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“Αι γενεαί πάσαι ύµνον τη ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ µου.” 
 
Καθόλου άσχετο. Καθόλου.  
Πρέπει ο ήρωας να πεθάνει για να ηρωοποιηθεί. Ουδείς ηρωοποιείται 
πραγµατικά εν ζωή. 
 
Ηρωοποίηση. Τι σηµαίνει γίνοµαι ήρωας; Μια ερώτηση που δεν περιµένατε να 
τεθεί σήµερα ανάµεσα σε όλα αυτά...τα γέλια των ηρώων. [Σηµ.: υπήρξε 
πολύ γέλιο και ευθυµία πριν ξεκινήσει η επικοινωνία.] ∆εν σας προετοιµάζω 
για έναν θάνατο. ∆εν προαναγγέλλω ένα θάνατο αλλά µιλώ για τους ήρωες 
και τις ηρωίδες. Θα ήταν πιο πιθανό, νοµίζετε, να σας µάλωνα ίσως για τα 
γέλια σας, να ξεκινούσα µε ένα πολύ βαρύγδουπο πρόλογο για τη κρισιµότητα 
των καιρών. Εγώ θέλω να µιλήσω για ήρωες. 
 
Αφήστε τη καρδιά σας ελεύθερα να πετάξει. Ο ∆ίας ο Ύψιστος είναι παρόν. 
∆εν µπορείτε να µε εννοήσετε, εγώ όµως εννοώ εσάς. ∆εν µπορείτε να µε 
συλλάβετε όπως σας συλλαµβάνω. Ούτε να µε περιχωρέσετε µπορείτε όπως 
σας περιχωρώ εγώ. Παρόλα αυτά, είχανε κάποιοι το θράσος, να ανέβουν 
µέχρι εδώ. Είχαν κάποιοι το θράσος, να αφήσουν το φόβο και να 
προσπαθήσουν. Το κατάφεραν. Και µαζί µε αυτούς ανεβήκατε και εσείς και 
όλοι µαζί εργαστήκατε για την εξάπλωση του Ολύµπιου Φωτός. 
 
Ποιος είναι ήρωας λοιπόν; Τι εννοώ όταν µιλώ για ήρωες και ηρωίδες; Είναι 
ήρωας αυτός που κάνει µεγαλόψυχες πράξεις; αψηφώντας το κίνδυνο; Είναι 
ήρωας αυτός που ανέβηκε στον Όλυµπο αψηφώντας το κίνδυνο; Είναι ήρωας 
αυτός που διάγει τον καθηµερινό του βίο αψηφώντας το κίνδυνο; Και εκείνοι 
που ανέβηκαν και εκείνοι που έµειναν [πίσω] είναι ήρωες. 
 
Αλλά δεν αντέχουν το µέγεθος του ηρωισµού τους. ∆εν µπορούν να τον 
σηκώσουν. Πολύ βαρύς. Την µια στιγµή ξεσηκώνονται, µιλάνε για το µεγαλείο 
της Ελλάδος, για το µεγαλείο των Ελλήνων, φορώντας τη σαγιονάρα τους και 
πίνοντας τον καφέ τους -έτσι όπως πολλοί σας παριστάνουν µε τη κοιλιά έξω 
από τη µπλούζα-, και την άλλη, ενώ έχουν πράξει ηρωικά, δεν το 
αντιλαµβάνονται. Εξακολουθούν να µένουν προσκολληµένοι σε ένα ιδεώδες 
του παρελθόντος, σε µία εξιδανικευµένη εικόνα του παρελθόντος, αγνοώντας 
το παρόν, παραβλέποντας τους ηρωισµούς του παρόντος. Είναι δύσκολο όµως 
για ένα λαό που δεν µπορεί να αντιληφθεί την πραγµατικότητά του… είναι 
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δύσκολο να σταθεροποιηθεί, να πατήσει καλά τα πόδια στη γη και να κάνει το 
πολυπόθητο άλµα µπροστά. 
 
Αυτό που συνέβη τις προηγούµενες ηµέρες, ήτανε ότι αποφασίσατε συνειδητά 
να αψηφήσετε το φόβο και συλλογικά. [Σηµ.: αναφέρεται στο δηµοψήφισµα 
της 5ης Ιουλίου  2015 για το Ναι ή Όχι] Υπάρχει πιο µεγαλειώδης πράξη από 
αυτή; 
 
Κάποιος θα µπορούσε να το αντικρούσει αυτό λέγοντας ότι… «Σιγά το φόβο 
αδελφέ! Μιλάµε για χρήµατα. Που είναι εκείνοι οι ηρωισµοί του παρελθόντος 
των ελεύθερων πολιορκηµένων! Που είναι ο Λεωνίδας µε τους τριακόσιους 
που έδωσαν τη ζωή τους! Αυτά δεν είναι ηρωισµοί, αυτά είναι τακτικές 
επιβίωσης, πονηριές των τεµπέληδων Ελλήνων.»  
 
Εσείς ξέρετε όµως ότι δεν είναι έτσι. Το ξέρετε. Θέλω να σταθώ σε αυτό 
σήµερα, στο ξεκίνηµα του κύκλου. Θα πούµε και άλλα πολλά στη συνέχεια. 
Θέλω όµως να σταθώ τώρα σε αυτό. 
 
∆εν µπορείτε να πλησιάσετε τη Θειότητά σας, αν δεν µπορείτε να 
πλησιάσετε αυτό το µεγαλείο ψυχής, την ανδρεία σας. Αυτό το 
µεγαλείο ψυχής δεν έχει τίποτα να κάνει µε την έπαρση. Έχει να κάνει 
µε την υπέρβαση του φόβου. 
 
Φόβος υπάρχει παντού, σε όλα τα πεδία υπάρχει και κάποιος φόβος. Φόβο 
νιώθετε ακόµα και την ώρα της γέννησης. Και την ώρα της σύλληψης, πριν 
γίνει η αρχική σύνδεση της ενσάρκωσης, φόβο νιώθετε. Και τον υπερβαίνετε. 
∆εν σκεφτήκατε ποτέ τάχα, ότι αυτή η πράξη της ενσάρκωσης συνεπάγεται 
την υπέρβαση ενός βαθύτερου φόβου; Του φόβου του Πνεύµατος που 
ετοιµάζεται να µπει στο βαρύ πεδίο της ύλης; Να αποκοπεί από το συλλογικό, 
να χάσει την αλληλοπεριχώρηση για να γίνει µια γήινη µονάδα, ένα άτοµο στη 
γη µε τη προσωπικότητά του και τους περιορισµούς του; Υπάρχει φόβος εκεί 
και φόβος υπάρχει όταν γυρίζετε πίσω, πριν από την ώρα της µετάβασης. 
 
Κάθε φορά που επίκειται µία µετάβαση, µία αλλαγή, βιώνετε φόβο. 
Ο µόνος τρόπος για να ξεπεράσετε το φόβο είναι να αποδεχτείτε την 
αλλαγή. Να µην υποχωρήσετε, γιατί αν υποχωρήσετε αποδυναµώνεται 
η ορµή της εξέλιξης. 
 
Στον Όλυµπο βλέπω πολλά. Βλέπω τα πετεινά  του ουρανού, τους βράχους, 
τα δένδρα, τους ανθρώπους, τα σύννεφα στον ουρανό, τις οντότητες που 
αποκαλείτε Αγγέλους και πολλούς ακόµα που δεν ξέρετε καν. Τους βλέπω να 
κάνουν κάθε στιγµή µία µεγάλη υπέρβαση. Στην ικανοποίηση αυτής της 
υπέρβασης του φόβου στην πορεία προς την αλλαγή, δηλαδή την εξέλιξη, 
υπάρχει µία µεγάλη ικανοποίηση, υπάρχει µία οργασµική αίσθηση, υπάρχει η 
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επιβεβαίωση της Ζωής. ∆εν µπορείτε να ζείτε πάντοτε σε extreme 
καταστάσεις, σε ακραίες καταστάσεις αλλά όταν το κάνετε, πόσο ζωντανοί 
νιώθετε, πόσο ικανοποιηµένοι!  
 
Αυτόν τον οργασµό της επιβεβαίωσης της ζωής θέλω να δούµε σήµερα. Τον 
οργασµό του ήρωα. Τον οργασµό του ανθρώπου που έχει ξεπεράσει το φόβο 
του και κάνοντάς το,  συνειδητοποιεί πόσο µάταιος ήταν, πόσο ψεύτικος ήταν. 
Συνειδητοποιεί πόσο ψεύτικα ήταν τα διλήµµατα και τα σενάρια. Είναι έτοιµος 
για όλα. Είναι ελεύθερος. 
 
Ας µιλήσουµε για ελευθερία, για έρωτα. Η ίδια η ζωή στη γη είναι µία 
επίτευξη. Το γεγονός της ενσάρκωσής σας είναι µία επίτευξη. Και το γεγονός 
της ενσάρκωσής σας προκύπτει από έναν οργασµό. Αναπόφευκτα η Ζωή 
συνδέεται µε αυτή τη πράξη. 
 
Έτσι σήµερα θα ήθελα να σας ζητήσω αγαπηµένοι µου φίλοι και φίλες, να 
συνδεθείτε µε την οργασµική σας αλήθεια . Χωρίς περιστροφές, χωρίς 
υπαινιγµούς. Ξεκάθαρα. Να αφήσετε στην άκρη τα ταµπού -άλλωστε κάνατε 
πολύ γενναιότερα πράγµατα µέχρι τώρα-, να υπερβείτε και τις τελευταίες 
επιφυλάξεις και να συνδεθείτε µε την οργασµική σας αλήθεια. Την αλήθεια 
που βιώνετε κατά την ώρα του οργασµού. Είναι µία αλήθεια Ελευθερίας. Είναι 
µία αλήθεια Θέωσης. Είναι υπέρβαση. Είναι υπέρβαση του φόβου της 
επανένωσης υπέρβαση του φόβου της αποµόνωσης και επιβεβαίωση της 
συνέχισης της Ζωής. 
 
Για να µπορέσετε να ανεβάσετε αρκετά την ενέργειά σας για όσα 
πρόκειται να γίνουν σ` αυτό το κύκλο, το πρώτο βήµα είναι αυτή η 
επαφή µε την οργασµική σας αλήθεια. Και καλώ τον καθένα και την κάθε 
µια σας να την αναζητήσετε, να την θυµηθείτε και να µάθετε να την 
ανακαλείτε συνειδητά… εκούσια. Εκούσια να ανακαλείτε την αίσθηση της 
οργασµικής σας αλήθειας. 'Έτσι κτίζονται τα ανώτερα πεδία. Έτσι δοµείται η 
κλίµακα που θα σας ανεβάσει υψηλότερα. 
 
Η πράξη του οργασµού από µόνη της φαίνεται να έχει τη βάση της καθαρά 
στο γενετήσιο σύστηµα, στο φυσικό πεδίο, και αυτός είναι ο λόγος που πολλοί 
τη θεώρησαν ένα µεγάλο αµάρτηµα. Άλλωστε πολλοί θεώρησαν επίσης πως 
κάθε τι ευχάριστο είναι αµάρτηµα. Γι` αυτούς και η ίδια η ζωή είναι αµαρτία. 
Εξ’ ου και η πτώση του ανθρώπου στη γη. Εγώ πρεσβεύω κάτι διαφορετικό. 
Αµαρτία είναι να φοβάσαι να αγαπήσεις, να φοβάσαι να ερωτευτείς, να 
φοβάσαι να ζεις. Αλήθεια, ποια είναι µεγαλύτερη αστοχία από αυτή! 
 
“Αι γενεαί πάσαι ύµνον τη ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ µου.” 
 
Πολύ συνειδητά και ενεργά θέλω να πάρετε χρόνο τώρα για να ανακαλέσετε, 
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στο βαθµό που είναι εφικτό εσωτερικά, σιωπηλά, την οργασµική σας αλήθεια. 
 
Υπήρξαν πολλές φορές στο παρελθόν που οµιλήσατε εδώ µέσα για την 
ερωτική ένωση της ύλης µε το πνεύµα, του ουρανού και της γης, του γήινου 
µε τον Θεϊκό Εαυτό. Καταλαβαίνετε ότι τώρα ανεβάζουµε τον πήχη λίγο 
περισσότερο.  
 
Η αλήθεια εκ των πραγµάτων είναι µία οργασµική πράξη. ∆εν υπάρχει 
αλήθεια χωρίς οργασµό. Αυτό θα ικανοποιούσε ιδιαίτερα ίσως αυτούς που 
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Θεός: τα πάντα έχουν να κάνουν µε το φυσικό 
πεδίο και το φυσικό πεδίο είναι η πραγµατικότητα, είναι η αλήθεια. Θα 
ικανοποιούσε και πολλούς άλλους ακόµα, καθώς ξέρετε ότι σε αυτό το πεδίο 
γίνεστε αυτό που είστε, εκφράζετε την αλήθεια σας. Πάντοτε όµως αυτή η 
έκφραση έρχεται από µία διαδικασία που αναπόφευκτα περνά από το φόβο. 
Είναι ένα παιχνίδι ανάµεσα στην ελευθερία και το φόβο. 
 
Και η ανθρώπινη συνειδητότητα επεκτείνεται, εξελίσσεται καθώς 
αρχίζει να συναντά τα σκοτάδια της, να ξεπερνά το φόβο και να 
αγαπά. Άλλη µία οργασµική πράξη. 
 
Μα η αγάπη είναι έρωτας; «Είναι κάτι διαφορετικό», θα πείτε. Υπάρχει η φιλία 
και ο έρως. Έρωτα κάνετε µε το αντικείµενο του πόθου σας ξεπερνώντας το 
φόβο. Θα είχατε πάρα πολλά να δείτε αν αντιλαµβανόσασταν ότι η τριβή που 
δηµιουργείται ανάµεσα σε σας και τους άλλους ανθρώπους στις 
διαπροσωπικές σας σχέσεις, έχει τη ρίζα της εκεί, στο γεγονός ότι δεν έχετε 
καταφέρει να ξεπεράσετε κάποιες ερωτικές φοβίες σε σχέση µε αυτό που 
πρεσβεύουν οι άνθρωποι µπροστά σας. 
 
Αλλά βέβαια το Πνεύµα είναι παρόν και έχετε παρακινηθεί ουκ ολίγες φορές 
στο να συνδεθείτε µε τις όψεις του Εαυτού σας και να έρθετε µαζί τους σε 
ερωτική ένωση, καταφέρνοντας µε αυτό τον τρόπο να υπερβείτε το φόβο και 
να δείτε, τελικά, να λύνονται οι εµπλοκές, οι ενεργειακές εµπλοκές που 
παρατηρούνται στις σχέσεις σας. 
 
Σ’ αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει κώλυµα φύλου. ∆εν υπάρχουν στεγανά, 
δεν υπάρχουν ταµπού. Υπάρχει ο ∆ίας, που ενώνεται µε όλα όσα είναι. 
Υπάρχουν τα παιδιά του, που εκπροσωπούν τη δική του µορφή σε όλα τα 
επίπεδα και µετέρχονται το δικό τους στάδιο, τη δική τους διαδικασία 
υπέρβασης του φόβου σε ένα άλλο επίπεδο. Υπάρχετε εσείς -απόγονοι του 
∆ιός του Υψίστου όλοι και όλες σας- που αναπαράγετε αυτό το µοτίβο στο 
φυσικό πεδίο. 
 
Νίκη σηµαίνει οργασµός. Οργασµός σηµαίνει ένωση. Υποδηλώνει την ένωση 
µε το «αντικείµενο του πόθου», σε εισαγωγικά, για την ακρίβεια µε το 
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αντικείµενο του θελήµατος, µετά από υπέρβαση του φόβου. 
Θα σας παρότρυνα, θα σας συνιστούσα, να ακολουθήσετε αυτά τα στάδια, 
αυτή τη διαδικασία, κάθε φορά που επιθυµείτε να λυτρώσετε τον εαυτό σας 
από µία σχέση επώδυνη. Να ακολουθήσετε τη διαδικασία αλλά όχι απαραίτητα 
στο φυσικό πεδίο. Κυρίως στα εσωτερικά πεδία. ∆ηλαδή στο συµβολικό πεδίο. 
 
Εργάζεστε µε σύµβολα. Υπάρχει το φυσικό πεδίο στο οποίο εργάζεστε µε τα 
χέρια σας και κινήστε µε τα πόδια σας και υπάρχει και το συµβολικό πεδίο στο 
οποίο κινείστε µε τα φτερά του νου και εργάζεστε κυρίως µε το αιθερικό σας 
σώµα. Γιατί τα υπόλοιπα σώµατα είναι πιο αδρανή σε σχέση µε το βαρύτερο  
υλικό πεδίο.  
 
Μπορείτε να λύσετε ένα θέµα στο φυσικό πεδίο ή στο συµβολικό πεδίο. 
Λύνοντάς το στο συµβολικό πεδίο, διαχειρίζεστε κάθε θέµα, κάθε υπόθεση, µε 
µεγαλύτερη άνεση και πιο ισορροπηµένα, γιατί εκεί χρησιµοποιείτε τον 
κυρίαρχο νου, τον Βασιλέα Νου. ∆ιαχειρίζεστε δηλαδή τις ενέργειες, πριν 
ακόµα αποκρυσταλλωθούν στο φυσικό πεδίο. 
 
Το φυσικό πεδίο είναι ένας καθρέφτης του νοητικού. Ως καθρέφτης 
λειτουργεί πολύ συχνά παραµορφωτικά, λειτουργεί ως παραµορφωτικός 
καθρέφτης. 
 
Μιλώντας και µαθαίνοντας για τα καθρεφτίσµατα, έχετε υπόψιν σας ότι 
κάποιος σας καθρεφτίζει όπως είστε. Αυτός θα ήταν ένας ιδανικός καθρέφτης. 
Αυτού του είδους το καθρέφτισµα όσο περνά στα βαρύτερα πεδία της ύλης, 
στα πυκνότερα, αρχίζει να αλλοιώνεται, αρχίζει να παραµορφώνεται και 
λειτουργεί τελικά ως παραµορφωτικός καθρέφτης. Αυτός είναι και ο λόγος 
που σας είναι ιδιαίτερα δύσκολο πολλές φορές να κατανοήσετε τι σηµαίνει το 
κάθε τι. ∆εν είναι ότι κάποιος ευθύνεται γι’ αυτό, δεν ευθύνεται η “κακιά” 
ύλη, απλά το γεγονός ότι η διάθλαση της ενέργειας, της ακτινοβολίας  είναι 
πιο ισχυρή όσο κατεβαίνετε σε  πυκνότερα πεδία ύλης. Είναι θέµα διάθλασης. 
 
Φαινόµαστε λοιπόν να µπλέκουµε τα θέµατα λειτουργίας των κατόπτρων µε 
την οργασµική σας αλήθεια και µε ένα σωρό άλλα πράγµατα που δείχνουν 
αταίριαστα.  
Υπάρχει  κάτι αταίριαστο; Μέχρι σήµερα µάθατε ότι όχι. 
 
Είµαι εδώ, ο ∆ίας, ο δικός σας ∆ίας, για να σας οδηγήσω στη 
κατανόηση του νοητικού σας πεδίου - περισσότερο ακόµα, στη 
κατανόηση της νοητικής σας λειτουργίας. 
 
Ο όρος πεδίο έχει επινοηθεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη 
λειτουργία του νου, την ώρα που βρίσκεστε στο τρισδιάστατο πεδίο. Εκεί 
όπου η αντίληψή σας κυριαρχείται από τη διάσταση του χώρου, τις διαστάσεις 
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του χώρου και του χρόνου. 
 
Για εκείνους που βρίσκονται πέρα από το τρισδιάστατο πεδίο η έννοια πεδίο 
δεν είναι απαραίτητη. Μιλάµε για λειτουργίες, για τρόπους - τρόπους 
έκφρασης του δυναµικού, τρόπους ροής της ενέργειας. 
 
Αλλά για τη δική σας σκέψη τη γήινη είναι πολύ επιβοηθητικό το να µπορείτε 
να εντάξετε µια λειτουργία σε έναν αντίστοιχο χώρο. Ζείτε στο τρισδιάστατο 
πεδίο. 
 
Έτσι ίσως καταλαβαίνετε καλύτερα τώρα… καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί δεν 
είναι απαραίτητο στο Πνεύµα να κινείται µέσα σε ένα χώρο. Γιατί το Πνεύµα 
θεωρείται ως απόλυτο και µπορεί να είναι όλο µαζί σε κάθε σηµείο του χώρου 
ξεχωριστά. Σε οποιοδήποτε σηµείο, µπορεί να βρίσκεται όλο ο Πνεύµα, ό,τι κι 
αν σας λέει αυτό. Γιατί µιλάµε για τρόπους ροής της ενέργειας και όταν 
πρόκειται για τρόπους ροής της ενέργειας, η µετάπτωση από ένα τρόπο σε 
άλλο γίνεται οµαλά, σταδιακά. ∆ιαχέονται οι  ενέργειες και δεν είναι καθόλου 
σαφές το που τελειώνει ο ένας τρόπος και που αρχίζει ο άλλος. Ακριβώς όπως 
δεν µπορεί να σας είναι σαφές πότε σταµατάτε να νιώθετε κάτι και ξεκινάτε να 
νιώθετε κάτι άλλο. 
 
Αν παρατηρήσετε τον εαυτό σας, θα δείτε ότι δεν µπορείτε να κάνετε ένα 
ξεκάθαρο διαχωρισµό. Ο ξεκάθαρος διαχωρισµός µπορεί να επέλθει µόνο όταν 
η αλλαγή σηµαίνεται επιβεβαιώνεται µε ένα συµβάν. Ένα συµβάν στη ζωή 
σας, ένα γεγονός ισχυρό, παίζει το ρόλο του ορόσηµου - του ενεργειακού 
ορόσηµου. Τα συµβάντα στη ζωή σας υπάρχουν για να σας τονίζουν ακριβώς 
αυτές τις αλλαγές του τρόπου συνείδησης. 
 
Θα αναρωτηθείτε έρχεται πρώτα το συµβάν ή η αλλαγή; Πρώτα αρχίζουµε να 
αλλάζουµε το τρόπο λειτουργίας µας και µετά προκύπτει το συµβάν ή είναι 
αυτό που µας οδηγεί στην αλλαγή; 
 
Θα µπορούσατε να πείτε ότι το συµβάν µπλέκεται στο σενάριο της αλλαγής 
και προκύπτει από τη δική σας απόφαση να συνδηµιουργήσετε αυτή την 
αλλαγή. Απόφαση εσωτερική, ακούσια/ασυνείδητη ή συνειδητή. 
 
Η δική σας απόφαση να κάνετε τη µετάβαση, δηµιουργεί και το 
συµβάν που θα κάνει την αλλαγή πιο συνειδητή. 
 
Τα συµβάντα στη ζωή σας καθορίζονται από καρµικά κατάλοιπα. Είναι αυτά 
που βιώνετε λόγω παλαιότερων εγγραφών που ονοµάζετε κάρµα και που 
ουσιαστικά δεν έρχονται τιµωρητικά αλλά είναι τα ίδια τα γεγονότα, οι ίδιες οι 
εγγραφές του κάρµα, που έρχονται για να πυροδοτήσουν καθοριστικά την 
αλλαγή της συνείδησής σας. Ένα συµβάν µπορεί να είναι ευχάριστο ή 
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δυσάρεστο. Σίγουρα θα είναι ισχυρό. Λειτουργεί σαν σκανδάλη που πυροδοτεί 
την επερχόµενη συνειδητοποίηση της αλλαγής που έχει αρχίσει να συµβαίνει 
στα εσωτερικά πεδία. Αυτό το συµβάν προέρχεται από µία πράξη παρελθούσας 
ζωής ή του παρελθόντος της ίδιας ενσάρκωσης. 
 
Τείνουν οι άνθρωποι να  πιστεύουν πως ένα καλό, ευχάριστο συµβάν, 
προέρχεται από µία καλή πράξη. Παρόλα αυτά το συµβάν πυροδοτείται από 
οποιαδήποτε παρελθοντική πράξη χωρίς να εξετάζεται η ποιότητα. 
 
∆εν είναι η ποιότητα της πράξης που καθορίζει τα καρµικά γεγονότα,  
είναι η εσωτερική λειτουργία και ο τρόπος αντίληψης που το κάνει 
αυτό. 
 
Αυτό αν το καλοσκεφτείτε µπορεί να σας φανεί πολύ φυσικό και ένα απλό 
παράδειγµα θα ήταν ο άνθρωπος που κατά λάθος σκοτώνει κάποιον µε το 
αυτοκίνητό του, απέναντι σε έναν άλλο ο οποίος δολοφονεί κάποιον. Άλλα 
επίπεδα συνειδητότητας. Άλλος τρόπος ροής. 
 
Στο φυσικό πεδίο, παραµένει το εντύπωµα του γεγονότος, σαν µνήµη η οποία 
µπορεί να σβήσει εύκολα. Στη συνειδητότητα όµως της οντότητας αυτή η 
εγγραφή καθορίζει ένα άλλο συµβάν µελλοντικό. Η απόσταση ανάµεσα  στα 
συµβάντα είναι µηδαµινή (αν καταφέρετε να βγείτε για λίγο από το γραµµικό 
σας χρόνο και δείτε περισσότερο σε εκείνο το πεδίο στο οποίο οι χρόνοι 
πλέκονται, οι χρονικές γραµµές πλέκονται µεταξύ τους), δεν υπάρχει πριν και 
µετά αλλά συµβαίνουν όλα µαζί στο µεγάλο Τώρα. Αν καταφέρετε να σταθείτε 
για λίγο εκεί, θα δείτε ότι υπάρχει µία συνέχεια ανάµεσα στις καταστάσεις 
συνείδησης, στους τρόπους λειτουργίας/ροής της ενέργειας, και στα 
συµβάντα -τα καρµικά συµβάντα. 
 
Τα καρµικά συµβάντα είναι αυτά που καθορίζουν την ανάπτυξη της 
συνείδησής σας. Την καθορίζουν όχι από µόνα τους  αλλά ως ορόσηµα. Είναι 
αυτά στα οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξή σας. Η ύπαρξή σας στα εσωτερικά 
πεδία, όπου δεν υπάρχει δράση αντίστοιχη µε του φυσικού πεδίου, 
επιβεβαιώνεται  από τις επιγνώσεις. 
 
Μπορείτε να πείτε βέβαια, ότι και στη γη η ζωή σας αποτελείται από εµπειρίες. 
Αν δεν είχατε τις εµπειρίες πως θα ξέρατε ότι είστε στη γη; Είναι έννοιες 
αλληλένδετες η ενσάρκωση και η εµπειρία. 
 
Εσωτερικά, η έννοια της ύπαρξης γίνεται αντιληπτή µέσα από την επίγνωση 
της αλλαγής του τρόπου ροής της ενέργειας. Αυτό είναι το βίωµα µιας 
οντότητας στα εσωτερικά πεδία. Νιώθει την αλλαγή της ροής της ενέργειας. 
Την αλλαγή του τρόπου έκφρασης της ενέργειας. Έχετε ενδείξεις αυτής της 
αίσθησης καθώς όλοι όλες σας λίγο πολύ, έχετε βιώσει στην αύρα σας την 
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αλλαγή µιας ενέργειας. 
 
Με αυτούς τους όρους λοιπόν καλείστε να εργαστείτε από δω και έπειτα. 
«Ποιους όρους; Έχουµε ήδη χαθεί!», θα πείτε. 
 
Με την οργασµική σας αλήθεια. 
Ο οργασµός είναι ένα µικρό συµβάν επιβεβαίωσης της ζωής -υπέρβασης του 
φόβου και επιβεβαίωσης της ζωής-, που ταυτόχρονα υποδηλώνει και την 
αλλαγή της ροής της ενέργειας. Έτσι ο οργασµός είναι ένα βίωµα που 
µπορείτε να θεωρήσετε ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην εµπειρία των θείων 
όντων, που βιώνουν καθαρά την εµπειρία αλλαγής του τρόπου ροής της 
ενέργειας. 
 
Θα φανεί παράδοξο το πώς µιλάµε για τον οργασµό και την υπέρβαση του 
φόβου στο φυσικό πεδίο και λέµε ότι είναι ανάλογο µε αυτό που ισχύει 
εσωτερικά, εκεί όπου δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου που βιώνετε εσείς. 
Υπάρχει όµως. Υπάρχει εκείνη η απειροελάχιστη στιγµή της αλλαγής της ροής, 
του ρεύµατος της ενέργειας. Η στιγµή που κάνει µία καµπύλη, κάνει ένα loop 
[Σηµ.: ένα βρόγχο] για να µπει σε άλλη κατεύθυνση. Το απειροελάχιστο 
σταµάτηµα -που δεν είναι σταµάτηµα αλλά είναι αλλαγή κατεύθυνσης- 
δηµιουργεί µία ανάλογη εµπειρία µε αυτή του θανάτου στη Γη. Με τη µόνη 
διαφορά ότι γνωρίζουµε πως δεν είναι θάνατος. Γνωρίζουµε ότι είµαστε και 
αυτή η κατάσταση. 
 
Σας παρακαλώ να µείνετε στο κέντρο της συνείδησής σας στη καρδιά.  
Μαζέψτε την ενέργειά σας στη καρδιά.  
Ελευθερία ή θάνατος; 
 
∆εχτείτε να µε συνοδέψετε τώρα στην Ολύµπια κατοικία. Πιάστε µε από το 
χέρι καθώς ανεβαίνουµε µαζί ψηλά εκεί στη τιµηµένη κορυφή. Χωρίς έπαρση. 
Η έπαρση είναι ο λόγος που οι άνθρωποι µεθούν από αλαζονεία. Μεθούν από 
την οργασµική ενέργεια και δεν µπορούν τελικά να φτάσουν σε οργασµό. 
Εσωτερική έπαρση. Η έπαρση είναι αντίθετη της οργασµικής σας αλήθειας. 
Μπορεί ένας πνευµατικός οργασµός να σας ανεβάσει στον Όλυµπο, στην 
υψηλότερη κορυφή του Ολύµπου και µία σκέψη έπαρσης να σας γκρεµίσει. 
Και τα δύο είναι πάρα πολύ κοντά στη δόνηση της Θειότητάς σας. Όσο µια 
τρίχα απέχουν το ένα από το άλλο… αλλά είναι τόσο διαφορετικά! Η 
ανθρωπότητα είναι επιρρεπής στην έπαρση και σας έχει εξηγηθεί παλαιότερα ο 
λόγος -στο τεχνικό επίπεδο- της έπαρσης: είναι το γεγονός ότι δεν γειώνετε 
καλά τις ενέργειες. 
 
Όταν φτάσετε στη κορυφή, εκεί που δεν υπάρχει ψηλότερα, δεν µπορείτε 
παρά να κατεβείτε. Το ερώτηµα είναι αν θα κατεβείτε οµαλά, αν θα 
προσγειωθείτε οµαλά ή αν θα γκρεµιστείτε. Ο ίλιγγος του ύψους είναι 
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επικίνδυνος. Είναι ένας ίλιγγος που βιώνουν ιδιαίτερα οι αλαζόνες.
Έχει τα µυστικά του λοιπόν ο Όλυµπος. Άλλο πράγµα είναι το «Εγώ Είµαι» και 
άλλο το «Ξέρεις ποιος είµαι εγώ;!».
 
Το τονίζω αυτό γιατί στις επόµενες συναντήσεις θα κινηθούµε στη κορυφή 
του Ολύµπου. Και µπορεί να µην βρίσκεστε µε το φυσικό σας σώµα σε αυτό 
το σηµείο για να κινδυνεύετε να γκρεµοτσακιστείτε αλλά βρίσκεστε µε το 
πνεύµα. Χρειάζεται άκρα ταπείνωση, πολύ καλή γείωση, για να µπορέσετε να 
σταθείτε τόσο ψηλά. 
 
Η οργασµική σας αλήθεια λοιπόν. 
Τι σηµαίνει για τον καθένα και την κάθε µια σας;
Ποια είναι η αλήθεια που βιώνετε την ώρα του οργασµού; 
 
Ο Θεός στη Γη.  
Αυτή είναι η οργασµική σας αλήθεια. 
 
Αλλά δεν θέλω να ξεκινήσετε µε τη σκέψη του Θεού στη Γη. Θέλω να 
περάσετε από τον οργασµό, να 
µέσα από εκείνη τη θύµηση. Γιατί από εκεί είναι ο δρόµος. Ο βιωµατικός 
τρόπος είναι αυτός. 
 
Και όταν συνδεθείτε µε αυτή την οργασµική αλήθεια, να την αναπαράγετε όσο 
το δυνατόν συχνότερα, υιοθετώντας τη στάση… τ
που είχατε αυτή τη στιγµή, την αίσθηση της αλήθειας αυτής, το βίωµα. Και 
τότε, απλά λάµψτε! 
 
Μάθηµα ζωής πρώτο. 
Ολοκληρώθηκε.  
Ο ∆ίας µίλησε και αποσύρεται.
 
[Ανώτερη Επικοινωνία µέσω της Άννας Αποστολίδου]
 
 
[Αποµαγνητοφώνηση: Ρέα Κουφάκη
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