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«Ήταν ένα μικρό καράβι» 

 
 

Αφήστε τη βροχή να σας βρέξει, μη φεύγετε από το νερό, δεν θα πνιγείτε. Είναι 

ευλογία το νερό. Χαρείτε το. Δείτε τα παιδιά, πώς χαίροντα να πλατσουρίζουν 

στη βροχή! Γιατί δεν γίνεστε σαν αυτά; Αφήστε λίγο τη σύνεση κατά μέρος και 

απολαύστε τη βροχή. Απολαύστε το παιχνίδι με το νερό. όχι μόνο στη θεωρία, 

όχι μόνο στα μυστικά του Νείλου αλλά και στην απλή, γήινη βροχή, που 

ξεπλένει τόσα πολλά, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. 

Σας μιλά ο Χάπι. Ο θεός της πλημμύρας του Νείλου.  

Οι θεοί μπορεί να γίνουν σκληροί με τους ανθρώπους μερικές φορές και οι 

άνθρωποι το βιώνουν αυτό στο φυσικό περιβάλλον, καθώς έχετε συνδέσει τους 

θεούς με το περιβάλλον, καθώς διαφεντεύουν, επηρεάζουν τη φύση. Ή 

τουλάχιστον έτσι πιστεύετε... ή έτσι είναι… και πολλά «ή» ακόμα.  

Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, χαίρομαι ιδιαίτερα εγώ… Ξέρετε, έχετε 

μία παροιμία που λέει «δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη δεν 

χωράνε». Τι θυμόσαστε; Η Άννα προσπαθεί να κρατήσει το ένα, πέφτει το 

άλλο… και ξανά από την αρχή. Το ίδιο κάνετε κι εσείς, από τη μεγάλη σας χαρά 

όταν έχετε καινούρια παιχνίδια. Ένα τέτοιο… καρπούζι είναι η Άνατζεν, με την 

οποία θα δουλέψουμε σήμερα επίσης. «Ουάου!», ακούγεται κάποιος. «Δεύτερη 

φορά το ίδιο θέμα; Τι έγινε Χάπι;»  Και όμως, ναι. Και η Άνατζεν, αυτή η 

οντότητα όπως είχαμε πει, είναι που θα σας οδηγήσει σήμερα πιο μακριά απ’ 

ό,τι εγώ. Εγώ την έφερα μπροστά σας, σας την παρουσίασα μέσα στο Νείλο και 

μέσα από τον Νείλο θα συνδέεστε μαζί της, γιατί ήταν παιδί του Νείλου και 

παραμένει εκεί ως εντύπωμα. Παραμένει ως εντύπωμα, που κάποιοι, κάποτε, θα 

μπορέσουν να κατανοήσουν.  

Αφήστε λοιπόν ό,τι άλλο κάνετε, αφήστε να πέσουν τα πάντα από πάνω σας, 

μη κρατάτε τίποτα στα χέρια σας ούτε στο νου σας και ελάτε. Οραματιστείτε τον 

όμορφο Νείλο, το μεγάλο ποταμό. Δείτε με τα μάτια της καρδιά σας τα νερά να 

κυλούν γαλήνια αλλά και δυναμικά, σίγουρα, βέβαια για το ταξίδι που κάνουν. 

Η Άνατζεν βρίσκεται στο Ασουάν. Εκεί θα τη βρίσκετε κάθε φορά, μπροστά 

στην Ελεφαντίνη. Εκεί θα την καλείτε. Δεν είναι εύκολο να φανταστείτε μία 

σηραγγώδη οντότητα. Είναι νοήμων, είναι νοήμων, είναι οντότητα και είναι 

σηραγγώδης. Αν θέλετε, μπορείτε να την οραματιστείτε σαν ένα σύγχρονο 

σκάφος ή όπως αλλιώς θέλετε, αρκεί να μπορέσετε να μπείτε στο εσωτερικό της 

και να την αφήσετε να κινηθεί γρήγορα και να σας μεταφέρει εκεί που πρέπει 

σήμερα να βρεθείτε.  

Σας σκεπάζω όλους/όλες με τα νερά μου. Καλυφθείτε με τα νερά του Νείλου. 
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Νιώστε ότι είστε μέσα στο Νείλο, τόσο βαθιά ώστε το νερό να σας καλύπτει, να 

σας υπερκαλύπτει αρκετά. Εκεί τώρα, βρείτε την Άνατζεν. Καλέστε τη νοερά. 

Θα εμφανιστεί μπροστά σας στο πι και φι. Ανοίξτε μία πόρτα στο πλάι και 

περάστε στο εσωτερικό της σήραγγας. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί ξαπλωμένοι ή 

όπως αλλιώς επιλέγετε. Η σήραγγα αρχίζει να κινείται κάθετα, οριζόντια… 

Δημιουργεί την αίσθηση ότι κινείται σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα, 

περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της σε όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο 

κάθετα και οριζόντια στον άξονά της αλλά και διαγώνια. Εσείς εκεί μένετε 

σταθεροί και σταθερές. Εσείς είστε σταθεροί. Στέκεστε μέσα της με τα μάτια 

κλειστά -τα εσωτερικά σας μάτια, της φαντασίας. Απλώς τη νιώθετε να 

περιστρέφεται γύρω σας σε όλες τις κατευθύνσεις. Την κατάλληλη στιγμή, όταν 

νιώσετε ότι αυτή η περιστροφή έχει ολοκληρωθεί και έχει επέλθει ηρεμία, δείτε 

πού βρίσκεστε. Μόλις ανοίξετε τα μάτια σας, είστε κάπου αλλού. Πάρτε χρόνο 

για να δείτε πού είστε. 

[Παύση 5΄] 

 

Και τώρα μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας.  

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Σας έχω δείξει μέχρι σήμερα στις συναντήσεις μας -και παλαιότερα βέβαια- 

αρκετούς τρόπους για να επισκέπτεστε τις Πλειάδες και τα αστέρια. Η Άναντζέν 

είναι εκείνη η οντότητα/μηχανισμός, που θα σας οδηγεί οπουδήποτε, στην 

εμβέλεια που είναι εφικτό να φτάσει η ανθρώπινη κατανόηση γύρω από τη Γη 

στο σύμπαν. Όχι μόνο εκεί… Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, σας 

οδηγεί επίσης σε χρόνους και χώρους της Γης και μπορεί να σας οδηγήσει και 

σας παράλληλες διαστάσεις, σε παράλληλες ενσαρκώσεις σας στη Γη. Μένει να 

δουλέψετε μαζί της.  

Ένας λόγος που αποφεύγετε να το κάνετε συνειδητά ή μη, είναι ότι δεν νιώθετε 

έτοιμοι να διαχειριστείτε αυτό που θα σας δείξει. Και όμως, υπάρχουν τόσα 

πολλά εκεί! Και επειδή θέλω πραγματικά να σας ωθήσω στο παιχνίδι των 

αστεριών, θα βάλω την Άννα να κάθεται και να κοιτάζει μέσα από την 

Άνατζεν….  Το Άννα είναι όνομα· το Άνατζεν δεν συνδέεται με το όνομα Άννα -

απαντώ σε δική της ερώτηση- είναι ένας τίτλος της οντότητας αυτής. Θα βάλω 

λοιπόν την Άννα να κοιτάζει μέσα από την Άνατζεν για κάθε έναν από εσάς, μία 

φορά το μήνα για τρία-τέσσερα λεπτά και θα σας μεταφέρει συμβολικές 

αλήθειες και παραστάσεις, που θα γονιμοποιήσουν το υποσυνείδητό σας για 

περισσότερες επιτεύξεις.  

Μπορεί εσείς να νιώθετε ότι δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Μπορεί η 

κατάσταση που επικρατεί γενικώς, η απομόνωση στην οποία βρίσκεστε ακόμα 

να σας κάνει να νιώθετε ότι σας έχουν κόψει τα φτερά αλλά υπάρχει μέλλον και 

θα το δείτε να έρχεται. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. 

Μπορούμε να σας το δείξουμε και να αποφασίσετε εσείς αν το θέλετε ή όχι αυτό 

που υπάρχει για εσάς.  
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Τα πάντα όμως είναι συνδημιουργία. Επιτυγχάνονται ως συνδημιουργία. Εμείς 

σας δείχνουμε πολλά -εγώ και όλοι οι άλλοι που έρχονται και σας μιλούν- αλλά 

είναι στο δικό σας χέρι το να τα υλοποιήσετε. Πρέπει να βρείτε την ορμή μέσα 

σας. πρέπει να εφελκύσετε την ενέργεια, την ορμή, για επίτευξη. Αυτό είναι στο 

δικό σας χέρι.  

Ο Νείλος έρεε πάντοτε, πριν ακόμα σκαφτεί, πριν αρχίσει να τρίβεται η γη, ο 

βράχος απ’ τη ροή του νερού και να σχηματίζει ένα βαθύ φαράγγι, ο Νείλος 

έρεε. Όσο υπήρχε ακόμα ωκεανός, ο Νείλος υπήρχε μέσα του και έρεε. Και πριν 

ακόμα δημιουργηθεί ο ωκεανός, όταν τα πάντα, όταν όλο το νερό ήταν ατμός, 

ο Νείλος έρεε μέσα στον ατμό.  

Ναι. Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο, Μ. Αυτό το καράβι πότε θα 

ταξιδέψει; Από σένα εξαρτάται. Τα ύδατα της γης τα διασχίζουν τα πλοία κάθε 

μέρα. Τα ύδατα του ουρανού ποιος θα τα διασχίσει; Με μια Αργώ και με μια 

απλή βάρκα, βρε αδερφέ…. Έστω, με την Άνατζεν. Είναι το αστρόπλοιό σου. 

Και δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός που σε μεταφέρει κάπου αλλά είναι 

νοήμων, επιμένω και επικοινωνεί μαζί σας. λέτε να ήταν κάτι τέτοιο και η 

Αργώ; Να ήταν ένας τέτοιος μηχανισμός; Ήταν ένα μικρό καράβι στα νερά του 

Νείλου και ήταν αταξίδευτο για αιώνες και χιλιετίες, μέχρι που κάποιοι 

αποφάσισαν να το ταξιδέψουν.  

 

Καλό σας ταξίδι 

Χάπι 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

