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[Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων) 

Άννα: Ζητώ από τον Δία να καθίσει ανάμεσά μας. 

 

…………… 

Και βέβαια το ζητάς, γιατί χρειάζεται να είμαστε ανάμεσά σας. Αν δεν είμαστε 

ανάμεσά σας, δεν θα μπορέσουμε να ανεβούμε ψηλότερα για εσάς. Χρειάζεται να 
σας τραβήξουμε προς τα επάνω. Ανοίξτε την καρδιά σας. και κάντε το μονοπάτι σ’ 

αυτήν φαρδύ, έτσι ώστε να χωρέσει πολλά. Δεν είναι ένα μικρό, στενό μονοπάτι. 
Το μονοπάτι της καρδιάς είναι ευρύ. Ζητώ από την Άννα να κάνει στην άκρη, στο 

πλάι, για να σταθώ εγώ και να πάρω τα ηνία της συνάντησης.  

Και έτσι είναι, αγαπητοί, είμαι εδώ. Και είμαι, όπως δεν με έχετε ξαναδεί, 
οποιαδήποτε άλλη φορά. Είμαι εγώ ο Ζευς και μιλώ. Με έχετε μπροστά σας. Αυτός 

που μιλά δεν είναι η Άννα, είμαι εγώ. Το θυμίζω για τον εξής απλό λόγο. 
Ερχόμενοι συχνά σε επαφή μεταξύ σας, ξεχνάτε ποιοι είστε πραγματικά. Και όπως 

τείνετε να ξεχνάτε ποιοι είστε εσείς οι ίδιοι πραγματικά, ξεχνάτε και ποιοι είναι 
αυτοί που έχετε μπροστά σας και τι κάνουν αυτοί που έχετε μπροστά σας ή τι δεν 
κάνουν. Σήμερα θα μιλήσουμε γι’ αυτό: τι δεν κάνει ένας channeler. Ενδιαφέρον, 

δεν βρίσκετε; 

Ένας channeler δεν ποδηγετεί. Δεν καταχράται. Αποφασίζει μόνο για τον εαυτό 

του. Αφήνει τα πάθη του να επηρεάζουν την προσωπική του ζωή, όχι των 
υπολοίπων -όσο αυτό είναι δυνατό.  «Γιατί; Έχει πάθη;» Μμ… φυσικά!  

Μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, έχετε μάθει αρκετά πράγματα για 

τον διαυλισμό, για τον τρόπο που δουλεύει ένα κανάλι. Και μάθατε να το κάνετε 
εσείς οι ίδιοι σε ένα βαθμό, όσο καλύτερα μπορείτε, άσχετα από το αν δεν 

εμπιστεύεστε αρκετά αυτά που λαμβάνετε. Τα χρόνια περνάν, οι δεκαετίες, οι 
αιώνες και, από καταβολής κόσμου, οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν να μιλήσουν 

με τον Θεό. Θέλουν επίσης να ακούσουν τι έχει να τους πει ο Θεός -όποιος Θεός. 
Για σκεφτείτε, είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί τους ανθρώπους από καταβολής 
κάσμου, όπως βέβαια και άλλα ερωτηματικά, του τύπου «τι κάνω», «από πού 

έρχομαι», «πού πηγαίνω», και τα σχετικά. Ο Θεός είναι εδώ, όπως είναι και ο 
άνθρωπος. Και επειδή ο άνθρωπος δεν βλέπει τον Θεό, δεν μπορεί να τον 

αντιληφθεί, προσπαθεί να τον ακούσει. Να τον ακούσει και να τον καταλάβει με το 
δικό του τρόπο. Να φέρει τη θεία αντίληψη στα δικά του μέτρα, για να μπορέσει 
κάτι να εννοήσει.  

Έτσι, υπήρχαν πάντοτε πολλά ιερατεία, γιατί εκείνοι που μπορούσαν να μιλήσουν 
με τον Θεό γινόταν σύντομα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αναπτύχθηκαν πολλά 
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συστήματα, πολλές θρησκείες, με όλα τους τα παρακλάδια. Εδώ και χιλιάδες 

χρόνια και ακόμα περισσότερο, ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό και μια επαφή με 
τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι εδώ, όπως είμαι εγώ τώρα. Όσες φορές και να το 

επαναλάβουμε, όσες φορές και να δώσουμε απαντήσεις και οδηγίες, φαίνεται αυτό 
να είναι ένα θέμα που δεν λύνεται, δεν βρίσκεται μια ικανοποιητική απάντηση, 

που να γαληνέψει όλες τις καρδιές, να αγγίξει όλες τις ψυχές. Άλλοι ψάχνουν από 
δω, άλλοι ψάχνουν από κει και στο τέλος κανένας δεν είναι απολύτως 
ευχαριστημένος. Είτε οι άνθρωποι κλείνονται με πολύ εγωκεντρικό τρόπο στη δική 

τους αντίληψη για το Θείο και την εκλαμβάνουν ως απόλυτα ορθή, στην 
περιορισμένη μορφή αντίληψης που διαθέτουν, είτε δεν μιλούν, από ντροπή. Γιατί 

μέσα τους δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι για δεκαετίες σε όλη τους τη ζωή, 
ακολουθούσαν ένα μονοπάτι που ποτέ δεν κατάλαβαν ικανοποιητικά. Ακόμα και 
όταν νιώθουν ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν, το κρύβουν. Δεν μιλούν. 

Συνεχίζουν να προσεύχονται στον Θεό που έμαθαν να προσεύχονται αλλά δεν 
μιλούν γι’ αυτό που καταλαβαίνουν. Και είναι έπειτα και οι άλλοι, εκείνοι οι 

άπιστοι, οι άθεοι, οι αγνωστικιστές, που απλώς ζουν. Είναι πιο ελεύθεροι; Είναι πιο 
αντικειμενικοί; Έχουν πιο καθαρό μυαλό αλήθεια; Ενίοτε ναι. Αλλά ο άνθρωπος 
είναι άνθρωπος και τα πάθη του παραμένουν ως έχουν.  

Η επιστήμη σας έχει να δείξει πολλά, πάρα πολλά επιτεύγματα. Εκείνοι που πολλές 
φορές λεν ότι δεν γνωρίζουν, εκείνοι που έψαχναν στ’ αστέρια ή μέσα από το 

μικροσκόπιό τους δεν είδαν καμιά υπερφυσική οντότητα, ακόμα κι εκείνοι, είναι 
ιερείς. Οι επιστήμονες αποτελούν ένα ιδιαίτερο ιερατείο. Οι ίδιοι ποτέ-ποτέ-ποτέ 
δεν θα δεχόντουσαν να ονομαστούν έτσι, γιατί θεωρητικά τουλάχιστον, σκοπός 

τους είναι να αναζητούν, όχι να πιστεύουν. Δεν θα δέχονταν να αποκληθούν 
ιερείς, με την έννοια που αποδίδεται συνήθως στους ιερείς, παρόλα αυτά 

αποτελούν ένα ιδιότυπο ιερατείο. Και αυτό το ιερατείο, των μάγων-ιερέων της 
επιστήμης, μπορεί να είναι εξίσου διεφθαρμένο με κάθε άλλο ιερατείο. Και επίσης, 
μπορεί να τιμά εξίσου τον Θεό με κάθε άλλο ιερατείο. Το ότι δεν ονοματίζουν έναν 

Θεό, δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούνται με αυτόν. Και το ότι δεν υπόκεινται σε ένα 
θρησκευτικό δόγμα, ενιαίο όπως θα ήταν μία θρησκεία, επίσης δεν σημαίνει ότι 

δεν μετέχουν στην πλάνη και τη θυμαπάτη των αισθήσεων και των πεποιθήσεών 
τους.  

Θέλετε να απευθυνθείτε σε έναν ιερέα της επιστήμης για να μεσολαβήσει στον 

Θεό για να σωθείτε; Πάρα πολλές εξειδικεύσεις… πάρα πολλές. Σχεδόν όσες και οι 
θεότητες. Αν υπάρχει ένας προστάτης άγιος ή μία προστάτις θεότητα για τα μάτια, 

για την καρδιά, για κάθε μέρος του σώματος, για τα επαγγέλματα, για τόσες και 
τόσες εκφάνσεις της ανθρώπινης φύσης, μήπως δεν υπάρχουν αντίστοιχα ιερείς, 
που υπηρετούν αυτό το ιερατείο; Ένας ψυχίατρος σε ποια θεότητα ή σε ποιον άγιο 

θα αντιστοιχούσε; Ένας νευρολόγος, ένας χημικός, ακόμα και ένας άλλος 
επιστήμονας, πιο θεωρητικός. 

Μιλούμε και σας ενσταλάζω ενέργειες. Ενσταλάζω σκέψεις, σπόρους, για 
συνδέσεις σημαντικές, που αργότερα θα αποδώσουν καρπούς. Δεν κομίζω 

γλαύκας εις τας Αθήνας, φυσικά είναι πράγματα που πολλοί έχουν ήδη σκεφτεί. 
Μάλιστα, οι άνθρωποι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις αντιστοιχίες των 
θεοτήτων με διάφορες καταστάσεις και ακόμα με όψεις του ανθρώπου και μέρη 

του φυσικού σώματος, που διαχειρίζονται οι ιερείς του επιστημονικού ιερατείου, 
για να μπορέσουν να εφελκύσουν από εκεί αντίληψη/γνώση, χωρίς να χρειαστεί 

καθόλου μα καθόλου να μελετήσουν. Κοιτάξτε πόσο περίπλοκο γίνεται όλο το 
σκηνικό.  
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Το ιερατείο σας λοιπόν καλά κρατεί, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται. Είτε 

πρόκειται για ένα ιερατείο θρησκευτικού τύπου, είτε για ένα ιερατείο 
επιστημονικού τύπου. Ανάμεσα σε αυτά τα ιερατεία, κινείται ο απλός άνθρωπος, ο 

κοινός άνθρωπος. Που βέβαια θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι, επίσης σε ένα 
βαθμό αποτελεί ιερέα και ιέρεια αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός τώρα. Κινείται 

λοιπόν ανάμεσά τους ο άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερη γνώση είτε προς τη μία 
κατεύθυνση, είτε προς την άλλη. Ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει. Προσπαθεί να 
ζήσει τη ζωή του, να τα «καταφέρει» και να μείνει σώος. Να έχει επιτυχίες, να 

αποκτήσει όλα όσα χρειάζεται γενικά. Και σ’ αυτόν τον αγώνα, πάντοτε χρειάζεται 
εκείνος που κατέχει τη γνώση. Πάντοτε, κάθε φορά, χρειάζεται να απευθυνθεί σε 

ένα ιερατείο. Αν και δεν είναι ο γενικός κανόνας, υπάρχουν μέρη -μέρη- των 
ιερατείων που κατανοούν τις συνδέσεις και εμπιστεύονται και το απέναντι 
ιερατείο. Σε ένα μεγάλο βαθμό, υπάρχουν συγκρούσεις. Και θα έλεγε κάποιος ότι 

είναι συγκρούσεις συμφέροντος, αν δεν μπορούσε να αντιληφθεί πόσο βαθιά είναι 
ριζωμένη η πλάνη των ανθρώπων, η ανοησία των ανθρώπων, που δεν τους 

επιτρέπει να δουν καθαρά αυτό που τους συμβαίνει.  

Έτσι λοιπόν έχουμε τον άνθρωπο που προσπαθεί να επιταχύνει το βήμα του με τη 
βοήθεια των ιερατείων και οποίος, προφανώς, δεν είναι άμοιρος ευθυνών ούτε 

είναι εντελώς αθώος. Κουβαλάει τα δικά του βάρη, τις δικές του πλάνες, είναι 
βυθισμένος στη δική του θυμαπάτη, αγκυλωμένος στο δικό του εγώ και προσπαθεί 

να σηκώσει το κεφάλι. Δεν είναι τόσο τραγική η εικόνα που σας παρουσιάζω. 
Απλώς τονίζω μερικά στοιχεία για να διευκολύνω την κατανόηση. Αυτός ο 
άνθρωπος λοιπόν τα ψέλνει στον Θεό ή στον διάβολο -αν πιστεύει σε αυτόν- ή 

στους επιστήμονες. Γιατί φυσικά, τα ψέλνει σε αυτούς από τους οποίους περιμένει 
να βοηθηθεί. Υπάρχει μία τραγικότητα σε αυτό, δεν νομίζετε; 

Είναι εκείνος που δεν έχει τη γνώση -μπορεί να έχει τα χρήματα- που προσπαθεί 
να σωθεί και δίνει τη δύναμή του στο τάδε ή το δείνα ιερατείο και στρέφεται 
εναντίον τους όταν δεν ικανοποιείται. Εδώ υπάρχει μια περίπλοκη συνθήκη. 

Υποθέτουμε ότι είναι όλα προσυμφωνημένα. Είτε έρχεται ως ιερέας, είτε έρχεται 
ως πιστός, με όποιο ρόλο και αν συμμετέχει, θεωρούμε ότι είναι κάτι 

προκαθορισμένο. Αν όμως αφήσουμε στην άκρη το παιχνίδι που παίζεται, τι μένει; 
Μένει το Ένα ιερατείο -το ένα και μοναδικό ιερατείο- που έχει διαφθαρεί σε 
μεγάλο βαθμό και έχει διχαστεί τόσο ριζικά, ώστε να υπάρχουν τελικά δύο τύπων 

ιερατεία, το επιστημονικό και το θρησκευτικό.  

Τα πάντα φαίνονται προδιαγεγραμμένα και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να 

αμφισβητούν σθεναρά, να αντιστέκονται, στη δύναμη του θρησκευτικού 
ιερατείου, προσπαθούν να ξεπεράσουν το φόβο που επιβάλει το επιστημονικό 
ιερατείο αλλά χρειάζεται από κάπου να κρατηθούν, οπότε αγκιστρώνονται πάνω 

στο επιστημονικό ιερατείο. Αφήνονται να οδηγηθούν από αυτό. Ξεγλιστρούν από 
τα νύχια μιας… ηθικής, για να πέσουν στα νύχια μιας άλλης. Γιατί βέβαια και τα 

δύο ιερατεία ανάλογα διεφθαρμένα είναι και επιβάλλουν μία ηθική πολύ 
αμφίβολη.  

Όλη αυτήν την ώρα, προσπαθώ να κάνω σαφές το βασικό πρόβλημα της 
ανθρωπότητας, που εμφανίζεται τώρα τόσο έντονα μέσα από κινήματα που 
πολεμούν τις επιστημονικές πρακτικές. Ευτυχώς που η Άννα κάθεται στην άκρη, 

γιατί θα ήταν έτοιμη τώρα να πεταχτεί και να ρωτήσει «Μα τι θες να μας πεις, Δία; 
Ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την επιστήμη για τα βασικά; Πέρα από τη 

διαφθορά που μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν και απαντήσεις.»  Μα έτσι είναι, 
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υπάρχουν απαντήσεις. Τελικά όμως, ποιος θα ικανοποιήσει τον πελάτη απόλυτα; 

Δεν μπορεί να το κάνει πλήρως ούτε το ένα ιερατείο ούτε το άλλο. Ο πελάτης δεν 
μπορεί να ικανοποιηθεί. Όσο διεφθαρμένος και αν είναι ο ίδιος, ο βασικός λόγος 

μη ικανοποίησης ποιος είναι; Είναι η αμφίβολη ηθική και από τη μία πλευρά και 
από την άλλη. Θα έλεγε κάποιος, ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Και όταν πρόκειται 

για το επιστημονικό ιερατείο, αυτό μπορεί να επιδείξει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα, βάσει του πειραματισμού, των ερευνών και των αποδείξεων που 
διαθέτει. «Εγώ κύριε σου έσωσα τη ζωή. Σου αφαίρεσα ένα κομμάτι από το 

φυσικό σου σώμα και σου έσωσα τη ζωή, που θα έχανες αλλιώς. Σου έδωσα ένα 
φάρμακο και σε έκανα καλά. Για πήγαινε στο ιερατείο το άλλο… Θα σε κάνει καλά; 

Δεν θα ερχόσουν σε μένα, αν μπορούσαν να σε κάνουν αυτοί καλά. Άρα, τι μου 
λες τώρα;» 

Και έτσι κάπως, τα δύο ιερατεία, μη θέλοντας να βρουν κοινό τόπο, άρχισαν να 

μιλούν για το φυσικό σώμα και για το πνεύμα. Το επιστημονικό ιερατείο μπορεί να 
σώσει το φυσικό σώμα και το θρησκευτικό ιερατείο να σώσει το πνεύμα. Λες και 

αυτά είναι εντελώς ξεχωριστά μεταξύ τους! 

Δεν είστε εδώ, σ’ αυτόν τον κύκλο, για πρώτη φορά, είστε από την αρχή. Ούτε για 
πρώτη φορά ακούτε μία επικοινωνία. Είσαστε έμπειροι, πολύ έμπειροι στο 

εσωτερικό μονοπάτι. Και κάποιοι έχετε ιδιαίτερες γνώσεις του ενός ιερατείου ή του 
άλλου. Κι εγώ, ο Ζευς, μόνος μου αυτή τη φορά, χωρίς συνοδεία, να, κάθομαι 

εδώ μπροστά σας και παρουσιάζω το πρόβλημα και θέλω μια απάντηση. Πώς θα 
ικανοποιηθεί ο πελάτης;  

Μια πιθανή απάντηση θα ήταν «Μα, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο αλλά, τι μας είπες 

λίγο νωρίτερα; Ο ίδιος ο πελάτης δεν ανήκει σε κάποιο ιερατείο από μόνος του; 
Ή, για να το θέσουμε καλύτερα, δεν είναι ο ίδιος ιερέας σε ένα επίπεδο; Άρα, 

κάπου θα εμπίπτει. Δεν είναι άμοιρος ευθυνών, πρέπει να ζητήσει τις δικές του 
ρίζες.»  Μία άλλη απάντηση θα ήταν «Ο πελάτης θέλει τα δικά του, είναι ο ίδιος σε 
μεγάλο βαθμό διεφθαρμένος, δεν είναι σε θέση να λάβει τη θεραπεία που ζητά, 

είτε στο φυσικό σώμα είτε στο πνεύμα και κατηγορεί βέβαια τους ευεργέτες του. 
κατηγορεί τους λειτουργούς που προσπαθούν να τον βοηθήσουν.»  Και θα βρείτε 

και άλλες, αρκετά ενδιαφέρουσες απαντήσεις, για την ικανοποίηση του πελάτη.  

Ξεκίνησα τη συζήτηση από το channeling, από το τι κάνει ένας channeler και τι 
δεν κάνει και σύντομα μεταπήδησα στα ιερατεία. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που 

μεταφέρει τα λόγια του Πνεύματος, όπως για παράδειγμα η Άννα, ανήκει εκ των 
πραγμάτων στο θρησκευτικό ιερατείο -ακόμα και αν δεν ανήκει σε κανένα δόγμα, 

δεν έχει σημασία. αν υπάρχει ένας άνθρωπος που υλοποιεί τις οδηγίες του 
Πνεύματος, ακόμα και αν δεν τις αντιλαμβάνεται ως τέτοιες, ανήκει στο ιερατείο 
της επιστήμης. Όπως κατανοούν πάρα πολύ καλά οι channeler -στην πλειοψηφία 

τους, όχι όλοι, στην πλειοψηφία τους- το πλέον βασικό είναι, ο ίδιος ο πελάτης να 
αντιληφθεί τη δική του ικανότητα, όχι να αποκτήσει τη γνώση του ενός ή του 

άλλου ιερατείου αλλά να αντιληφθεί την ικανότητά του να καθορίσει τις ηθικές 
αρχές που θα τον ικανοποιούν. Αν ο πελάτης -εξακολουθώ να τονίζω τη λέξη 

πελάτης, παρότι θα μπορούσα να τον ονομάσω αποδέκτη των υπηρεσιών ή 
θεραπευόμενο ή με πολλούς άλλους τρόπους= αν ο πελάτης συνειδητοποιήσει και 
αποδεχτεί την ευθύνη του να ορίσει ο ίδιος το πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται οι 

συναλλαγές του, θα καταφέρει τελικά να ικανοποιηθεί. Θα τα καταφέρει όντως; 
Ναι, θα τα καταφέρει. Θα έχει βάλει τα όριά του και θα έχει δημιουργήσει μαζί με 

όλους τους άλλους μία νέα ηθική.  



Ο Κύκλος των Θεών                                                                  Συνάντηση 8η - 25.11.2021 
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Με έχετε ακούσει να σας μιλώ με πολλούς τρόπους μέχρι σήμερα. Και κάθε φορά 

έρχομαι μέσα από μία άλλη άκρη να πιάσω τον ειρμό και να δώσω διέξοδο σε ροές 
σκέψης που φαίνονται εγκλωβισμένες. Είναι μια εποχή που αντιμετωπίζετε ένα 

πολύ πραγματικό και πρακτικό πρόβλημα διχασμού. Και έχουν όλοι ευθύνη γι’ 
αυτόν το διχασμό και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυθεί αυτό, αν ο ίδιος ο πελάτης 

δεν βρει τη δύναμή του, δεν αποφασίσει να αναλάβει την ευθύνη του, να ορίσει ο 
ίδιος τις ηθικές αρχές, που θα διέπουν την εξυπηρέτησή του.  

«Πολύ εύκολο… Ευκολάκι!», θα πείτε. «Εξίσου εύκολα θα άλλαζαν τα πράγματα, 

αν οι άνθρωποι μπορούσαν να ξεσηκωθούν και να ρίξουν τα απολυταρχικά 
καθεστώτα και να επιφέρουν πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές στη 

διακυβέρνηση του τόπους τους, στην κοινωνία και ούτω καθεξής. Και όμως, δεν 
γίνεται. Δεν γίνεται εκτεταμένα. Δεν γίνεται σε σημαντικό βαθμό.» 

«Και με τον τρόπο που το λες Δία», ακούω την Άννα να ξυπνάει, «θα 

αναγνωρίσουν οι επιστήμονες ότι αποτελούν ιερατείο ή θα αποδεχτούν αμφότερα 
τα ιερατεία ότι υπηρετούν τον ίδιο Θεό;» 

Στον κόσμο σας η ηθική δύσκολα συζητείται αλλά, ακριβώς αυτόν τον κόσμο, που 
ο καθένας περιχαράσσεται γύρω από τα δικά του αναχώματα και βάζει ταμπέλες 
ηθικής και κανόνες και κάθε ιερατείο κρατά το όνομά του γερά, η φροντίδα πρέπει 

να στραφεί στον άνθρωπο. Και η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να 
ισχυροποιηθεί. Βρίσκεστε στις αρχές της νέας χιλιετίας. Πότε θα συμβεί αυτό; 

Ούτε η επιστήμη ούτε η θρησκεία θα πρέπει να επιβάλλουν ανήθικες πρακτικές. 
Αυτό που εκφράζεται ως ένα κίνημα αντικοινωνικό και όντως λειτουργεί 
προβληματικά, δεν είναι άλλο παρά η έκφραση της αγωνίας των ανθρώπων 

απέναντι στην έλλειψη ηθικής. 

Κάθομαι εδώ μπροστά σας και μιλώ σε ελάχιστους ανθρώπους. Εγώ είμαι εδώ. Και 

μπορεί σήμερα να μη σας ανέβασα ψηλά στον Όλυμπο μαζί μου αλλά αυτή είναι η 
απάντησή μου στο πρόβλημα των ημερών. Ο πελάτης θα συνεχίσει να 
δυσανασχετεί προς κάθε κατεύθυνση, αν ο ίδιος δεν αποκτήσει κατ’ αρχάς ηθική 

βάση και αν ο ίδιος δεν διεκδικήσει την εφαρμογή βασικών ηθικών αρχών από όλα 
τα ιερατεία. Απ’ όλους τους ιερείς, τις ιέρειες, απ’ όλους εκείνους που 

εκπροσωπούν τη γνώση, εσωτερική/πνευματική και φυσική/γήινη. Και σ’ αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και οι channelers. Συμπεριλαμβάνονται όλοι.  

Κρατήστε ψηλά τον πήχη! Θα έρθει μια εποχή, που αυτό θα αποδειχτεί να είναι, 

ό,τι πιο σημαντικό κάνατε ποτέ στη ζωή σας.  

Κρατήστε ψηλά τον πήχη!  

 

Μέτατρον και Ζευς, ταυτόχρονα. 
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