 
να αναβλύζει από την Μία Πηγή της Ζωής στη μια κορυφή του τριγώνου, 

κατόπιν να ρέει προς στο 2ο τσάκρα, από εκεί στο 6ο τσάκρα και από εκεί πάλι 
πίσω στην Πηγή της Ζωής.  

Και τώρα θα σας δώσουμε το χρόνο να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε.   

 

 ……………………………….  
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Ερωτήσεις & Απαντήσεις: 

 

Ερώτηση 1η: Επανήλθε για ακόμα μία φορά ο όρος αμαρτία κι απ’ ότι 
καταλαβαίνω, έτσι όπως ορίστηκε, δεν έχει μεγάλη σχέση με την έννοια που 

είχε στην παλιά ενέργεια. Τι κοινά χαρακτηριστικά έχει η έννοια της αμαρτίας 
όπως δόθηκε παλιά με την έννοια με την οποία δίνεται τώρα και γιατί 
συνεχίζεται η χρήση του ίδιου όρου;  

Απάντηση:  

Έρχομαι να σας δείξω τι εννοώ. Η αμαρτία είναι αυτή που ήταν πάντα και έχει 

να κάνει με την άρνηση να κοιτάξει κάποιος στον καθρέφτη και να δει τον 
θεϊκό του Εαυτό. Έχει να κάνει με την άρνηση της πραγματικότητας της 
Ενότητας των Πάντων. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε πολύ σ’ αυτό. Αν 

κάποιος καθίσει και σκεφτεί στο βάθος της αυτήν την ιδέα και τη συγκρίνει με 
όσα έχουν δοθεί κατά καιρούς, από αυτούς που θεωρείτε φωτισμένους, θα 

δείτε ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια. Η αλλαγή, η συγκάλυψη, μπαίνει στο 
παιχνίδι από τη στιγμή που δημιουργούνται κατεστημένα με συγκεκριμένους 
στόχους. Ωστόσο, και πάλι θα πούμε ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, 

γιατί έτσι μπορούσε να κινηθεί η ενέργεια στη γη όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
όλους τους προηγούμενους αιώνες κι έτσι διαφυλάχτηκε σε λεκτική μορφή 

μέχρι τώρα.   

Είναι αλήθεια ότι πολλοί καταπιέστηκαν, στερήθηκαν την ελευθερία τους και 
τη ζωή τους ακόμα σε όλη αυτή τη μακραίωνη πορεία, όχι μόνο του 

Χριστιανισμού αλλά και των άλλων θρησκειών στη γη. Ωστόσο, θα ήθελα να 
σας τονίσω ότι ήσασταν κομμάτι αυτής της πορείας. Μπορεί τώρα να θυμώνετε 

για το ότι σε κάποιες ζωές προηγούμενες πιστέψατε στην πλάνη και πολλές 
φορές εσείς οι ίδιοι ήσασταν που σηκώσατε το μαχαίρι ενάντια στον αδελφό 
σας, για να του αφαιρέσετε τη ζωή, επειδή δεν πίστευε τα ίδια πράγματα με 

σας. Όμως έτσι είναι.   

Είσαστε μέρος της διαδικασίας και ο λόγος που επιθυμούμε να συνεχίσουμε να 

χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, είναι για να σας κάνουμε να αποδεχτείτε όλα 
όσα είστε, όλα όσα ήσασταν και όλα όσα θα γίνετε. Θα συνεχίσουμε να 
χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, με την έννοια πια της αστοχίας, με την έννοια 

ότι κάποιος αποτυγχάνει να συντονιστεί με τον Ένα και να συμμετέχει 
ενσυνείδητα στη μεγάλη Ενότητα. Με την έννοια ότι παραμένει καλυμμένος 

από το πέπλο της χωριστικότητας και δεν ζητά να διαλυθεί αυτό το πέπλο και 
να συντονιστεί με τη δόνηση του Ενός.   

Πραγματικά θέλουμε να αγαπήσετε όλα όσα ήσασταν και όλα όσα κάνατε, 

γιατί δεν έρχεται κανένας να σας κατακρίνει γι’ αυτά. Αν βρίσκομαι εδώ και 
δεν κατακρίνω αυτούς που κατακρεούργησαν τους αδελφούς τους, είναι γιατί 

βρίσκομαι εδώ και δεν κατακρίνω εσάς. Γιατί όλα έγιναν όπως έπρεπε να 
γίνουν. Ακολουθήσατε την οδό της ελεύθερης βούλησης ο καθένας ξεχωριστά 

και κάνατε αυτό που νιώσατε ότι έπρεπε να κάνετε, μέχρι να έρθει η στιγμή 
που θα αλλάξει η ενέργεια και θα βοηθήσει όλους να δούνε τα πράγματα λίγο 
καλύτερα.   
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Ο Ηλίας που κατέβηκε από το βουνό κι έφερε τον Νόμο στο Ισραήλ και είπε 

ότι «αυτόν τον Νόμο θα ακολουθείτε, κι αν δεν το κάνετε θα έχετε 
αμαρτήσει», το έκανε για να διαφυλάξει το ίδιο το Ισραήλ από την κακή 

χρήση της ενέργειας που του παρέδιδε εκείνη την ώρα, λόγω των ιδιαίτερων 
ενεργειακών συνθηκών που επικρατούσαν.*  

Σας λέμε πολλές φορές ότι ο Χριστός σας μιλάει μέσα από το Υπερεγώ. Το 
Υπερεγώ είναι αυτό το κομμάτι του εαυτού σας μέσα από το οποίο έρχεται και 
σας μιλάει η Χριστική Ενέργεια, μέσα από το οποίο σας καθοδηγεί και σας 

οδηγεί στην εκπλήρωση ανώτερων στόχων και σας βάζει τους απαραίτητους 
περιορισμούς για να πετύχετε αυτούς τους στόχους.   

Και είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να γίνει μια σύνδεση με την έννοια της 
αμαρτίας, γιατί η τοποθέτηση κανόνων είναι απαραίτητη για να διαφυλαχτεί, 
για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της ζωής. Όπως ο πατέρας νουθετεί τα παιδιά 

του και τους βάζει μερικά όρια στα οποία πρέπει να κινούνται και βάζει τα όρια 
γιατί είναι ακόμα μικρά και δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων στους οποίους 

μπορεί να πέσουν, έτσι αυτό το Υπερεγώ, καθόρισε κάποια πρότυπα, κάποια 
όρια, μέσα στα οποία μπορούσατε να κινηθείτε, μέχρι πραγματικά να 
διευρυνθεί η αντίληψή σας και να καταλάβετε το μεγαλύτερο σχέδιο. Μέχρι να 

καταλάβετε ότι είστε κάτι περισσότερο από αυτό που μπορείτε να αντιληφθείτε 
αγγίζοντας τα πόδια σας και τα χέρια σας. Κι αυτό έχει να κάνει με τη 

συλλογική εξέλιξη της ανθρωπότητας, όπως επίσης και με τη συλλογική, τη 
συμπαντική κίνηση.  

Δεν σκοπεύουμε να αναλύσουμε όλες τις συνδέσεις που υπάρχουν, γιατί δεν 

θα ήταν δυνατό να γίνει, ακόμα και σ’ αυτήν τη νέα ενέργεια. Είναι κάτι στο 
οποίο πρέπει να μπείτε ο καθένας ξεχωριστά και να συλλάβετε με τη δική σας 

αντιληπτική ικανότητα. Είναι σημαντικό όμως να κρατήσετε την ουσία, ότι 
όταν ο Ηλίας ήρθε κι έφερε τους Νόμους στον λαό του Ισραήλ*, δημιούργησε 
ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούσαν να κινηθούν βάσει της νέας ενέργειας που 

τους παρέδωσε. Αυτή η επίγνωση είναι που μπορεί να σας βοηθήσει από εδώ 
και πέρα να καταλάβετε ότι είναι σημαντικό να κατανοείτε κάθε στιγμή, ο 

καθένας για τον εαυτό του τώρα πια, τα όρια μέσα στα οποία μπορείτε να 
κινήστε.   

Σας έχουμε πει ότι στη νέα ενέργεια δεν υπάρχουν όρια και μπορείτε να 

κάνετε όλα όσα θέλετε να κάνετε. Για σκεφτείτε όμως, τι διάθεση έχετε όλοι 
εσείς που περπατάτε στη νέα ενέργεια; Όταν συνδέεστε με αυτήν την νέα 

ενέργεια, έχετε διάθεση να σκοτώσετε; Έχετε τη διάθεση να κάνετε κακό 
στους άλλους;  

Αυτή τη στιγμή που κρατάτε ακόμα μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σας και 

κινήστε σε μία διαφορετική εποχή, βρίσκεστε στην ηλικία της ωριμότητας σε 
συλλογικό επίπεδο και μπορείτε να συλλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα 

απ’ όσα μπορούσαν οι άνθρωποι του λαού εκείνου, τόσες χιλιάδες χρόνια 
πριν. Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκινάει πολύ πριν από την αρχή του 

χρόνου όπως τη γνωρίζετε και  θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα, μια ιστορία που 
έχει να κάνει με την εξέλιξη της ίδιας της ανθρώπινης φυλής. Σ’ αυτά τα 
χρόνια της ωριμότητας λοιπόν, δεν θέλουμε να αλλάξουμε την ορολογία και 

να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη λέξη, ας πούμε, αντί της αμαρτίας, θέλουμε 
όμως να σας δώσουμε νέα νοήματα πάνω στις παλιές ορολογίες.   
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Έτσι, αυτή τη στιγμή θέλουμε να σας μιλήσουμε για την έννοια της εξέλιξης. 

Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την εξέλιξη σαν την ανάγκη και την τάση να 
προχωρήσει κάποιος και να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που ήταν πριν. Να 

παρουσιάσει μια βελτιωμένη έκδοση αυτού που ήταν, τόσο στο επίπεδο της 
μεμονωμένης ανθρώπινης ύπαρξης όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα όμως 

θα θέλαμε να τραβήξουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, μέσα σ’ αυτήν 
την νέα ενέργεια θα πρέπει να καταλάβετε ότι χρειάζεται να δείτε την εξέλιξη 
με ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι να θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνετε κάτι 

καλύτερο από αυτό που ήσασταν πριν αλλά να ζητάτε κάθε φορά να 
εκφράσετε ακόμα μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού σας. Να φύγετε από τη 

σύγκριση του καλού και του κακού, της επάρκειας και της ανεπάρκειας και να 
εστιαστείτε στο γεγονός ότι η έννοια της εξέλιξης έχει να κάνει με τον βαθμό 
αυτοέκφρασης. Είναι πολύ πιο κατάλληλη αυτή η έννοια και θα δείτε ότι 

συνάδει με πολλά απ’ όσα έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα.   

 

Ερώτηση 2η: Μερικές φορές, παρόλη την προσπάθεια που κάνουμε, 
εισέρχεται μια ενέργεια χωριστικότητας. Ποια θα μπορούσε να είναι η δική μας 
δράση πάνω σ’ αυτό; 

Απάντηση:  

Η ύπαρξή σου κατέρχεται στα πεδία της μορφής επανειλημμένα για να 

αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και, το κάνεις αυτό με σκοπό να ωθήσεις επίσης 
τους συνανθρώπους σου να δούν την ουσία του θέματος. Ο λόγος που 
έρχεσαι είναι για να επιτείνεις τις ενέργειες που ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω 

από αυτό.   

Θα σου πούμε όμως ότι βρίσκεσαι ήδη στο κέντρο σου και δεν το ξέρεις. Η 

χωριστικότητα δεν είναι κάτι με το οποίο πρέπει να παλέψεις για να το 
αντιμετωπίσεις αλλά, όταν νιώθεις ότι κάτι μέσα σου σε ωθεί προς τα εκεί, 
χρειάζεται απλά να επιβεβαιώσεις στον εαυτό σου ότι βρίσκεσαι στο κέντρο 

σου. Δεν είναι κάποια σκάλα που πρέπει να ανέβεις. Δεν υπάρχει κάποια 
απόσταση που πρέπει να διανύσεις ή μαθήματα που πρέπει να πάρεις. 

Χρειάζεται απλά να επιβεβαιώσεις στον εαυτό σου ότι είσαι στο κέντρο σου, 
ότι η χωριστικότητα είναι μια πλάνη του γήινου πεδίου αλλά εσύ βρίσκεσαι 
έτσι κι αλλιώς συντονισμένος με την ενέργεια του Ενός.  

 

Ερώτηση 3η: Θα ήθελα να μας πούνε κάτι για την ημέρα 9/9/2007 (δηλαδή 

τρία εννιάρια στη σειρά) που συμπτωματικά είναι και ημέρα των γενεθλίων 
μου.  

Απάντηση:  

Θα πάρεις κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό στον ύπνο σου, γι’ αυτό 
γενικά, πριν πέσεις για ύπνο να ζητάς να παίρνεις καθοδήγηση μέσα από τα 

όνειρά σου. Οι αριθμοί σημαίνουν πολλά πράγματα κι έχουν ειπωθεί πάρα 
πολλά για τους αριθμούς. Το ότι ήρθες σ’ αυτήν τη ζωή κάτω από αυτή τη 

συγχρονικότητα, δείχνει ότι ήθελες να δώσεις στον εαυτό σου ένα σημάδι, για 
το ότι σ’ αυτό ολοκληρώνονται πάρα πολλά πράγματα, ολοκληρώνεις έναν 
κύκλο, μια μεγάλη πορεία που είχες διανύσει μέχρι τώρα, για να ξεκινήσεις 

κάτι καινούριο. Οι ημερομηνίες που δίνουν 9 είναι περισσότερες μέσα στον 
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μήνα και θα πρέπει να αφεθείτε πιο ανοιχτοί σε όλες. Θα σας λέγαμε ακόμα να 

μην εστιαστείτε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και απλά να απολαύσετε την 
αλλαγή που έρχεται.   

Η αλλαγή αυτή είναι μία από τις πολλές που θα ακολουθήσουν και η Χριστική 
Συνειδητότητα βρίσκεται πολύ πιο πάνω απ’ όλα αυτά. Βρίσκομαι πολύ πιο 

πάνω από αυτές τις ημερομηνίες και τους σημαδιακούς αριθμούς. Η Χριστική 
Συνειδητότητα, που είναι η δική σας συνειδητότητα, προΐσταται σε μία μεγάλη 
κλίμακα ενεργειών κι αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να σου πω, είναι να 

αφεθείς στα χέρια αυτής της ενέργειας.   

Μην αφήσεις τον εαυτό σου να μπλοκάρει τη σκέψη σου στις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες. Γιατί από εδώ και πέρα, κάθε μέρα είναι για σας μια καινούρια 
αρχή. Και, για να το θέσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, από εδώ και 
πέρα δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Αυτή είναι η συνειδητότητα, η επίγνωση την 

οποία σας ζητούμε να λάβετε και βρίσκεται πολύ πιο ψηλά από τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, που είναι απλά οδοδείκτες.   

Ξέρουμε ότι αυτό που ζητάς είναι να μάθεις την κατεύθυνση που δείχνουν 
αυτοί οι οδοδείκτες και τι είναι αυτό που υποδηλώνουν. Ο λόγος όμως που 
δεν σας λέμε τίποτα είναι γιατί θέλουμε να νιώσετε εσείς οι ίδιοι μερικά 

πράγματα. Οι ενέργειες που έρχονται είναι πολύ πιο μεγάλες από αυτό που 
φαντάζεστε και πρέπει να αρχίσετε να κινήστε με διαφορετικό ρυθμό, σε 

διαφορετική δόνηση από αυτήν του ημερολογιακού σας έτους.   

Θα σας το θέσω διαφορετικά. Περιμένετε μια ολοκλήρωση κι εγώ σας λέω ότι, 
αν ζητήσετε να σκιστεί το πέπλο της αμαρτίας που σας τυλίγει, θα έχετε 

φτάσει σ’ αυτήν την ολοκλήρωση. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να 
σου πούμε για την ώρα.   

 

Ερώτηση 4η (από το 12χρονο αγόρι): 

Τι ήταν αυτά τα ονόματα που είπατε πριν; Ποιοι είναι αυτοί;  

Απάντηση: 

Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα ανοίξεις σε ενέργειες που σου ήταν άγνωστες 

μέχρι τώρα και είναι καλό να μείνεις δεκτικός και να αφήσεις να συμβεί αυτή η 
αλλαγή. Να το ζητάς μέσα στην καρδιά σου αλλά να μην αφήνεις τον νου σου 
να μπερδεύεται μ’ αυτό. Απλά δέξου ότι θα γίνει και μην απασχολείς τον νου 

σου γιατί αυτό θα περιπλέξει τα πράγματα.   

Με άλλα λόγια, τον Σεπτέμβρη θα γίνει η αλλαγή….θα βιώσεις αυτά που ήρθες 

να βιώσεις σ’ αυτήν τη ζωή. Θα γίνουν πραγματικότητα αυτά που ήλπιζες όταν 
κατέβαινες σ’ αυτήν τη ζωή. Ο Ανώτερος Εαυτός σου είναι πολύ χαρούμενος 
μ’ αυτά που γίνονται και..… Είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να κατέβεις στη 

γη για να φτάσεις στον Ουρανό. Όταν ο Εαυτός βρίσκεται στην αγκαλιά του 
Πατέρα, είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι, εκεί όπου ανήκει. Δεν μπορεί να 

γυρίσει σ’ αυτόν αν πρώτα δεν φύγει από αυτόν. Η κάθοδός σου στη ζωή που 
ζεις τώρα, είναι μια τέτοια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για την ψυχή σου να 

παίξει ένα παιχνίδι. Να κάνει ότι φεύγει από τον Πατέρα για να έχει τη χαρά 
του να επιστρέψει σ’ αυτόν.  
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Η παρουσία σου στη γη έχει σκοπό να εξολοθρεύσει, να εξαλείψει τις 

αμφιβολίες των ανθρώπων για την ύπαρξη των ανώτερων πεδίων και θα 
γίνουν όλα στην ώρα τους, θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Μην 

ανησυχήσεις αν δεν έχεις σημάδια αυτών των πραγμάτων, γιατί η αλλαγή 
έρχεται πολύ ήπια κι ενώ εσύ ακολουθείς τη ζωή σου, ακολουθείς την 

καθημερινότητά σου, μπορείς να βρεθείς ξαφνικά στο σημείο να έχεις την 
επίγνωση πολλών άλλων πραγμάτων και να βιώσεις ένα άνοιγμα που ποτέ δεν 
περίμενες. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος να γίνουν τα πράγματα. Όλα θα 

έρθουν στην ώρα τους.   

 

Ερώτηση 5η: Μερικοί από μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τα πόδια, με 
τις αρθρώσεις. Υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει; Είναι φυσικό το 
πρόβλημα ή ενεργειακό;  

Απάντηση:  

Τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι φυσικό και 

να μην είναι ταυτόχρονα και ενεργειακό. Η έξαρση του προβλήματος αυτήν 
την περίοδο έχει να κάνει με τον βαθμό στον οποίο μπορεί να γειώσει κανείς 
τις ενέργειες που έχει επικαλεστεί. Να ζητάς καθημερινά να μένεις ανοιχτός 

απέναντι σ’ αυτές τις ενέργειες χωρίς φόβο και να τις βλέπεις να κυλούν μέσα 
από σένα στη γη. Να τις βλέπεις να ρέουν από ψηλά μέσα από την κορυφή 

του κεφαλιού στο σώμα και από εκεί, μέσα από τα πόδια σου στη γη, 
δηλώνοντας ταυτόχρονα την πρόθεσή σου να κάνεις ό,τι ήρθες να κάνεις, με 
όλη σου την καρδιά. Αυτό είναι αρκετό για να σε βοηθήσει να απαλλαγείς από 

την επιπλέον φόρτιση αυτής της περιόδου. Το σώμα υπόκειται σε πολλές 
πιέσεις, αλλάζουν πολλά πράγματα, αλλά όλα θα γίνουν με τον πιο κατάλληλο 

τρόπο. 

  

Όλα ειπώθηκαν, όπως έπρεπε να ειπωθούν. 

Ο Χριστός 

 

 
* Σε τρία σημεία της επικοινωνίας γίνεται αναφορά στον Ηλία ως φέροντα τις 

πλάκες του νόμου, υποδηλώνοντας προφανώς κάποια ταύτισή του τον 
Μωυσή. 
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