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«Αλληλοπεριχώρεση» 

Αµφιάρειο Καλάµου, 31.05.2015 

 

 

Ελεύσοµαι, σηµαίνει ότι µεγαλώνω αρκετά ώστε να πατήσω τα πόδια 

µου στη γη. 

Ελ-έσοµαι. 

Καλωσήρθατε στο χώρο που όρισε ο ∆ίας για κατοικία του Αµφιάραου 

στη µετά θάνατον ζωή του. Μια κατοικία στην καρδιά των ανθρώπων, 

εν µέσω των ανθρώπων. Γιατί στους ναούς κατοικεί ο θεός, όταν εκεί 

του ορίσετε να είναι.  

Γι’ αυτό το λόγο ζητούµε ο ναός να γίνει στις καρδιές σας, ώστε να 

µπορέσουµε κι εµείς εκεί να βρούµε χώρο κατοικίας. Όσο µας βάζετε 

σαν ξόανα σε πλίνθινους ναούς, µας διώχνετε. Μας διώχνετε από την 

καρδιά σας. Μας βάζετε έξω από εσάς, να ζητούµε να κατανοήσουµε 

τον κόσµο χωρίς εσάς. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό; Ξέρετε πόσο 

δύσκολο είναι για το Πνεύµα να κατανοήσει τον κόσµο έξω από εσάς; 

Ανύπαρκτο. Αδύνατο. Μόνο µέσα από σας κατανοεί τον κόσµο. Μέσα 

από εσάς το Θείο κατανοεί τον εαυτό του. Και όσο υπάρχουν ιερά µε 

ξόανα, εικόνες πλίνθινες, λίθινες, µαρµάρινες, χάρτινες, κάθε είδους, 

εσείς θα αφήνετε ένα κοµµάτι του θείου έξω από εσάς.  

Αυτή είναι η αλήθεια για την οποία θέλω να σας µιλήσω σήµερα και 

που δεν τολµώ να την πω, δεν τολµώ να την εκφέρω για να ακουστεί 

από τα αυτιά των ανθρώπων που δεν είναι έτοιµοι να αποδεχτούν ότι 

αυτοί είναι ο Ναός. Νιώθουν ανίκανοι, ανάξιοι, ή απλά αµφισβητούν 

αυτό το κοµµάτι της ενέργειας που έχουν αφήσει έξω από τον εαυτό 

τους. Όλα όσα βλέπετε γύρω σας, είναι αυτά που έχετε αµφισβητήσει 

– και είναι πολλά. Τα αµφισβητήσατε νοερά. Τα αµφισβητήσατε και τα 

θέσατε κάτω από το µικροσκόπιο του Οφθαλµού σας. Ζητήσατε να τα 

αφήσετε εκεί για να τα ελέγξετε, να εξετάσετε την καταληλλότητά 

τους, την ισορροπία τους, την ποιότητά τους και ατυχώς, το ίδιο 

αφήσατε έξω τη θειότητά σας, τον Θεϊκό σας Εαυτό.  

Εδώ που ήρθατε, στο Αµφιάρειο, είναι ο τόπος της παρουσίας µου. 

Τόπος της παρουσίας του ∆ιός του Υψίστου µέσα από τον υιό του 
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Μελάµποδα, µέσα από τον υιόν του Αµφιάραο, µέσα από τους 

θεραπευτές θεούς, ο ∆ίας φαίνεται. Μια δική του όψη είναι οι 

θεραπευτές θεοί, φυσικά. 

∆εχτείτε µε. Κάθοµαι ακόµα µακριά σας, στην άλλη γωνία, απέναντί 

σας και σας κοιτώ από µακριά. ∆εν τολµώ να πλησιάσω χωρίς να µε 

δεχτείτε, χωρίς να µου ανοίξετε την καρδιά σας πρώτα και να µου 

επιτρέψετε να εισέλθω. ∆ώστε µου την άδεια… δώστε µου την άδεια. 

Ελεύσοµαι. 

Ηλ/Ελ-έσοµαι. 

Ο Αµφιάραος είµαι, παιδιά του Ηλία, του ∆ιός του Υψίστου, της 

Αθηνάς, του Ασκληπιού, του Απόλλωνα – κι έτσι παιδιά δικά µου 

είστε, επίσης. Μην ανησυχείτε, κανείς δεν θα σας ενοχλήσει. Πάρτε 

το χρόνο σας και ζήστε, νιώστε την παρουσία µου, όσο λεπτεπίλεπτη 

και αν τη νιώθετε. Είµαι µια ιδέα… περισσότερο ιδέα τώρα πια. Μέσα 

από τον ιδεατό κόσµο έρχοµαι σε σας, γιατί δεν µε τιµούν πια οι 

άνθρωποι εδώ, πουθενά δε µε τιµούν. ∆εν µ’ έχουν στην καρδιά τους. 

Και όταν δεν µας έχετε στην καρδιά σας, αποσυρόµαστε στα νοητικά 

πεδία, µακρύτερα, µέχρι να έρθει η στιγµή που κάποιος θα κοιτάξει 

και θα ζητήσει χάρη και τότε θα πατήσουµε το πόδι µας και πάλι στη 

γη.  

∆εν ήµουν εδώ πριν χιλιάδες, εκατοµµύρια χρόνια. Ήρθα… ήρθα. 

Μίλησε ο Θεός µέσα από µένα. Ήρθε ο Θεός στη γη, όπως έρχεται ο 

Θεός µέσα από εσάς. Άνθρωπος ήµουν κι έµεινα άνθρωπος γιατί, 

φυσικά, ξαναγεννήθηκα αρκετές φορές ακόµα. Πάντα ως µάντης, ως 

αδελφός εσώτερων σχολών, ως δάσκαλος. Κι εσείς που είστε σήµερα 

εδώ, µια φορά ήρθατε σ’ αυτά τα µέρη. Μια ζωή ζήσατε εδώ. Μία. Μία 

σας έβγαλε το σχέδιό σας. Κι έτσι γίνεται µ’ αυτούς που έζησαν εδώ. 

Κανείς δεν ήρθε δεύτερη φορά. Μία φορά µονάχα βίωναν την 

ενέργεια του χώρου και έφευγαν και πήγαιναν να µείνουν αλλού, σε 

άλλους τόπους. ∆εν χρειαζόταν να µείνουν παραπάνω. Εσείς δεν 

έρχεστε σαν κάτοικοι αλλά σαν περαστικοί, υπήκοοι της Πνευµατικής 

Αρχής.  

Σας µιλώ για τον Μελάµποδα, που ήρθε να ζήσει µαζί µου στα Ηλίσια 

πεδία, µια περιοχή για την οποία κάποτε θα µάθετε περισσότερα. 

Ήταν ο µεγάλος µου αδελφός. Έτσι τον έβλεπα πάντα, σαν µεγάλο 

αδελφό και δάσκαλο και πνευµατικό µου οδηγό. Γι’ αυτό και σήµερα 

συνδέθηκε µαζί σας, γι’ αυτό σας ακολουθεί σήµερα η ενέργειά του. 

Πρέπει να φανεί και πάλι. Ήρθε η ώρα να δουλέψει στη γη.  
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Σ’ αυτόν τον τόπο που βρίσκεστε τώρα, έχει µεγάλη σηµασία η 

πνευµατική αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν µπορείτε να δείτε, δεν 

µπορείτε να ακούσετε. Μπορείτε µόνο – και πρέπει να αρκεστείτε-, να 

προφέρετε. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιος µπορεί να βιώσει 

περίεργα φαινόµενα µε την οµιλία του ή µε την αίσθηση που έχει γι’ 

αυτή. Μόνο η Αλήθεια.  

[Σηµ. από την Άννα: Εδώ αναφέρεται σε µια περίεργη, στιγµιαία αίσθηση 

που είχα την ώρα που περνούσα το µικρό ρέµα και µιλούσα στα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας, ότι τα λόγια µου ήταν µπερδεµένα και άναρθρα. Όπως 

µου είπαν όµως, όταν ρώτησα, δεν παρατήρησαν τίποτα διαφορετικό στην 

οµιλία µου.] 

Το νερό µε το οποίο πλυθήκατε, βρέξατε τα χέρια σας, το σώµα σας, 

µ’ αυτή την Αλήθεια συνδέεται. Αυτή την Αλήθεια ποτίζει και 

καλλιεργεί. Αυτός, εδώ, είναι ο τόπος στον οποίο είναι καλό να 

στέκεστε για να  επικοινωνείτε µε την Αλήθεια. Το πέρασµα του 

µικρού ποταµού δεν είναι τυχαίο. Εδώ µπορείτε να σταθείτε µόνο 

στην Αλήθεια σας. Εδώ, σ’ αυτόν τον τόπο τον ιερό, µπορείτε µόνο να 

πείτε την Αλήθεια σας. Όποιος επιχειρήσει οτιδήποτε άλλο, εκπίπτει.  

Τι είναι «µάντης», τι θα πει «µάντης», τι θα πει «µαντεύω»; 

Ο νους… ο νους. Ο νους, που λέει αυτά που θεάται. Λέει αυτά που 

µπορεί να δει.  

Εδώ συνδέεται ο νους, το έβδοµο τσάκρα µε το έκτο, το πέµπτο. Εδώ 

γίνεται η σύνδεση. Εδώ γίνεται η αποκατάσταση της ροής ανάµεσα 

στα τρία κέντρα. Εδώ γίνεται η αποκατάσταση της ροής ανάµεσα στο 

φως και το σκοτάδι. Ανάµεσα σ’ αυτό που είστε και σ’ αυτό που 

βλέπετε. Υπάρχει διαφορά. 

Τα µάτια σας δείχνουν προς τα έξω. Τα µάτια σας βλέπουν έξω από 

εσάς. ∆εν βλέπουν αυτό που είστε µέσα αλλά αυτό που υπάρχει έξω 

από εσάς. Αυτό που έχετε βάλει έξω από εσάς. Καταλαβαίνετε… 

Λέει λοιπόν η Άννα «Έτσι, ήρθε για άλλη µια φορά το Πνεύµα, αυτή 

τη φορά µε τη µορφή του Αµφιάραου και του Μελάµποδα, να µας 

µιλήσει για τα καθρεφτίσµατά µας;». 

Εσύ ξέρεις καλύτερα από εµάς αλλά όχι. ∆εν σας µιλώ για το 

καθρέφτισµά σας, σας µιλώ γι’ αυτό που είστε. Βολεύει να δείτε αυτό 

που υπάρχει έξω σαν καθρέφτισµα, για να κάνετε φυσικά την αρχική 

σύνδεση, να αποδεχτείτε την ιδέα ότι το έξω σχετίζεται µε το µέσα. 
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Αλλά µια βαθύτερη ακόµα αλήθεια είναι ότι το έξω είναι επίσης δικό 

σας και είναι εσείς.  

Μια ιδέα στην οποία δεν µπορείτε να φτάσετε εύκολα και γρήγορα. 

Χρειάζεται χρόνος, αποδοχή και αφοµοίωση. Χρειάζεται προστασία… 

προστασία από την αµετροέπεια που κυριεύει τους ανθρώπους. 

Η αρµονία και η χάρις αποκαθίστανται όταν το έξω και το µέσα 

βιώσουν την ενότητά τους. Άλλο ένα σκαλοπάτι, λοιπόν. 

Τώρα σας δείχνω ένα νέο σκαλοπάτι, µια νέα επίγνωση που πρέπει να 

αφήσετε τον εαυτό σας να αφοµοιώσει και να διαχειριστεί. Όταν και 

το µέσα και το έξω συνειδητοποιήσουν την ενότητά τους, τότε 

αποκαθίσταται η αρµονία.  

Τι ήταν τάχα το περίφηµο Περιδέραιο της Αρµονίας, έχετε 

αναρωτηθεί; Χάρισαν στην Αρµονία µια εσθήτα και ένα περιδέραιο και 

αυτή µε τη σειρά της το άφησε στους απογόνους της. Τι είναι αυτές οι 

χάντρες στο Περιδέραιο της Αρµονίας που συχνά – πυκνά έφερνε 

ατυχία στους κατόχους του και χάνονταν, έχαναν τη ζωή τους από 

ανθρώπινο χέρι. Τι; 

Η κατακερµατισµένη ύπαρξη.  

Σας µίλησε ο Κρύων κάποτε για το περιδέραιο που σας φορούν οι 

οδηγοί που σας υποδέχονται στα εσωτερικά πεδία κατά τη µετάβασή 

σας. Και είναι, είπε, αυτό το περιδέραιο που φέρει επάνω του τις 

χάντρες όλων σας των επιγνώσεων, όλων σας των εµπειριών, 

απίστευτα τα χρώµατα από τις εµπειρίες της γήινης ζωής σας. Πώς 

όµως µπορεί ένας άνθρωπος, εβρισκόµενος στη γήινη ζωή να κατέχει 

το περιδέραιο, αν δεν έχει βιώσει την ενότητα του µέσα και του έξω; 

Αν δεν έχει βιώσει τη συνέχεια της συνείδησης του µέσα και του έξω; 

Οι επιγνώσεις είναι πολλές, οι εµπειρίες ακόµα περισσότερες αλλά 

λείπει το νήµα, ο ειρµός που θα συνδέσει όλα αυτά σε µία συνέχεια 

συνείδησης. Και είναι ο δικός σας ειρµός, το δικό σας νήµα, της 

καθεµιάς, του καθενός ξεχωριστά, που τα συνδέει αυτά σε µία συνεχή 

αντίληψη. Η δική σας συνείδηση είναι που βιώνει τη συνέχεια, χωρίς 

τέλος, χωρίς αρχή, µέση και τέλος, στον αέναο κύκλο της 

εκδήλωσης. 

«Αµφιάραε, αυτά τα πράγµατα έλεγες τότε ως µάντης στους 

ανθρώπους;» 
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Οι άνθρωποι έρχονται για να θεραπευτούν. ∆εν τους ενδιαφέρει το 

µέσα και το έξω. Οι φιλόσοφοι νοιάζονταν γι’ αυτά και σε κείνους τα 

έλεγα. Στους απλούς ανθρώπους, έθετα όρους για να θεραπευτούν. 

Ένας ηλεκτρολόγος που γνωρίζει την τεχνική της ροής του 

ηλεκτρικού ρεύµατος, µπορεί να καταλάβει την περιγραφή ενός 

κυκλώµατος. Ένας αδαής, το µόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι ότι 

δεν πρέπει να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα και ότι, για να ανάψει το 

φως, πρέπει να πατήσει το κουµπί. Αυτή είναι η διαφορά της 

αντιµετώπισης των φιλοσόφων και των κοινών θνητών, αυτών που 

δεν ενδιαφέρονται για τα πνευµατικά αλλά µόνο για τα γήινα.  

Κι έτσι, άλλα έλεγα στους µεν και άλλα στους δε. Ο φιλόσοφος, κι 

αυτός χρειάζεται να ξέρει όσα γνωρίζει ο αδαής –ο αδαής στα 

πνευµατικά. Η διαφορά είναι ότι ο φιλόσοφος, γνωρίζοντας τη βασική 

γνώση του κυκλώµατος και τους βασικούς νόµους, µπορεί να 

καταλήξει εύκολα στην ερµηνεία και εξήγηση των φαινοµένων, κάτι 

που δεν µπορεί να κάνει ο αδαής και ο αµέτοχος στα πνευµατικά. 

Στον φιλόσοφο δεν χρειάζεται να πεις τι πρέπει να κάνει για να 

θεραπευτεί. Γνωρίζει πώς λειτουργεί το κύκλωµα της ενέργειας, 

γνωρίζει τους νόµους και, κινούµενος σύµφωνα µε αυτούς, µπορεί να 

αποκαταστήσει την ισορροπία. Στον φιλόσοφο θα δείξεις υπερβατικά 

πράγµατα, που ξεπερνούν ακόµα και τις δικές του γνώσεις και 

αντιλήψεις, για να τον βοηθήσεις να ανοίξει, να διευρύνει κι άλλο τον 

νου του και περισσότερο να τον βοηθήσεις να µη µείνει 

προσκολληµένος στις τρέχουσες αντιλήψεις του αλλά να αφήσει τον 

εαυτό του να επεκταθεί στην απειροσύνη του σύµπαντος και να δει 

την πολυπλοκότητα των Θείων Νόµων και να συνειδητοποιήσει τη 

δύναµη που κατέχει στο Πνευµατικό πεδίο. Γι’ αυτό άλλα λέµε στους 

µεν και αλλιώς φερόµαστε στους δε. ∆εν το κάνουµε από εκδίκηση 

γιατί κάποιοι δεν ενδιαφέρονται για τα πνευµατικά και για τα δικά µας 

πράγµατα, το δικό µας βασίλειο αλλά γιατί αυτό τους αρκεί. Οι ίδιοι 

αρκούνται σε αυτό. Οι ίδιοι, κρατούν µικρό κύπελλο και όσο χωρά το 

κύπελλο, τόσο δίνουµε. ∆εν ωφελεί να γεµίσεις περισσότερο ένα 

κύπελλο που δεν χωρά. 

Η λέξη, η έννοια που κάποιοι έχει τύχει να ακούσετε ξανά… η λέξη 

που θέλω να εντυπώσω σήµερα, είναι η «Περιχώρεση» και η 

«Αλληλοπεριχώρεση». 

Μία έννοια που, διασταλτικά, ταυτίζεται µε τη «Συν-χώρεση». 

Λέτε ότι η Συγχώρηση είναι θεία, είναι ιδιότητα του θεού, του 

ανώτερου όντος. Και όµως, η Συγχώρηση είναι έννοια ανθρώπινη. Η 
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Συν-χώρεση, είναι έννοια και εργαλείο των µαθητών του Φωτός αλλά 

η Αλληλοπεριχώρεση είναι έννοια του Πνεύµατος.  

Όσο πάει, διευρύνετε την αντίληψή σας, σηκώνεστε όλο και 

ψηλότερα, έρχεστε σε σύνδεση µε όλα όσα είστε και βιώνετε την 

αλληλοπεριχώρηση. Γιατί εκεί, η Συν-χώρεση φαίνεται µόνο σαν ένα 

βήµα. Ένα βήµα, όταν θεωρείτε ότι εσείς είστε το κέντρο του 

σύµπαντος. Στην Περιχώρεση και Αλληλοπεριχώρεση, αναγνωρίζετε 

ότι είσαστε ένα άπειρο ον, το οποίο δεν έχει µόνο ένα κέντρο 

συνείδησης αλλά πολλά κέντρα συνείδησης – είναι γεµάτο από 

κέντρα συνείδησης, καθένα από τα οποία περιχωρεί τα υπόλοιπα. 

Αλληλοπεριχώρεση. Σε κείνο το επίπεδο όµως, τα κέντρα 

αναγνωρίζουν την ταύτισή τους. Αναγνωρίζουν ότι δεν είναι 

ξεχωριστά κέντρα αλλά ότι είναι τρόποι αντίληψης ενός Όντος και 

αποτελούν µία ενιαία συνείδηση. Ενιαία Συνείδηση. Μόνο ως ενιαία 

συνείδηση µπορούν να λειτουργήσουν και αυτή είναι η έννοια της 

αλληλοπεριχώρεσης σε αυτό το επίπεδο. ∆εν θα µπορούσατε να 

είχατε δεχτεί αυτές τις έννοιες στο χώρο των Αθηνών. Ήταν 

απαραίτητο να έρθετε εδώ. Υπάρχει ακόµα πολύ χωριστικότητα εκεί… 

Χρειάζεστε τη φύση και χρειάζεστε τον Αµφιάραο και τον Μελάµποδα, 

τους Μάντεις που µπορούν να προφητεύσουν, µε την έννοια ότι 

µπορούν να διαβάσουν την ενέργεια που ρέει γύρω από ένα συµβάν 

στον ορίζοντα της συνείδησής σας.  

Φαντάζοµαι ότι δεν περιµένατε κάτι λιγότερο από αυτό, εδώ, έτσι δεν 

είναι; ∆εν περιµένατε να σας πούµε για τις ιστορίες των Ολύµπιων, 

την ιστορία των Ελ που ήρθαν από µακρινούς πλανήτες και γαλαξίες 

για να κατοικήσουν στη γη. Ξέρω ότι µια πλευρά σας θα το ζήταγε, 

θα το ‘θελε, θα το απολάµβανε αλλά δεν είστε πραγµατικά εδώ γι’ 

αυτό το λόγο. Αν θέλετε όµως, µπορείτε εσείς να φτάσετε σ’ αυτή τη 

γνώση µέσα από τη βαθύτερη αλήθεια σας και µέσα… µέσα από την 

αλληλοπεριχώρηση. 

Μπορείτε να φτάσετε σε όσα έλαβαν χώρα σε µακρινούς πλανήτες και 

γαλαξίες. Μπορείτε να αγγίξετε αυτή την πραγµατικότητα, µέσω των  

πληροφοριών που θα συλλέξετε σε αυτό το επίπεδο της πνευµατικής 

αλληλοπεριχώρησης / αλληλοπεριχώρεσης… 

Και τότε, θα καταλάβετε πως όλα όσα λέγονται έχουν πολύ βαθιές 

πνευµατικές ρίζες αλλά λίγο γίνονται κατανοητά στο χώρο, στο 

επίπεδο των οντοτήτων της γης που ακόµα δεν έχουν καταφέρει την 

απλή συγχώρηση. Για να γίνουν κατανοητές αυτές οι υψηλότερες 

έννοιες, χρειάζεται πρώτα να µπορέσετε εσείς να λειτουργήσετε σ’ 
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αυτό το ανώτερο επίπεδο. Αλλιώς, θα είναι πάντοτε µύθοι. Θα είναι 

ιστορίες που κανείς δεν µπορεί να κάνει αποδεκτές και θα στέκεται η 

επιστήµη από την άλλη πλευρά που θα προσπαθεί να πείσει ότι τίποτε 

από αυτά δεν υφίσταται. Θα υπάρχει ο αντί-λογος. 

Όσο δεν υπάρχει η σύµ-πνοια, όσο δεν υπάρχει η συν-χώρεση και η 

αλληλοπεριχώρεση, θα υπάρχει ο αντί-λογος – ο αντί-νοος και ο αντί-

λογος και η αντί-θεση-, κάθε τι «αντί». 

Και τότε, η ισορροπία θα είναι δύσκολη. Όσο υπάρχει το «αντί», οι 

χάντρες του περιδέραιου θα είναι σκόρπιες, δεν θα µπορούν να 

έρθουν κοντά η µία µε την άλλη. Θα είναι ασύνδετες, διάσπαρτες στο 

χώρο. Ασύνδετες εµπειρίες που δεν βγάζουν νόηµα. Αλλά είναι το 

νόηµα της Αρµονίας που επιτυγχάνεται στο επίπεδο της 

αλληλοπεριχώρεσης, που θα συνδέσει και πάλι τις χάντρες και θα τις 

συν-θέσει στην ενιαία συνείδηση. Αν είναι ένα βήµα που µπορείτε να 

κάνετε περισσότερο στο πνευµατικό σας µονοπάτι όσοι και όσες έχετε 

επιτύχει τη Συν-χώρεση, είναι η επίγνωση της κατάστασης της 

αλληλοπεριχώρεσης και της ενιαίας συνείδησης. Θέλει µεγάλη 

προσοχή αυτό το βήµα, µεγάλη προσοχή. Είναι πολύ σηµαντικό για 

να γίνει τυχαία, είναι πολύ σηµαντικό για να γίνει απερίσκεπτα, χωρίς 

τη δέουσα τιµή. 

Η αλληλοπεριχώρεση οδηγεί στη ∆όξα. Στη θέαση της Θειότητάς σας, 

που σας κάνει να γνωρίζετε / να δοκείτε / να δοξάζετε τον Εαυτό σας.  

Σ’ αυτόν τον τόπο τον ιερό, ο ∆ίας χάρισε σε µένα τον Αµφιάραο τη 

δυνατότητα να µιλώ στους ανθρώπους και να θεραπεύω. Με µία 

έννοια, θα µπορούσατε να πείτε ότι είναι ο δικός µου τόπος της 

αλληλοπεριχώρεσης στη γη.  

Για µένα, είναι ο τόπος της πνευµατικής µου έκφρασης. Μέσα από 

αυτόν τον τόπο, αναγνωρίζοντας την αλληλοπεριχώρεση και την 

ενιαία συνείδηση θεραπεύω, όπως κάνουν θεραπευτές και σ’ άλλα 

µέρη της γης σήµερα.  

Οι ενέργειες δεν υπάρχουν ξέρετε, όπως τις φαντάζεστε. Είπαµε ότι 

είναι το κύκλωµα… είναι το κύκλωµα στο οποίο ρέει η ενέργεια και οι 

σύγχρονοι θεραπευτές µαθαίνουν το κύκλωµα. Μαθαίνετε για τα 

κέντρα της ενέργειας, τους µεσηµβρινούς, τις οριζόντιες, τις 

καθέτους, τα κανάλια (αιθερικά, νοητικά, αστρικά, φυσικά) αλλά αυτό 

είναι το κύκλωµα. Μπορείτε να θεραπεύσετε µ’ αυτόν τον τρόπο. 

Μπορείτε να θεραπεύσετε διοχετεύοντας ενέργεια στα κανάλια και 

είναι πολλοί θεραπευτές που το κάνουν µηχανικά, χωρίς να 
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γνωρίζουν καν τις συνέπειες αυτού που γίνεται εσωτερικά ή 

εξωτερικά, χωρίς να έχουν καµία γνώση φιλοσοφική και χωρίς να 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν. Τους είναι αρκετό το γεγονός ότι 

µπορούν να θεραπεύουν. Και έτσι είναι – είναι αρκετό γι’ αυτούς. 

Πηγαίνουν οι άνθρωποι σε αυτούς και βρίσκουν θεραπεία και µετά 

δοξάζουν τον θεό και πληρώνουν καλά γι’ αυτό οι περισσότεροι. 

Επιτυγχάνεται το αποτέλεσµα, λοιπόν, τι άλλο να θέλει µια ψυχή στη 

γη απ’ το να είναι υγιής τω σώµατι; 

Μία ψυχή στη γη χρειάζεται θεραπεία… χρειάζεται ίαση, µε σκοπό να 

επιτύχει το έργο της, µε σκοπό να εµπειραθεί το γήινο σενάριό της, 

το οποίο σενάριο δεν έχει να κάνει µόνο µε τους πρακτικούς στόχους 

µιας γήινης ζωής αλλά µε την εξέλιξή της. Είναι κάποιοι που λένε 

«Πολύ καλά µας τα λέτε οι άγγελοι και οι δάσκαλοι και οι θεοί, οι 

θεότητες απ’ όλα τα επίπεδα και τις θρησκείες αλλά, στη πράξη, πώς 

µπορούµε να θεραπεύσουµε; Ο δικός µας νους ταξιδεύει και βλέπει 

και κατανοεί πολλά αλλά λίγα είναι και φτωχά τα αποτελέσµατα στην 

πράξη. Έρχονται άνθρωποι σε µας και είναι φτωχά τα αποτελέσµατα 

που παίρνουν. Και όσο κι αν λέµε ότι είναι δικό τους θέµα, δεν 

παύουµε βέβαια να αντιλαµβανόµαστε στο πίσω µέρος του µυαλού 

µας ότι είµαστε ανεπαρκείς θεραπευτές και θεραπεύτριες.» 

«Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβληµα;» ρωτά η Άννα. 

Το πρόβληµα είσαι εσύ, όχι αυτοί. Το πρόβληµα είναι ο θεραπευτής, 

όχι ο θεραπευόµενος. Έχετε αντιληφθεί αλήθεια, πόσο οι θεραπευτές 

εστιάζεστε στην ανάγκη της αποκατάστασης; Έχετε αντιληφθεί ότι, µε 

πολύ καλή πρόθεση είναι αλήθεια, ζητάτε πολύ έντονα, απελπισµένα, 

να βοηθήσετε τους ανθρώπους, αντί να κάνετε το εξής απλό: να 

σταθείτε στη δική σας πληρότητα, στη δική σας Αρµονία, να σταθείτε 

στο επίπεδο της αλληλοπεριχώρεσης, της ενιαίας συνείδησης και να 

επιτρέψετε… να επιτρέψετε στην εσωτερική λάµψη αυτής της ενιαίας 

συνείδησης να ρεύσει προς όλες τις κατευθύνσεις; 

Γνωρίζει η Άννα και γνωρίζουµε κι εµείς -κι εγώ- πολύ καλά, ότι 

υπάρχει µία τεχνική στη γη –και όχι µία µόνο- που χρησιµοποιεί 

ανάλογο τρόπο. ∆εν είναι πλήρης, δεν είναι ολοκληρωµένη, παρόλα 

αυτά χρησιµοποιεί έναν ανάλογο τρόπο. Είναι αρκετή γι’ αυτό που 

κάνει αλλά όχι αρκετή για να οδηγήσει σε ακόµα βαθύτερη 

κατανόηση των φαινοµένων και ακόµα ευρύτερη 

αποτελεσµατικότητα. Γιατί σε αυτή την τεχνική, ο θεραπευτής 

ασχολείται µε τον θεραπευόµενο, πολύ εστιασµένα. ∆εν το αναφέρω 

υποτιµητικά. Είναι εξαιρετικά σπουδαία εργασία αυτή και θα ήταν 
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πολύ καλό για όλους να δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε αυτή την 

τεχνική. Το ζητούµενο όµως είναι να σταθείτε σε κείνο το επίπεδο 

επίγνωσης όπου δεν υπάρχει θεραπευτής και θεραπευόµενος. Όπου ο 

θεραπευόµενος είναι µία συνέχεια της δικής σας ενιαίας συνείδησης, 

της ενιαίας συνείδησης του Όλου, µέσα στην οποία λάµπει το άρρητο 

Φως της Ζωής και η επίγνωση της Συνέχειας της Συνείδησης, σε 

Αρµονία, χωρίς καµία αντί-θεση, χωρίς κανένα αντί-λογο, χωρίς 

καµία αντί-φαση. Και έτσι να σταθείτε, αφήνοντας την επίγνωση της 

ενότητας του σύµπαντος, της αλληλοπεριχώρεσης και της ενιαίας 

συνείδησης, να αγγίξει όλα τα σηµεία αυτής της ενοποιηµένης 

συνείδησης. Αυτό που σας περιγράφω, ακούγεται και είναι 

περισσότερο ένας τρόπος συλλογικής θεραπείας που όµως µπορεί να 

επιτευχθεί και σε ατοµικό επίπεδο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για 

τη θεραπεία ατόµων.  

Με αυτή την έννοια, κάθε τι που κάνετε είναι λάθος… αλλά πάλι, 

φυσικά, λάθος δεν υπάρχει. Είναι µία άλλη τάξη πραγµάτων, είναι µία 

άλλη ακολουθία σκέψης, ένας άλλος τρόπος που αρµόζει σε ένα άλλο 

επίπεδο αντίληψης. 

Ασκηθείτε λοιπόν σε αυτό αγαπηµένες µου, αγαπηµένοι µου. 

Ασκηθείτε στην αλληλοπεριχώρηση και την αντίληψη της ενιαίας 

συνείδησης. Ασκηθείτε στη θεραπεία.. στην ίαση, στην ίαση ατόµων 

και συλλογικοτήτων. Είναι η κατάλληλη περίοδος να το κάνετε. 

Περάσατε ένα ενεργειακό µεταίχµιο, µπήκατε σε µία νέα φάση της 

ζωής σας µέσα από τις αλλαγές που έγιναν –και γίνονται- στο πρώτο 

εξάµηνο αυτού του έτους. Μέσα από αυτές τις αλλαγές έχουν 

αναδιευθετηθεί οι ενέργειες, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, και αρχίζει 

να εµφανίζεται ένα νέο εσωτερικό τοπίο. Αρχίζουν να αναδεικνύονται 

νέες σταθερές, νέα σταθερά σηµεία αναφοράς. Και αντιλαµβάνεστε 

τώρα ότι αυτά τα νέα σταθερά σηµεία αναφοράς δεν είναι ατοµικά, 

είναι συλλογικά. Και αυτό δείχνει την πραγµατική αλλαγή που έχει 

επιτευχθεί το 2012. Μην ψάχνετε µακριά, εδώ είναι, αυτό είναι! 

Τώρα πια, πρέπει να δουλέψετε µε αυτά, τα συλλογικά σηµεία 

αναφοράς. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος. Αν θέλετε να προχωρήσετε µε 

το κύριο ρεύµα της ενέργειας, µε τον ποταµό της ζωής. Έχει κλείσει ο 

κοσµικός κύκλος που αφορούσε το άτοµο και έχει ανοίξει ένας άλλος 

που αφορά το συλλογικό. Γιατί και ο προηγούµενος αφορούσε το 

άτοµο. Στην εποχή των Ιχθείων, µιλούσατε για το άτοµο και ακόµα 

µαθαίνετε να επεξεργάζεστε τη σχέση σας µε το άτοµο.  
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Στην εποχή αυτή, που ονοµάζεται του Υδροχόου, το ύδωρ της ζωής 

ξεχύνεται και γίνεται αντιληπτό σαν την ενέργεια που ζωοποιεί τη 

συλλογικότητα. Είναι το ελεύθερο ύδωρ, δεν είναι το νερό της 

θάλασσας ή του ποταµού, είναι το συµπαντικό ύδωρ που χύνεται από 

ψηλά και αυτό σηµαίνει ότι δεν το χωρά ένα δοχείο αλλά ρέει 

διαρκώς, για να κατευθυνθεί σε οποιοδήποτε σηµείο, σε οποιοδήποτε 

ρεύµα, σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο αλλά αφορά, κυρίως, τη 

συλλογικότητα. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο θέλω να σκέφτεστε. Αυτό σας συνιστώ να κάνετε 

και να ‘ρχεστε εδώ, πότε – πότε, να τα λέµε. Είµαι εδώ µόνος κι 

έρηµος -κανείς δεν έρχεται να ζητήσει τη γνώµη µου πια, κανείς δεν 

έρχεται να ζητήσει καθοδήγηση για το µέλλον-, ξεχασµένος. 

Σας κάνω να δακρύζετε; Να νιώθετε τύψεις; ∆εν χρειάζεται. Είµαι 

νοήµων… είµαι νους και είµαι παντού. Και σ’ αυτό το επίπεδο της 

αλληλοπεριχώρεσης, βρίσκοµαι σε σας κι εσείς σε µένα. Εδώ δεν 

υπάρχει η έννοια της µοναξιάς αλλά της ενότητας, της ενιαίας 

συνείδησης. Κι έτσι θέλω να µε συναντάτε σ’ αυτό το επίπεδο της 

αλληλοπεριχώρησης. 

Αλλά µια που ο τόπος αυτός κρατά ενέργεια από παλιά και είναι 

ευλογηµένος, τρυφερός µαζί µε τους ανθρώπους, τους φροντίζει, 

τους αγαπά, τους δέχεται, γιατί υπηρέτησε πολλούς ανθρώπους στο 

πέρασµα των αιώνων, καλό είναι να έρχεστε, να κάθεστε, να 

απολαµβάνετε τη γαλήνη και να συζητάτε και να επικοινωνείτε µαζί 

µας και από εδώ. 

Σας αφήνω να περάσετε την υπόλοιπη µέρα σας όπως αγαπάτε. 

Εύχοµαι να θυµηθείτε φεύγοντας να µε πάρετε µαζί σας. Να 

θυµηθείτε φεύγοντας πως, όλα αυτά που αφήνετε έξω, είναι όλα όσα 

δεν τολµάτε να αποδεχτείτε ότι σας ανήκουν. 

Και έτσι είναι. 

Ευλογηµένες να είστε. 

Να έχετε την ευλογία µου. 

 

………………………………….. 
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Ερώτηση:  

Πώς να ασκηθούµε στην αλληλοπεριχώρεση; Μπορούµε να έχουµε 

πιο σαφείς οδηγίες; 

 

Απάντηση: 

«Ο λόγος που δεν είπα τίποτα περισσότερο, είναι γιατί χρειάζεται να 

πάρετε χρόνο να µπείτε στη συνειδητότητα της αλληλοπεριχώρησης. 

Τεχνικές µπορούν αν δοθούν πολλές. Φανταστείτε ότι όλες οι 

τεχνικές που γνωρίζετε µέχρι σήµερα, είναι τα µονοπάτια που 

οδηγούν στην κορυφή του βουνού που σας δείχνω τώρα. 

Μέσα από το Ρέικι και όλες τις τεχνικές που αναφέρατε… [Σηµ.: εννοεί 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης µετά το τέλος της επικοινωνίας]  

Η Άννα δεν µπορεί να πει τη λέξη Χόο-πόνο-πόνο, δεν είναι 

ταυτισµένη µε αυτή την ενέργεια, αν και όλα όσα φέρνει σχετίζονται 

µε την ευρύτερη ιδέα αυτής της ενέργειας. ∆εν είναι εκεί το 

πρόβληµα. Όλες οι τεχνικές τις οποίες γνωρίζετε σας οδηγούν σε 

αυτή γιατί εδώ βρίσκεται το ύψιστο σηµείο επίγνωσης: το συλλογικό. 

Η ενιαία συνείδηση. Η πιο σηµαντική έννοια που ακούσατε σήµερα 

µαζί µε την αλληλοπεριχώρηση είναι η ενιαία συνείδηση. Έχει µεγάλη 

σηµασία το να µπορέσετε να συνειδητοποιήσετε, να νιώσετε βαθιά τι 

σηµαίνει αυτό. Χρειάζεστε χρόνο. Χρειάζεστε χρόνο, γιατί φυσικά 

ζείτε στο γήινο πεδίο και ήδη κάνετε πολλά βήµατα αλλά, το γεγονός 

ότι είστε σε µια διαρκή γήινη τριβή, σας αποσύρει πολλές φορές από 

το επίπεδο αυτό της αλληλοπεριχώρησης.  

Είναι απαραίτητο λοιπόν να σταθεροποιήσετε τον εαυτό σας 

εσωτερικά, σε αυτό το επίπεδο της ενιαίας συνείδησης – καθόλου 

εύκολο. Εφόσον σταθεροποιήσετε ικανοποιητικά τον εαυτό σας µέσα 

από διαλογισµό και ενασχόληση µε το θέµα, και αφού πάρετε χρόνο 

για να αφοµοιωθεί η πληροφορία και η ενέργεια που λάβατε σήµερα – 

γιατί λάβατε και ενέργειες, τότε θα µπορέσετε να στέκεστε όλο και 

περισσότερο χρόνο εδώ και από εδώ να εκπέµπετε την αρµονία που 

είστε. Γι’ αυτό επιµένω να λέω ότι δεν είναι εύκολο βήµα και θέλει 

χρόνο, γιατί πόσο νιώθετε εσείς ότι είστε η Αρµονία; 

Πρώτα χρειάζεται να ανιχνεύσετε τη δική σας συνειδητότητα, να 

κάνετε βήµατα προς τα έσω και άνω, να νιώσετε την ενότητα των 

πάντων, να περάσετε σε ένα στάδιο µετά από τη συν-χώρεση, στην 

εµπειρία της ενιαίας συνείδησης και εκεί, την ώρα που αναγνωρίζετε 
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αυτή την ενιαία συνείδηση, αναγνωρίζετε ότι είστε ένας τρόπος 

ανάµεσα σε πολλούς και ότι είναι τρόποι που συνδέονται από µία 

ενιαία ροή ενέργειας. Είναι µία ενέργεια που διαπερνά τα πάντα. 

Μπορείτε να τη δείτε σαν ροή αλλά, όταν βάζετε την έννοια της ροής, 

τότε µπαίνει επίσης η διάσταση του χρόνου, µπαίνει η γραµµικότητα. 

Παρόλα αυτά, µπορείτε αν θέλετε να δείτε την ενιαία ροή να κινείται 

µέσα απ’ όλους αυτούς τους τρόπους. Και εκεί, την επίγνωση αυτή να 

την αφήσετε να λάµψει. Εκεί, στο επίπεδο της ενιαίας συνείδησης να 

δείτε τόσο το δικό σας τρόπο, αντιλαµβανόµενοι ότι είστε συνείδηση 

ενός τρόπου,  όσο και τους άλλους τρόπους να είναι σε ισορροπία και 

φως. Και εκεί, να βιώσετε την ενότητα µέσα στους άλλους τρόπους.  

Είσαστε ένας τρόπος, είσαστε η αντίληψη ενός τρόπου συνείδησης και 

στο επίπεδο της ενιαίας συνείδησης, της αλληλοπεριχώρεσης, 

αντιλαµβάνεστε το ότι είσαστε επίσης ένα µε τους άλλους τρόπους. 

Μεταφέρετε το κέντρο σας στο κέντρο ενός άλλου τρόπου και εκεί 

Είστε. Εκεί, Ε ίστε η αλληλοπεριχώρηση.  

Ένας τρόπος είναι αυτός, αλλά αυτό σηµαίνει ότι πάλι δουλεύετε µε 

το άτοµο ή δουλεύετε µε µία µικρή συλλογικότητα, που µπορεί να 

λειτουργεί ως άτοµο. Μπορείτε να παραµείνετε… αυτό είναι το πιο 

δύσκολο, να παραµείνετε στο δικό σας τρόπο, να απλώσετε τη 

συνειδητότητά σας, να τη διευρύνετε ώστε να αγκαλιάσει όλους τους 

τρόπους και να δείτε το φως, τη χαρά, την υγεία, τη ζωή, την ευεξία, 

την αρµονία και την επίγνωση της ενότητας σε όλα όσα είστε. 

Αν, για παράδειγµα, δείτε όλα όσα είστε σαν µία σούπα, να κρατήσετε 

την αντίληψη ότι κάθε µόριο και άτοµο αυτής της σούπας βιώνει την 

ίδια αρµονία, χαρά, αντίληψη ενότητας, ισορροπία, υγεία, ευεξία, και 

πάει λέγοντας. 

Είναι υπερβατικό, πιο υπερβατικό απ’ ό,τι µπορείτε να διαχειριστείτε 

αυτή τη στιγµή.  

Προχωρήστε. 

[Παύση] 

Εκτός από την τεχνική στην οποία αναφερόσασταν νωρίτερα 

υπάρχουν και άλλες που δεν γνωρίζετε ακόµα, κάποιες τεχνικές που 

ασκούνται από σαµάνους και άλλους θεραπευτές και ασκήθηκαν κατά 

την πάροδο του χρόνου, που προσεγγίζουν αυτόν τον τρόπο σκέψης. 

Ο λόγος που σας τόνισα ότι είναι σηµαντική η τεχνική και θα ήταν 
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καλό να τη µάθετε, είναι γιατί έτσι θα βοηθούσατε τον εαυτό σας να 

κατανοήσει καλύτερα τα µετέπειτα βήµατα. ∆εν είναι απαραίτητο, δεν 

νοµίζω ότι είναι απαραίτητο να το κάνετε, απλά κάποιους θα τους 

βοηθούσε.  

Στο σηµείο που βρίσκεστε τώρα, επαναλαµβάνω –θα κλείσω µε αυτό 

για να σας αφήσω να φύγετε, για να µη δεσµεύσω την ενέργειά σας-, 

αυτό που χρειάζεται είναι να ασκηθείτε στην αλληλοπεριχώρηση. 

 

Άννα: 

Πόσο χρόνο θα πάρει, τουλάχιστον για εµάς που είµαστε εδώ σήµερα, 

να καταφέρουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την τεχνική; 

 

Απάντηση: 

Η εµπειρία µου έχει δείξει, ότι µπορεί να ξεκινήσει το βήµα µετά από 

δυο – τρεις µήνες αλλά θα ολοκληρωθεί µετά από δύο χρόνια.  

Χρειάζεστε χρόνο. Εσείς µπορεί να βιάζεστε και να λέτε «το θέλω 

τώρα», αλλά το σύµπαν δεν βιάζεται. Το σύµπαν που είστε έχει το 

δικό του ρυθµό, έχει το δικό του ρολόι και σας δείχνει ότι θέλετε 

περισσότερο χρόνο και ότι έχετε στη διάθεσή σας περισσότερο χρόνο. 

Η γήινη βιασύνη δε µετρά. Η γήινη βιασύνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µόνο σαν δείκτης της δικής σας αποφασιστικότητας κάποτε, αλλά 

είναι η υποµονή και η επιµονή που θα δείξουν αν αυτή η 

αποφασιστικότητα βασίζεται σε ένα αληθινό θέληµα.  

Και έτσι είναι. 

 

 ………………………… 

 

[Όταν ολοκληρώθηκε η επικοινωνία και η συζήτηση που ακολούθησε, συνεχίσαµε 

τον περίπατο. Καταλήξαµε στην άκρη της στοάς, και καθίσαµε κάτω από ένα µεγάλο 

πεύκο για να απολαύσουµε την ιερή γαλήνη του τόπου. Εκεί, ειπώθηκαν κι άλλα.] 
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Άννα: 

Μου εξηγεί πράγµατα. 

Προηγουµένως µου είπε ότι µε την αλληλοπεριχώρηση µπορούµε να 

διαµορφώσουµε και την ενσάρκωσή µας. Σε κείνο το επίπεδο 

διαµορφώνεται, όταν αποφασίζουµε τι θα κρατήσουµε απ’ όλα αυτά 

µέσα και τι θα αφήσουµε έξω.  

Τώρα, επειδή βρίσκοµαι σε αυτό το πεδίο λέει: 

«Κοίταξε όµως, το να αποφασίσετε ότι όλα αυτά που φαίνονται 

αρνητικά θα τα κρατήσετε και θα αφήσετε µόνο τα θετικά, σηµαίνει 

ότι θέλετε να κάνετε κάτι ανάλογο µε αυτό  που κάνετε στη γη τώρα, 

το γεγονός δηλαδή ότι πολλές φορές κρατάτε και συµπιέζετε και 

απωθείτε το σκοτάδι σας. Στην πραγµατική αλληλοπεριχώρεση, δεν 

φοβάσαι το σκοτάδι και το αρνητικό. ∆εν υφίσταται για σένα αυτό. 

Υπάρχει µόνο αυτό που είσαι. Εκεί δεν υπάρχει κάτι ακατάλληλο, τα 

πάντα είναι Εσύ. Και είναι το ζητούµενο όλα µε τη σειρά, σταδιακά, 

να τα βάλεις µπροστά σου για να τα δεις και στη συνέχεια να 

θυµηθείς και πάλι ότι είναι δικά σου.  

Αυτό που κάνατε µέχρι τώρα στη γη, είναι να δέχεστε για δικά σας 

µόνο τα φωτεινά και να αποβάλετε τα σκοτεινά. Γι’ αυτό η συν-

χώρεση είναι µεγάλο έργο, γιατί έτσι καταλαβαίνετε ότι και το σκοτάδι 

δικό σας είναι. Στην αλληλοπεριχώρεση, θα συνειδητοποιήσετε το 

λόγο για τον οποίο αφήνετε έξω όλες τις όψεις σας και πλέον, αυτό 

που θα σας απασχολεί όταν προγραµµατίζετε την επόµενη ενσάρκωσή 

σας, δεν είναι το πόσο κακό και άρνηση θα αφήσετε έξω αλλά το 

πόση ισορροπία και αρµονία θα εκδηλώσετε. Αυτό είναι ένα σηµείο 

κλειδί. Είναι το πιο σηµαντικό κλειδί και είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

εργάζεται η ψυχή κι εσείς δεν το κατανοείτε, γιατί δεν εργάζεστε από 

αυτό το πεδίο αλλά από το πεδίο της αντίθεσης. 

[Παύση] 

Σ’ αυτό το πεδίο της αλληλοπεριχώρεσης, ο νόµος είσαι εσύ. Εσύ 

είσαι ο Νόµος, ο µόνος Νόµος. Στην πράξη, κάθε νόµος ξεχωριστά 

συµβάλει στο µεγάλο κοσµικό νόµο, στην ουσία όµως ο κοσµικός 

νόµος είσαι εσύ και οι επιµέρους νόµοι, φυσικοί και πνευµατικοί και 

νόµοι κάθε επιπέδου, είναι απλά η ανάλυση της βούλησής σου, της 

θέλησης για εκδήλωση, της θέλησης να εκδηλώσεις κάποιες όψεις και 

κάποιες όχι. Αυτή είναι η ουσία του Νόµου, της ιδέας του Νόµου.» 
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Άννα: 

Τώρα µου δείχνει… λέει: 

«Σε αυτό το επίπεδο συναντιόνται πολλές γενεές» και µου δείχνει 

αυτό το σηµείο που καθόµαστε, σαν να είναι ένας πολύ υψηλός 

άξονας από τον οποίο περνούν οριζόντια δοκάρια σαν δρόµοι. Σαν να 

είναι ένα πολυεπίπεδο σταυροδρόµι, πάρα πολλών δρόµων και 

εναλλακτικών οδών/κατευθύνσεων.  

 

«Πάνω στην κάθετη κινείται η ενέργεια και στις οριζόντιες 

αποφασίζετε τις κατευθύνσεις σας. Είναι µια άλλη εκδοχή της 

αλληλοπεριχώρεσης αυτός ο άξονας. Για να δείτε την εικόνα µε γήινο 

τρόπο, µε τρόπο που να χωράει στον γήινο νου. 

Ο κάθετος άξονας, που είναι ευθυγραµµισµένος, είναι η θέληση. Οι 

οριζόντιοι, όλοι, είναι οι κατευθύνσεις και οι ροές. ∆οκιµάστε να 

ταξιδέψετε, να κινηθείτε πάνω σ’ αυτόν τον άξονα όλες/όλοι. 

∆οκιµάστε και µπείτε σε διάφορους δρόµους.  

[Παύση] 

Κάθε δρόµος από αυτούς είναι µία κατάσταση της συνείδησής σας. 

Όσοι ζητάτε θεραπεία, επιλέξτε την κατεύθυνση της θεραπείας, το 

δρόµο της θεραπείας και µπείτε στην ανάλογη κατάσταση.  

[Παύση] 

Μη ξεχάσετε να γυρίσετε από τον άξονα και να κατεβείτε πάλι.» 

 

………………………………. 

 

Άννα: 

Άρχισε να µου µιλάει για κάποιο θέµα στατιστικού λάθους. ∆εν 

µπορούσα να καταλάβω πώς προέκυψε ούτε να καταλάβω τι 

αφορούσε ακριβώς. Λέει: 

«Όχι, το στατιστικό λάθος είναι λάθος υπολογισµού. Πιστεύεις ότι 

µπορεί να γίνει εσωτερικά;» 
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Απαντώ «Όχι, δεν νοµίζω», και συνεχίζει: 

Συµβαίνει εξωτερικά. Για κάποιο λόγο, από στατιστικό λάθος, δηλαδή 

λάθος ερµηνεία των φαινοµένων, συντοµεύετε τη διάρκεια της ζωής 

σας. Η συντόµευση γίνεται λόγο στατιστικού λάθους, επειδή 

υπολογίζετε τα δεδοµένα της ζωής µε λάθος τρόπο. Το αποτέλεσµα, 

το στατιστικό λάθος, σας οδηγεί να παίρνετε και λάθος αποφάσεις, 

συνειδητά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι 

αποφασίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους να φύγουν νωρίτερα. 

∆εν το συνειδητοποιούν, διότι είναι η απόφαση αποτέλεσµα της 

διαδικασίας της επεξεργασίας των δεδοµένων αλλά οφείλεται σε 

στατιστικό λάθος. Είναι µια καθαρά γήινη νοητική διαδικασία που σας 

οδηγεί να καταλήξετε σε λανθασµένα συµπεράσµατα. 

 

Ερώτηση: 

Άσχετα από το αρχικό σχέδιο; 

 

Απάντηση: 

Το αρχικό σχέδιο υπάρχει αλλά κατά τη διάρκεια της ζωής σας 

επεξεργάζεστε τα δεδοµένα εκ νέου και έχετε µεγάλη δυνατότητα 

συν-δηµιουργίας. Κατά την πορεία της ζωής και την επεξεργασία 

αυτών των δεδοµένων, όταν δεν τα αντιλαµβάνεστε στην πληρότητά 

τους, καταλήγετε σε στατιστικό λάθος – µόνο έτσι µπορεί να αποδοθεί 

αυτή η έννοια-, που σας οδηγεί κατά συνέπεια σε λάθος 

συµπεράσµατα. Και είναι το συµπέρασµα ότι η ζωή σας δεν αξίζει για 

τον έναν ή τον άλλο λόγο, που σας οδηγεί στο να την αφήσετε 

σύντοµα.  

Η διάθεσή σας για ζωή, η βαθιά σας διάθεση για ζωή είναι αυτή που 

σας κρατά. Αυτό δεν συνέβαινε στον ίδιο βαθµό παλαιότερα αλλά, 

λόγω της αλλαγής της ενέργειας, η δυνατότητα της συνδηµιουργίας 

είναι πολύ πιο ισχυρή τώρα. Τώρα, συν-δηµιουργείτε άµεσα. Αυτό 

που παλαιότερα θα έπαιρνε δεκαετίες για να υλοποιηθεί ή δεν θα 

υλοποιούνταν παρά µόνο σε άλλη ζωή, τώρα υλοποιείται εντός δύο 

ετών το αργότερο. Γι’ αυτό χρειάζεται να προσέχετε τις σκέψεις σας, 

τα συµπεράσµατά σας. Να µη βιάζεστε να βγάλετε συµπεράσµατα, 

ιδιαίτερα όταν είναι απορριπτικά για τη ζωή, να επωφελείστε και να 

µαθαίνετε από τα δεδοµένα που υπάρχουν άφθονα πια γύρω σας και 
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να επιλέγετε να αποφασί

δεδοµένα.  

Είναι πολύ βασικό να δουλέψετε µε την πρόθεσή σας, δηλώνοντας ότι 

θέλετε από εδώ και πέρα µόνο όταν έχετε λάβει υπόψη όλα τα 

δεδοµένα. Τότε µόνο θα κατορθώσετε συνειδητά να συν

δηµιουργήσετε µία καλύτερη ζωή για εσάς, χωρίς βιασύνη, άγχος, 

πανικό. Χωρίς πόνο και µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.

Χαιρόµαστε που είπαµε τόσα πράγµατα σήµερα

σίγουρες πως, όσο κάθεστε, τόσο θα λέει η Άννα, που παραµένει 

συνδεδεµένη. Θα ξανάρθετε και θα πούµε πολλά ακόµα. 

Αλλά τώρα είναι η ώρα να πηγαίνετε. 

Στο καλό! 
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να επιλέγετε να αποφασίζετε µόνο όταν έχετε συλλέξει όλα τα 

Είναι πολύ βασικό να δουλέψετε µε την πρόθεσή σας, δηλώνοντας ότι 

δώ και πέρα µόνο όταν έχετε λάβει υπόψη όλα τα 

δεδοµένα. Τότε µόνο θα κατορθώσετε συνειδητά να συν

δηµιουργήσετε µία καλύτερη ζωή για εσάς, χωρίς βιασύνη, άγχος, 

πανικό. Χωρίς πόνο και µε τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Χαιρόµαστε που είπαµε τόσα πράγµατα σήµερα και να είσαστε 

σίγουρες πως, όσο κάθεστε, τόσο θα λέει η Άννα, που παραµένει 

συνδεδεµένη. Θα ξανάρθετε και θα πούµε πολλά ακόµα. 

Αλλά τώρα είναι η ώρα να πηγαίνετε.  

…………………………….. 
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ετε µόνο όταν έχετε συλλέξει όλα τα 

Είναι πολύ βασικό να δουλέψετε µε την πρόθεσή σας, δηλώνοντας ότι 

δώ και πέρα µόνο όταν έχετε λάβει υπόψη όλα τα 

δεδοµένα. Τότε µόνο θα κατορθώσετε συνειδητά να συν-

δηµιουργήσετε µία καλύτερη ζωή για εσάς, χωρίς βιασύνη, άγχος, 

και να είσαστε 

σίγουρες πως, όσο κάθεστε, τόσο θα λέει η Άννα, που παραµένει 

συνδεδεµένη. Θα ξανάρθετε και θα πούµε πολλά ακόµα.  

Creative Commons Αναφορά ∆ηµιουργού 

Παρόµοια ∆ιανοµή 4.0 ∆ιεθνές  
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