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Η Αλχημεία της Αφροδίτης 

Συνάντηση 9η – 09.12.2017 

«Περί Θηλυκής και Αρσενικής Αρχής» 

 

[Προηγήθηκε ανάγνωση Ορφικών Ύμνων.] 

 

Άννα: Ας πάρουμε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές.  

…………………… 

Ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Δεχτήκατε πολλές ενέργειες από 
εμένα, αγαπημένες. Ενέργειες που σας έφεραν κοντά στη βάση της ύπαρξής 

σας. Σας έκαναν να έρθετε κοντύτερα σε επαφή με τη Θηλυκή σας φύση. 
Ενέργειες που ξεσήκωσαν μέσα σας κάποια πάθη, και πιστεύω ότι καταφέρατε 
να βγείτε αλώβητες από την πυρά μου. Ο κύκλος μας κλείνει. Θα συνεχίσω να 

είμαι μαζί σας, καθώς εργαζόμαστε στο κύκλο της Ολυμπιάδας και του 
Αλέξανδρου, με τα Καβείρια Μυστήρια. Συνεπώς, η παρουσία μου είναι και θα 

είναι διαρκής. Κωφεύετε μερικές φορές. Σας μιλώ και εσείς κάνετε πίσω. 
Φοβάστε. Παίζετε με τη φωτιά και καίτε τα ακροδάκτυλά σας μερικές φορές 

και τρομάζετε. Σας αρέσει η φωτιά και θέλετε να παίζετε με τη φωτιά αλλά 
φοβόσαστε τη φωτιά.  

Η Θήλεια Αρχή είναι η βάση του σύμπαντος. Δεν είμαι εγώ η Αφροδίτη η 

Πάνδημη -τουλάχιστον δεν είμαι μόνο αυτή. Είμαι η Αφροδίτη. Είμαι αυτή που 
αναδύεται από τα βάθη της θάλασσας, από το σπέρμα του Ουρανού. Είμαι 

εκείνη που αναδύεται από το συναίσθημα, που όμως έχει θείες ρίζες. Και είναι 
αυτό που θα ήθελα να καταλάβετε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όταν 
τρομάζετε μπροστά στα συναισθήματά σας. μπροστά στον έρωτα, τον πόθο, 

την αγάπη, που μπορεί να βιώνετε.  

Τρομάζετε, γιατί αυτά πολύ συχνά οδηγούν σε πόνο. Αργά ή γρήγορα, 

οδηγούν σε διαταραχή της συνείδησης. Φοβόσαστε ότι σας οδηγούν σε μια 
στρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, παρόλα αυτά διαρκώς επιδιώκετε 
τον έρωτα, με τη μία ή την άλλη μορφή· τον ανθρώπινο ή τον θεϊκό έρωτα. 

Και πονάτε. Ο πόνος είναι βαθύς. Είστε έξυπνες και μπορείτε να τα βγάλετε 
πέρα. Μπορείτε να κάνετε πέτρα την καρδιά, να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, 

ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα είναι εντάξει, η ζωή συνεχίζεται αλλά μέσα σας 
μένει το εντύπωμα του πόνου. Και αυτό καραδοκεί να έρθει στην επιφάνεια 
οποιαδήποτε στιγμή -και συνήθως έρχεται στην επιφάνεια, τη στιγμή που το 

θέλετε λιγότερο. Και δώσ’ του να δουλεύετε και πάλι με τον εαυτό σας. αλλά 
κάθε φορά που κοιτάζετε προς τα κάτω, προς τη Γη και αποκτά για εσάς 

ενδιαφέρον η απλή, γήινη πραγματικότητα, τα απλά, γήινα πάθη των 
ανθρώπων, που είναι θεϊκά στη ρίζα τους, νιώθετε να ξεσηκώνονται κίνδυνοι. 
Βιώνετε τα πάθη, στην ουσία φέρνοντας στην επιφάνεια Θείο δυναμικό. Και 

όταν εμφανιστεί μπροστά σας πάλι το στοιχειό του πόνου, κόβετε τις ρίζες για 
άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά κάνετε πέτρα την καρδιά σας, για άλλη μια 

φορά κάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, λέτε «η ζωή συνεχίζετε» και 
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προχωράτε.  

Και όμως, όλο αυτό είναι ένα θείο δώρο. Ο πόνος αυτός είναι λυτρωτικός. 

Ποιος  θέλει τον πόνο; Γιατί να θέλετε τον πόνο -φυσικό ή ψυχικό πόνο; Και 
όμως, είναι λυτρωτικός. Γιατί αυτός δείχνει μια ανισορροπία. Έτσι και ο 

συναισθηματικός πόνος που μπορεί να βιώνετε, δείχνει ότι έχετε 
ξεπεράσει τα όρια. Ότι ναι μεν είστε σε επαφή με τη Θηλυκή σας φύση αλλά 
κάτι δεν κάνετε καλά. Μπορεί να δίνετε περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. 

Μπορεί η Θηλυκή σας φύση να έγινε για σας το σκαλοπάτι, το κατώφλι, για να 
περάσετε στη σύνδεση με το Αρσενικό αλλά το πατήσατε το σκαλοπάτι. Το 

περάσατε και αμέσως ξεχάσατε και πάλι, ότι αυτή η Θηλυκή φύση χρειάζεται 
ικανοποίηση. Ότι δεν είναι εκεί για να υπηρετεί το Αρσενικό αλλά για να 
ικανοποιείται επίσης. Δεν είναι εκεί μόνο για να ικανοποιεί αλλά και για να 

ικανοποιείται. Και η Θηλυκή φύση δεν σχετίζεται μόνο με τον έρωτα.  

Έτσι έρχεται ο πόνος και δείχνει ότι κάνετε μία υπέρβαση ορίων, που είναι εις 

βάρος σας· ή μπορεί να έρθει σαν αποτέλεσμα του γεγονότος, ότι απλώς έχει 
ολοκληρωθεί ένας κύκλος, όχι μόνο για εσάς ως γήινες οντότητες αλλά και για 
τη Θηλυκή φύση, που εκφράζεται μέσα από εσάς. Και ότι αυτός ο κύκλος 

πρέπει να κλείσει, για να βρείτε ικανοποίηση, για να ικανοποιηθεί η Θηλυκή 
σας φύση, με άλλο τρόπο.  

Πολλές φορές, λέτε ότι για τον πόνο, τον φυσικό και συναισθηματικό πόνο 
που μπορεί να βιώνετε, μπορεί να ευθύνονται γεγονότα του μακρινού 

παρελθόντος, άλλων ενσαρκώσεων. Το αναγνωρίζετε και βρίσκετε μια 
παρηγοριά στη σκέψη ότι ο πόνος μπορεί να είναι εξισορρόπηση παλαιών 
καρμικών καταστάσεων. Στη δική σας περίπτωση, δεν είναι έτσι. Είστε σε 

ένα σημείο, στο οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε, ότι η βασική 
δουλειά με τα παλιά εντυπώματα έχει γίνει και να αρχίσετε να 

αντιμετωπίζετε οποιονδήποτε τέτοιο πόνο, σαν ένα γεγονός που 
υποδηλώνει, ότι Τώρα χρειάζεται μία αλλαγή. Ότι Τώρα υπερβήκατε τα 
όρια και γι’ αυτό η Θηλυκή σας φύση υποφέρει. Όταν πονάτε, μπορεί να 

πονάει ο εγωισμός σας αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι η Θηλυκή σας φύση 
που υποφέρει.  

Αυτήν την εξισορρόπηση τη δουλέψαμε μαζί, με πολλαπλούς τρόπους. Θα 
ήταν υπερβολή… θα ήταν λάθος να πως ότι κάναμε όσα μπορούσαμε να 
κάνουμε μαζί αλλά κάναμε αρκετά μέσα σ’ αυτούς τους λίγους μήνες. Πλέον 

καλείστε να δουλέψετε με τη φωτιά των Καβείριων. Η ενεργοποίηση που έγινε 
σε εσάς στην αρχή του κύκλου, έχει ολοκληρωθεί. Θα δείτε, όσες δεν είδατε 

ακόμα, να συμβαίνουν πολλά πράγματα σε σχέση με τη Θηλυκή σας όψη. 
Κάθε φορά που θα μπαίνετε και θα εργάζεστε με το υλικό αυτού του κύκλου, 
θα συμβαίνει μέσα σας μια αλλαγή. Μια αλλαγή που μπορεί να σας τρομάζει 

αλλά η οποία τελικά θα αποδεικνύεται μεγάλης εμβέλειας αλλαγή, πολύ βαθιά 
αλλαγή και μια αλλαγή, που σας κάνει να συνειδητοποιείτε και να 

απελευθερώνεστε.  

Σ’ ένα μήνα περίπου από σήμερα θα ξεκινήσει ένας άλλος κύκλος και σ’ αυτόν 
θα είμαστε πάλι μαζί -όχι μόνο εσείς κι εγώ αλλά θα είμαι παρούσα. Μέχρι 

τότε, μπορείτε να στραφείτε στην αντίθετη πλευρά, στις ενέργειες της 
Αρσενικής σας φύσης. Είναι ένα απαραίτητο διάλειμμα, προκειμένου να 

φροντίσετε λίγο εκείνη την πλευρά, εκείνη τη όψη μέσα σας και να τη 
φροντίσετε με αγάπη.  

Δεν έχετε ξεπεράσει το φόβο σας για μένα. Δεν έχετε ξεπεράσει το 
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φόβο σας για την ένωση του Θηλυκού και του Αρσενικού και είναι 
αναμενόμενο και το θεωρούμε φυσικό αυτό, καθώς για εσάς, η σχέση 

Αρσενικού και Θηλυκού, η μεταξύ τους σχέση, αποτυπώνεται και 
καθρεφτίζεται μέσα και πάνω στις σχέσεις των δύο φύλων, σε όλο το 

ανθρώπινο και ζωικό βασίλειο.  

Και αυτές οι σχέσεις, στην πλειονότητά τους είναι διαταραγμένες -στο 
ανθρώπινο βασίλειο οι σχέσεις είναι διαταραγμένες ιδιαίτερα. Κουβαλάτε αυτή 

την πίκρα. Κουβαλάτε αυτά τα εντυπώματα, που ακόμα και αν εσείς οι ίδιες 
δεν τα βιώνετε προσωπικά, υπάρχουν εκεί για να σας θυμίζουν την ύπαρξή 

τους και να σας δημιουργούν πολλές αμφιβολίες. Και όμως, ξέρετε, δεν 
υπάρχει καλύτερος τρόπος… αν θέλει ένας άνθρωπος να βιώσει πλήρως, 
στην πληρότητά της τη σχέση Θηλυκού και Αρσενικού, δεν υπάρχει 

καλύτερος τρόπος από το να μπει σε αυτήν τη σχέση με την αθωότητα 
των πρωτόπλαστων.  

Μπορεί οι πρωτόπλαστοι…. Εντάξει, είναι ένας μύθος που προέρχεται από ένα 
διαφορετικό σύστημα αλλά είναι ένας μύθος. Μπορεί λοιπόν σε αυτόν τον 
μύθο οι πρωτόπλαστοι να τιμωρούνται, τελικά αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή 

ήταν όλα τέλεια, ήταν όλα παραδεισένια. Βέβαια, η ιστορία των 
πρωτοπλάστων αναφέρεται ιδιαίτερα στο θέμα της γνώσης αλλά τι σημαίνει 

γνώση; Είναι η πληροφορία γνώση; Διασκεδάζω χρησιμοποιώντας κάποιες 
διδασκαλίες από άλλες κατευθύνσεις, από άλλους τόπους… γράφουν εκείνα τα 

βιβλία «ο τάδε γνώρισε τη γυναίκα του» κι εννοούν ότι ενώθηκε μαζί της. Και 
μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η περιγραφή, διότι η Γνώση είναι Ένωση. Δεν 
μπορείς να γνωρίσεις κάτι πλήρως, αν δεν ενωθείς μαζί του. Σαφώς 

λοιπόν η γνώση, για την οποία τιμωρήθηκαν εκείνοι οι καημένοι οι 
πρωτόπλαστοι, αφορούσε την ένωση σε όλα τα επίπεδα. Γιατί το Δέντρο της 

Γνώσης από το οποίο έφαγαν, αφορούσε τη γνώση του καλού και του κακού, 
σε όλο το σύμπαν. Άρα έγιναν ένα με το καλό και έγιναν ένα με το κακό και 
έγιναν ένα μεταξύ τους. Έγιναν ένα με τα πάντα.  

Και βέβαια ήταν ο όφις -ο πύρινος όφις-, που τους οδήγησε σε αυτή την 
ένωση με τη Γνώση. Δεν υπάρχει, όπως είπα, καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις 

από το να ενωθείς. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να βυθομετρήσετε το 
δυναμικό της Αρμονίας ανάμεσα σε μία σχέση θηλυκού και Αρσενικού, από το 
να γίνετε ένα, με την αθωότητα των πρωτοπλάστων, μπαίνοντας δηλαδή και 

βιώνοντας τη σχέση Θηλυκού/Αρσενικού, άνευ όρων. 

Εγώ είμαι κακιά πολλές φορές. Οδηγώ τους ανθρώπους… οδηγώ τους 

ανθρώπους να βιώσουν συναισθήματα, από τα οποία θα ήθελαν να μείνουν 
μακριά. Θεωρούν ότι τους παραμυθιάζω, θεωρούν ότι τους παρασέρνω. Αλλά 
πού θα πηγαίνατε χωρίς αυτά τα βιώματα; Μη ξεχνάτε ότι η Αφροδίτη 

γεννιέται από τα βάθη του ωκεανού, από θείο σπέρμα, Ουράνιο. 
Προσπαθείτε να μένετε ασφαλείς. Τι σημαίνει αυτό; Τι σημαίνει 

«ασφάλεια» σε μία σχέση; Να έχεις ψωμί να φας, ρούχα να ντυθείς, 
χρήματα; Να έχεις ένα επίπεδο ζωής; Ή να νιώθεις ασφαλής συναισθηματικά; 
Ώπα! Πού είναι η αθωότητα των πρωτοπλάστων -που, παρεμπιπτόντως, και 

αυτοί στην κόλαση κατέληξαν. Ο παράδεισός τους έγινε κόλαση μετά την 
ένωση, ε;  

Δεν θα έπρεπε να σας τρομάζω με τέτοια παραδείγματα. Παρόλα αυτά, αυτή 
είναι η ζωή. Αν υπάρχουν άνθρωποι, αν υπάρχετε εσείς σήμερα, είναι επειδή 
κάποιοι πριν από εσάς, αποφάσισαν με τον α ή β τρόπο να ενωθούν και το 
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έκαναν επιτυχημένα ή αποτυχημένα. Το γεγονός της ύπαρξής σας δείχνει ότι 
ήταν επιτυχημένη η ένωση, ωστόσο σε άλλα επίπεδα, προφανώς οι σχέσεις 

δεν είναι εύκολο να ευδοκιμήσουν, να ισορροπήσουν. Είστε αποτέλεσμα 
ένωσης. Αποτέλεσμα της απόφασης δύο ανθρώπων να ξεπεράσουν, 

λίγο, τα όριά τους. Τι θα συνέβαινε, αν τα είχαν ξεπεράσει ολότελα; Θα 
ήταν τα πράγματα καλύτερα ή χειρότερα; Δεν μπορείτε να το κρίνετε, 
η πραγματικότητά τους ήταν πολύ διαφορετική από τη δική σας. Εσείς 

όμως;  

«Μα, εμείς είμαστε γυναίκες κάποιας ηλικίας», θα σκεφτούν κάποιες «και δεν 

μας ενδιαφέρει το θέμα». Πάντα σας ενδιαφέρει το θέμα! Πάντα! Και ιδιαίτερα 
σας ενδιαφέρει, γιατί δεν μιλώ μόνο για τη φυσική ένωση δύο ανθρώπων 
αλλά και για την ένωση δύο Αρχών. Και για να διευκολύνω την κατανόηση, ας 

τραβήξω την προσοχή σας στην ένωση της Θηλυκής και της Αρσενικής αρχής 
μέσα σας. Η γήινη εμπειρία σας είναι αποτέλεσμα αυτής της ένωσης. 

Όχι απλώς της ένωσης που συνέβη κάποτε, του πατέρα σας με τη 
μητέρα σας αλλά της ένωσης που συμβαίνει κάθε στιγμή μέσα σας. 
Είναι μια διαρκής ένωση, στο διηνεκές! Εκείνος ή εκείνη που μένει 

στην πραγματικότητα της μίας Αρχής, δεν μπορεί να επιτύχει πλήρως 
την ένωση· πρέπει να μετέχει και στη ουσία της άλλης. Σε μία φυσική 

σχέση, αυτό κάνετε με τη σεξουαλική πράξη, τη γενετήσια πράξη.  

Όταν πρόκειται για τον εαυτό σας, οι δυναμικές που αναπτύσσονται είναι 

επίσης ισχυρές. Και όταν εσείς εστιάζεστε μονόπλευρά στη μία ή την άλλη 
Αρχή και την εκφράζεται κατά κύριο λόγο, δεν βρίσκεστε σε ένωση. Η 
πραγματικότητά σας δεν είναι αποτέλεσμα της ένωσης των δύο αλλά ενός 

μονότονου, διαρκούς μονολόγου της μίας πλευράς.  

Και όλα αυτά τα είπα, για να σας εξηγήσω, γιατί είναι σημαντικό να πάρετε 

λίγο χρόνο, να συνδεθείτε με την Αρσενική Αρχή μέσα σας, που 
διαμαρτύρεται επίσης. Γιατί η Αρσενική Αρχή σηκώνει μεγάλο βάρος ευθύνης. 
Όταν οι άνθρωποι επιλέγουν να εκφράσουν την Αρσενική Αρχή κατά 

κόρον, την εξαντλούν. Δεν φτάνει το γεγονός ότι η Θηλυκή Αρχή 
στερείται ενέργειας και έκφρασης αλλά επίσης η Αρσενική Αρχή 

εξαντλείται σε ένα μονόλογο, ο οποίος είναι ολωσδιόλου μη 
παραγωγικός, επί της ουσίας. Γιατί είναι μονόλογος, δεν είναι 
διαλεκτική.  

Σηκώνει μεγάλο βάρος η Αρσενική πλευρά σας και χρειάζεται τη στοργή και τη 
φροντίδα της Θηλυκής πλευράς σας, για να εκφραστεί ισορροπημένα επίσης. 

Εσείς συχνά σκέφτεστε μέσα σας, ότι θα ήταν πολύ όμορφο να βρισκόσασταν 
σε μία ιδανική σχέση, ισορροπημένη σχέση, όπου υπάρχει αγάπη, ανάπτυξη, 
χαρά… πικραίνεστε όταν δεν πραγματοποιείται αυτή η κρυφή σας ελπίδα. 

Ωστόσο, τι κάνετε για την εσωτερική σχέση αυτών των δύο αρχών μέσα σας; 
μήπως την έχετε παραβλέψει επίσης; Μήπως είναι αυτός ένας βασικός λόγος, 

για τον οποίο δεν μπορείτε να βιώσετε μία ισορροπημένη σχέση εξωτερικά; 
Μήπως τα πράγματα θα διαφοροποιούνταν σε ένα βαθμό, μικρό ή μεγάλο, αν 
η γυναίκα μέσα σας φρόντιζε και τιμούσε τον άντρα μέσα σας; αναγνώριζε και 

τιμούσε και φρόντιζε την Αρσενική της πλευρά; Δεν αντιμάχονται ο ένας τον 
άλλον οι θεοί. Στον Όλυμπο υπάρχει ειρήνη. Αλλά αρέσκονται να βάζουν τους 

ανθρώπους σε μπελάδες. Πολύ απλά, γιατί εκεί υπάρχει ανισορροπία. Δεν 
είναι ότι οι θεοί θέλουν να σας παιδεύουνε αλλά είναι η έκφρασή σας 
ανισόρροπη. Δεν κατανοείτε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι θείες ροές να 

αντιμάχονται η μία την άλλη, φαινομενικά. Ίδιον εκείνων που βρίσκονται στα 
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Ολύμπια πεδία, είναι η Αρμονία. Και για την αρμονία αυτή της σχέσης της 
Θηλυκής και της Αρσενικής αρχής μέσα σας, ήρθε η ώρα να δουλέψετε 

συνειδητά. Οι αλλαγές που γίνονται αυτό το διάστημα, σας καθαρίζουν και σας 
οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, της Αρμονίας.  

Την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε, στο νέο κύκλο, η Αρμονία θα 
αναδειχτεί σε προτεραιότητα και θα δείτε ότι θα μας απασχολήσει αρκετά και 
θα είστε κι εσείς σε θέση να κατανοείτε βαθύτερα την έννοια της Αρμονίας, 

όχι μόνο βάσει των όσων λέμε σήμερα αλλά και βάσει άλλων στοιχείων που 
θα σας δοθούν.  

Η σημερινή μας συνάντηση ήταν μόνο για γυναίκες; Θα μπορούσατε να το 
πείτε αυτό αλλά ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους άντρες. Μόνο που εκεί 
χρειάζεται να αλλάξουν τα πρόσημα. 

Δέχομαι ερωτήσεις. 

………………………………… 

 

[Ακολούθησε συζήτηση] 

 

Ερώτηση:  Έχει σχέση η Σοφία με την αρσενική πλευρά και η Αγάπη με τη 
θηλυκή πλευρά; Δεν έχει σχέση η ερώτηση με τη Θεοσοφία. 

Άννα: …Εγώ θα το πω… Δεν μου ταιριάζει εμένα αλλά θα το πω: 

«Η Αγάπη», λέει, «είναι αρσενικό, η Σοφία είναι Θηλυκό και η Δύναμη 

στη μέση.» 

Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως έχει την έννοια αυτού που λέμε «η 
αγάπη του Πατέρα»… αλλά είναι άλλο αυτό. 

Μέλος:  Στη Θεοσοφία λένε ότι η ανώτερη όψη της Αγάπης γειώνεται από την 
1η Ακτίνα. Μπορεί να ακούγεται αλλά… Γιατί είναι η όψη της θυσίας. Και στα 

βιβλία της Μπέιλι, έχω βρει αυτό: η ανώτερη όψη της αγάπης, που έχει να 
κάνει με το συναίσθημα και στους μύστες, δηλαδή σε γήινο επίπεδο 
εκφράζεται σαν θυσία, έχει να κάνει με την πρώτη ακτίνα, άρα με την 

Αρσενική Αρχή θα λέγαμε. Και την ίδια άποψη με αυτή που λες τώρα, την έχω 
συναντήσει και στην Εσωτερική Αστρολογία, όταν μιλάνε για τον Λέοντα. Ότι 

λέει, ο Λέοντας, στην ανώτερη όψη του ζωδίου -γιατί ξέρουμε ότι τα ζώδια 
έχουν και κατώτερη όψη- είναι εκείνος που ξέρει να αγαπά. Και να αγαπά 
πολύ αληθινά και να θυσιάζεται. Την αγάπη την έχει ο Λέων και μοιάζει με 

αυτό, με την πρώτη ακτίνα. Ο πρωτακτινικός άνθρωπος ξέρει να αγαπά.  

 

 

 
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/

