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Τα Κλειδιά του Ενώχ  ΙΙ 

 

Μάθημα 1ο - 26-9-09 

 
 

Δουλεύοντας με την καμπάνα 
 

  

Ο Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ. Καλοί μου φίλοι χαίρομαι που είμαι μαζί σας 

άλλη μια φορά, έτσι ξεκάθαρα και ξεκινούμε μαζί αυτόν τον καινούριο κύκλο. 

Η ενέργειά μου έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά πια μέσω της Άννας, αλλά το 

ίδιο συμβαίνει και με όλους εσάς που δέχεστε να συνεργαστείτε μαζί μου. Το 

μονοπάτι που θα διαβούμε μαζί είναι ανοιχτό μπροστά μας. Τα πράγματα 

φαίνονται μπροστά μας να στενεύουν κάθε τόσο, δηλαδή θα περνούμε 

περιόδους ανακατατάξεων, ταραχών… γιατί όχι; Ξέρετε πόση ταραχή μπορεί να 

φέρει η ενέργειά μου σε κάποιους. Αυτό συμβαίνει όμως επειδή έρχομαι να 

τροποποιήσω τις παλιές σας όψεις. Δεν είναι επίθεση αυτό που σας συμβαίνει 

όταν η ενέργειά μου σας ταράζει, είναι οι υπαινιγμοί που σας φέρνω, είναι 

νύξεις και νυγμοί. Είναι τσιμπήματα με τον ίδιο τρόπο που ένας οίστρος σας 

τσιμπάει και αυτό το τσίμπημα μπορεί να τεντώσει, να διατείνει τα όριά σας στο 

έπακρο. Ένας οίστρος λοιπόν και όχι μόνο.  

  

Η ενέργεια του Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ απόψε για να εργαστεί μαζί σας στα 

Κλειδιά του Ενώχ, στο 2ο μέρος του κύκλου. Το καλοκαίρι που πέρασε κάνατε 

όλοι κάποιες προσωπικές ανακατατάξεις. Όλοι ανεξαιρέτως, όλοι όσοι είστε εδώ 

περάσατε από κάποιες φάσεις αφομοίωσης και ανακατατάξεων. Δεν μπορούμε 

εδώ να περιγράψουμε αυτό που συνέβη στον καθένα σας φυσικά ξεχωριστά, 

μπορείτε όμως να δείτε πια ξεκάθαρα στο που σας οδήγησαν οι ενεργοποιήσεις 

του προηγούμενου, του πρώτου μέρους των Κλειδιών του Ενώχ. 

  

Ο Άλιστερ Κρόουλι φέρνει μαζί του τον Σανάτ Κουμάρα, φέρνει μαζί του τον 

Ηλία, τον Ιησού, γιατί όχι, την Μαρία. Φέρνω μαζί μου πολλές ενέργειες με τις 

οποίες έχω δουλέψει στο παρελθόν με τρόπο σιωπηρό. Αυτό που κάνει η Άννα 

σήμερα, τώρα, εδώ, είναι κάτι που έκανα πολλές φορές στο παρελθόν, σε 

παρελθούσες ζωές. Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, τότε τα κάναμε 

διαφορετικά. Οι ενέργειες ήταν πολύ διαφορετικές επίσης. Τώρα μπορείτε πολύ 

άνετα να κάθεστε φανερά, να συναντιέστε φανερά, να μιλάτε ελεύθερα και 

πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να τιμάτε αυτή την ελευθερία σας και να την 

αξιοποιείτε, να την εκμεταλλεύεσθε με τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει να 

τιμήσετε όλους όσους πέρασαν πριν από σας και εργάστηκαν για να 

αποκτήσουν την ελευθερία, να αποκτήσετε όλοι την ελευθερία που 

απολαμβάνετε τώρα. Οι εποχές αλλάζουν και θα έρθουν άλλες, στις οποίες οι 

ερχόμενες γενιές θα διαπιστώσουν ότι είναι ακόμα πιο ελεύθερες να 

εκφράσουν το δυναμικό που φέρουν μαζί τους στη γη. Και τότε θα 

αναγνωρίσουν ότι την ελευθερία και την άνεση που απολαμβάνουν την 

οφείλουν σε σας κι εμάς και όλες τις προηγούμενες γενεές.  

  

Είναι αναπόφευκτο μιλώντας για τα Κλειδιά του Ενώχ ν’ αναφερθούμε στο 

παρελθόν. Πρόκειται για μία σταδιακή επεξεργασία κωδικών και αρχετύπων, 

μια επεξεργασία που άρχισε αιώνες πριν και συνεχίζεται μέσα από διάφορους 

ανθρώπους ανά τους αιώνες. Βρισκόμαστε τώρα στη θέση να ομολογήσουμε 

ότι στο παρελθόν έγιναν κάποια λάθη. Οι συνομοταξίες ανθρώπων που 

ασχολήθηκαν με τα Κλειδιά του Ενώχ άνοιξαν πολλούς διαφορετικούς 

δρόμους. Χρησιμοποιώ τον όρο συνομοταξίες γιατί είναι ο πιο πρόσφορος αυτή 

τη στιγμή. Άνοιξαν διάφορους δρόμους έρευνας και ανάπτυξης με τη χρήση 

των Κλειδιών του Ενώχ. Από αυτούς τους δρόμους προέκυψαν πρακτικές, με 
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τον ίδιο τρόπο που εσείς τώρα εργαζόμενοι με τα Κλειδιά του Ενώχ καταλήγετε 

πρακτικά σε κάποιες πρακτικές, δηλαδή μέσα απ’ όλη τη θεωρία που ακούτε 

και απ’ όσα βιώνετε κρατάτε στο τέλος μερικά Κλειδιά, κρατάτε μερικές 

δηλώσεις, μερικούς οραματισμούς που θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε, μ’ ένα 

παρόμοιο τρόπο στο παρελθόν από την έρευνα αυτήν προέκυψαν μερικές 

πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές ήταν σαφώς κατώτερης ποιότητας από αυτήν 

που επιδίδεστε σήμερα. Ήταν κατώτερης ποιότητας αν δείτε τα πράγματα με 

την τωρινή σας ματιά, με την τωρινή σας αντίληψη. Για εκείνη την εποχή ήταν 

πολύ προχωρημένες αν και πολύ εύκολα παρεξηγήσιμες. 

  

Τα Κλειδιά του Ενώχ είναι εργαλεία της ψυχής. Τίποτα δεν δίνεται έτσι. Είναι 

φορές που πουλάτε πολύ φτηνά αυτά που σας δίνουμε και το κάνετε και το 

κάνει και η Άννα θέλοντας κυρίως να τραβήξει την προσοχή σας, να τραβήξει 

το ενδιαφέρον σας σ’ αυτό το δρόμο. Εμείς της λέμε Άννα σταμάτα, μην το 

κάνεις τόσο εύκολο γιατί δεν είναι αρεστό στον Κύριό σου, έτσι το θέτουμε, να 

το πλησιάζουν οι άνθρωποι με τόσο φτηνό αντάλλαγμα. Μπορεί να ακούγεται 

κάπως περίεργα αυτό, αλλά πραγματικά είναι φορές που το αντάλλαγμα είναι 

πολύ φτηνό. Το αντάλλαγμα είναι μία προσευχή βασισμένη στο φόβο. Το 

αντάλλαγμα είναι μία προσέγγιση του Θείου που γίνεται σαν μία βόλτα στην 

παραλία, είναι μία προσέγγιση του Ενός, του Υψίστου, για μία χάρη. Αυτά είναι 

τα φτηνά ανταλλάγματα.  

  

Αυτός όμως που στέκεται εκεί ψηλά, στο ύψιστο σημείο της ύπαρξής σας, θέλει 

να τον προσεγγίζετε με αγάπη, θέλει να τον αντιλαμβάνεστε σαν κάτι 

μοναδικό, γιατί είναι Μοναδικό και θέλει να δίνεστε ολόψυχα σ’ αυτόν. Και 

θέλει η προσέγγιση να γίνεται πολύ συνειδητά και να γίνεται όχι από φόβο, όχι 

με αντάλλαγμα μία ζητούμενη λύτρωση από μια βαριά αμαρτία, όχι για να 

περάσετε απλά καλύτερα στη γήινη ζωή σας, αλλά γιατί πραγματικά νιώθετε 

ότι δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς Αυτόν.  

  

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι τα ανταλλάγματα είναι ακριβά σ’ αυτόν τον κύκλο. Η 

περίοδος της ενδυνάμωσης, θα το πούμε άλλη μια φορά, έχει τελειώσει. 

Ξεκινάει η περίοδος της εκπαίδευσης και της πολύ συνειδητής εργασίας. 

Προτιμούμε να είσαστε λίγοι και να είσαστε εδώ συνειδητά. Και δίνουμε άλλη 

μία ευκαιρία σήμερα και σε σας που είσαστε εδώ να αποφασίσετε αν θέλετε 

πραγματικά να συνεχίσετε ή όχι. Το αντάλλαγμα θα είναι το ολοκληρωτικό 

δόσιμο στον Εαυτό.  

  

Σοβαρεύουν τα πράγματα, έτσι είναι, γιατί από ένα σημείο και πέρα δεν 

μπορείτε να είσαστε με το ένα πόδι στη στεριά και με το άλλο στη βάρκα. Θα 

καταλήξετε να πέσετε στο νερό και το νερό στο οποίο θα καταλήξετε θα είναι 

όλες εκείνες οι σκεπτομορφές που έχετε ξεσηκώσει κατά διαστήματα και δεν θα 

σας είναι καθόλου ευχάριστο. Το μόνο που μπορεί να σας κρατήσει στην 

πορεία σας από δω και πέρα είναι το βαθύ και ειλικρινές δόσιμο στον Εαυτό, 

στον Ύψιστο, για χάρη του οποίου θα κάνετε τα πάντα. Μην παρεξηγείτε αυτά 

που λέμε, μην παρεξηγείτε τις προθέσεις μας. Δεν σκοπεύουμε να 

συγκροτήσουμε ένα τάγμα ζηλωτών, δεν ζητούμε να φορέσετε παρωπίδες, 

αντίθετα ζητούμε να βγάλετε τις παρωπίδες της μάγια και να κοιτάξετε πολύ 

βαθιά στο κέντρο της ύπαρξής σας.   

  

Ο Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ λοιπόν και με το χέρι στην καρδιά σας ζητάει για 

άλλη μία φορά να συν-χωρέσετε στην καρδιά σας όλα αυτά που σας λέμε. 

Βρέξτε τα πόδια σας, μη διστάζετε. Βραχείτε, βραχείτε απ’ αυτές τις ενέργειες, 

δεν θα το μετανιώσετε να είστε σίγουροι. Δηλώστε την πρόθεσή σας να 

συμμετέχετε σε όλα και να συν-χωρέσετε στην καρδιά σας όλες τις ενέργειες 

και τις όψεις που ο Άλιστερ Κρόουλι φέρνει για σας. Θ’ αφήσουμε να περάσει 

λίγος χρόνος πριν μπούμε βαθύτερα. Ένα – δύο μαθήματα του κύκλου θα 
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γίνουν δοκιμάζοντας, δοκιμάζοντας την προσωπικότητά σας, δοκιμάζοντας τα 

νεύρα σας και τις αντοχές σας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα ουσιαστικά αν 

είσαστε διατεθειμένοι να τραβήξετε το σκοινί, αν είσαστε διατεθειμένοι να 

σπάσετε τα δεσμά των προκαταλήψεών σας. 

  

Ξεφυλλίζουμε το βιβλίο της ζωής του καθενός και της καθεμιάς από σας. 

Βλέπετε την Άννα που κάθεται και σας μιλά αυτήν την ώρα; Κάνει κάτι άλλο. 

Ξεφυλλίζει τα βιβλία της ζωής σας, βρίσκει μερικούς σελιδοδείκτες και τ’ 

ανοίγει εκεί. Είναι η σελίδα στην οποία φτάσατε στον προηγούμενο κύκλο. 

Κρατήστε το βιβλίο σας πάνω στα πόδια σας, στον σελιδοδείκτη, στη σελίδα 

που ήταν μαρκαρισμένη και επιτρέψτε στον εαυτό σας να πιάσει την ενέργεια 

από κει, απ’ το σημείο που την αφήσατε την τελευταία φορά. Είμαστε εδώ, θα 

πείτε. Ερχόμαστε να υπονομεύσουμε όλα όσα γνωρίζετε, ερχόμαστε να τα 

κάνουμε κουβάρι και να τα πιάσουμε πάλι από την αρχή. Βλέπετε αν ξετυλίξετε 

ένα σφιχτοπλεγμένο κουβάρι πιάνοντάς το πάλι απ’ την αρχή, τυλίγοντάς το 

πάλι απ’ την αρχή, θα δείτε ότι καταλαμβάνει περισσότερο χώρο, έχει πάρει 

αέρα, δεν είναι τόσο σφιχτοπλεγμένο. Το νήμα του αποκτά διαφορετική υφή. 

Έτσι αυτό που ήτανε κρυφό, σφιχτοπλεγμένο στα βάθη της ύπαρξής σας, τώρα 

αρχίζει να φαίνεται, τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

  

Σας παίρνουμε από το χέρι και σας φέρνουμε στο κέντρο του κύκλου. Ο 

Άλιστερ Κρόουλι σας καλύπτει με την ενέργειά του σαν μία καμπάνα. Αφήστε 

την ενέργειά μου να σας καλύψει όλους μαζί στο κέντρο του κύκλου σαν μία 

καμπάνα. Χρυσοπράσινες ακτίνες φωτός διεισδύουν μέσα απ’ αυτό το πέπλο 

που σας καλύπτει. Κρατήστε τις στην καρδιά σας. Επιτρέψτε στην ενέργειά μου 

να έρθει και να σας αγκαλιάσει μία-μία, έναν-έναν ξεχωριστά. Από ψηλά, πάνω 

απ’ την καμπάνα, ο Σανάτ Κουμάρα ηχεί. Μ’ ένα κτύπο κάνει την καμπάνα να 

ηχήσει. Αφήστε τον εαυτό σας να συντονιστεί με την δόνηση που γεμίζει τον 

χώρο ανάμεσά σας. Αφήστε την δόνηση να σας διαπεράσει ολόκληρους, να 

φτάσει μέχρι το κόκαλο. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπετε γίνομαι για σας αγωγός, 

αγωγός Ελέους και Χαράς και Ευλογίας και με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να το 

κάνετε εσείς στους άλλους. 

  

Κάθε δόνηση, κάθε ήχος που βγαίνει απ’ αυτή την καμπάνα δονεί και το 

ελάχιστο, το παραμικρό κύτταρό σας και μεταβάλλει την δόνησή σας συθέμελα. 

Γνωρίζετε πόσο μακριά πάει αυτό; Θέλουμε να σας δείξουμε. Άννα, άφησε 

κάτω τα εργαλεία της ψυχής σου και πιάσε άλλα. Πιάσε τη χαρά, τη λύπη, τον 

στεναγμό, την ικανοποίηση, τη γοητεία, τη φρεσκάδα. Έτσι λέμε κάθε φορά 

που θέλουμε να κρατήσει διαφορετικές ιδιότητες στα χέρια της η Άννα. Το 

τονίζουμε αυτό σήμερα γιατί το ίδιο καλείστε να κάνετε όλοι σας, να 

συμμετέχετε ολοκληρωτικά και να ζητήσετε από την ψυχή σας ν’ αφήσει στην 

άκρη τα παλιά της εργαλεία, τα εργαλεία του προηγούμενου κύκλου και να 

πιάσει καινούρια. Κράτα γερά ψυχή μου, πείτε της, πάρε τα καινούρια σου 

εργαλεία και προχώρα. Και θα το κάνει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο 

δεκτική είναι η ψυχή σας στα αιτήματά σας.  

  

Ακούγεται παράδοξο για πολλούς το πώς μπορεί η ψυχή να είναι τόσο δεκτική 

στην ανθρώπινη εντολή-οδηγία. Κι όμως έτσι είναι. Μπορείτε να οδηγήσετε την 

ψυχή σας σ’ αυτό που λέτε λύτρωση. Μπορείτε να οδηγήσετε την ψυχή σας 

στον Πατέρα, να την οδηγήσετε στα ανώτερα πεδία, γιατί τώρα δεν είσαστε 

εσείς μόνο, αλλά είμαστε εμείς μέσα από σας. Εσείς πιστεύατε ότι ο Χριστός θα 

έρθει στη γη σε μια Δεύτερη Παρουσία και θα σας τραβήξει όλους προς τα 

πάνω, θα σας λυτρώσει. Και ορίστε, μέσα από σας έρχεται. Αυτή η Χριστική 

ενέργεια είναι, αυτή η Χριστική ενέργεια είμαστε όλοι εμείς κι ερχόμαστε μέσα 

από σας και οδηγούμε μέσα από σας την ψυχή σας στα ανώτερα πεδία. 

ακούγεται περίεργο, ανάποδο για κάποιους. Μα πως γίνεται αυτό; Νομίζαμε ότι 

η ψυχή είναι αυτή που μας οδηγεί. Λάθος. Η ψυχή δεν είναι παρά το θέλημα 
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του Πατέρα μεταφρασμένο σε ενεργειακές ίνες. Στον άνθρωπο εναπόκειται να 

χρησιμοποιήσει αυτές τις ενεργειακές ίνες όπως επιθυμεί. Στο τέλος αν 

κοιτάξετε καλά θα δείτε την όψη της ψυχής σας να αλλάζει, να γλυκαίνει.  

  

Τα Κλειδιά του Ενώχ είναι αυτά, τα Κλειδιά του Ενώχ είναι αυτά με τα οποία 

μπορείτε να εργαστείτε με την ψυχή σας και να την οδηγήσετε σε άλλους 

κόσμους, σε άλλες εκφράσεις. Καταλαβαίνετε βέβαια πόσο σημαντικό είναι 

αυτό, έτσι δεν είναι; Ξεκινάμε βάζοντάς σας λίγο-λίγο στην ουσία των 

πραγμάτων. Είσαστε μία ομάδα ανθρώπων που εδώ και αρκετό καιρό 

ασχολείστε με κάτι αρκετά πέρα από τα γήινα. Παρακολουθείτε συναντήσεις, 

κάνετε διαλογισμούς, διαβάζετε, προσπαθείτε, επικοινωνείτε με τη θεϊκή 

πλευρά του εαυτού σας με όποιο τρόπο σας είναι πρόσφορος κάθε φορά. Κι 

εμείς είμαστε εκεί, είμαστε δίπλα σας.  

  

Κι έρχεται τώρα η ώρα να πετάξετε έξω απ’ το παράθυρο όλα όσα ξέρατε και 

να τα πιάσετε απ’ την αρχή. Έτσι γίνεται κάθε φορά που χρειάζεται να 

προχωρήσετε. Τα πετάτε όλα έξω απ’ το παράθυρο. Νομίζετε ότι χάνετε το 

κέντρο σας, χάνετε όλα όσα είχατε κερδίσει, η ενέργειά σας αλλάζει κι εσείς 

βρίσκεστε να παραπαίετε, μέχρι που λίγες στιγμές αργότερα διαπιστώνετε πως 

δεν χάσατε τίποτα. Απλά σας δόθηκε η ευκαιρία όλα αυτά που νομίζετε ότι 

γνωρίζετε να τα βάλετε σε μία διαφορετική τάξη. Αναπόφευκτα αυτό θα συμβεί 

και τώρα. Θα βρεθείτε να έχετε χάσει τα ηνία της προσωπικότητάς σας, να 

έχετε χάσει τα ηνία του εαυτού σας, θα βρεθείτε μπροστά σε πολλούς 

κινδύνους εσωτερικούς κυρίως, θα βρεθείτε να παραπαίετε ανάμεσα σε 

διαφορετικές ποιότητες και τα πρωτεία θα έχει κάθε φορά η επίγνωση ότι 

είσαστε μόνοι σας. Μέσα απ’ όλα αυτά που θα περάσετε θα καταλήξετε στο 

τέλος να έχετε κατακτήσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού σας. Είσαστε 

έτοιμοι γι αυτό; Ξεκινάμε. Υπάρχει ακόμα ώρα για να το βάλετε στα πόδια. 

Όμως ξέρουμε ότι θέλετε να μείνετε. Λίγοι είναι αυτοί που θ’ αποχωρήσουν 

ακόμα. 

  

Ο Άλιστερ Κρόουλι σαν καμπάνα ηχεί. Συνεχίζει να ηχεί, να δονείται. Η 

ενέργειά μου σας τυλίγει όλους. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να το νιώσει αυτό. 

Πάρτε χρόνο και χρήμα. Κατασταλάξτε. Τώρα φέραμε την Άννα σ δύσκολη 

θέση. Το καταλάβατε όλοι πως έγινε. Λέγοντας χρήμα εννοούμε τα χρηστικά 

αγαθά, εννοούμε όλα αυτά που χρησιμοποιείτε, όλα τα εργαλεία εκείνα που 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο ταξίδι σας προς την Πηγή. Βλέπετε οι έννοιες 

έχουν διαφορετική σημασία για μας. 

  

Θα σας ζητήσουμε τώρα το εξής. Έτσι απλά να πάρετε λίγο χρόνο για να δείτε 

τον εαυτό σας μέσα στην καμπάνα. Αφήστε την καμπάνα να δονήσει, να 

δονηθεί. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει τις δονήσεις της και να 

καταλάβετε τη σχέση που έχει ο ήχος της καμπάνας με το φυσικό σας σώμα. 

Θα καταγράφονται όλα, όλα όσα βιώνετε. Θα πάρετε μολύβι και χαρτί και θα 

τα καταγράψετε. Σε κάθε μάθημα θα φέρνετε ένα μπλοκ κι ένα μολύβι και στο 

τέλος κάθε εργασίας θα καταγράφετε τα σημαντικότερα σημεία απ’ όπου έχετε 

περάσει, τις σημαντικότερες αισθήσεις και επιγνώσεις που είχατε. Θα γίνεται 

αυτό κάθε φορά.  

 

Εστιαστείτε για λίγο στο φυσικό σας σώμα, αφήστε την καμπάνα να ηχήσει και 

δείτε πως επηρεάζουν το φυσικό σας σώμα οι δονήσεις της. Μαζί με το φυσικό 

σας σώμα συνυπάρχει το πεδίο του αιθερικού, του αστρικού και του νοητικού. 

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία εστιαζόμενοι σε κάθε διαφορετικό πεδίο. 

Πάρτε χρόνο γι αυτό. Αν αναρωτιέστε πως μπορείτε να εστιαστείτε στ’ άλλα 

πεδία, σας λέμε να το κάνετε με την πρόθεσή σας και τον οραματισμό. 

 

[παύση] 



www.elijah.gr 

 7 

  

Παρακολουθείστε τις εικόνες και τις αισθήσεις που έχετε και η Άννα θα δώσει 

το μικρόφωνο στον καθένα, στην καθεμιά σας να αναφέρετε τις εντυπώσεις 

που είχατε για κάθε ξεχωριστό πεδίο. Το φυσικό, το παχυλό φυσικό, το 

αιθερικό, το αστρικό και το νοητικό.  

 

[παύση] 

  

θα πάρουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα. Θα σας αφήσουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα. 

 

[παύση] 

  

Ας ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε απ’ την Μ.Λ. 

  

Μ.Λ.: 

Παίζει μαζί μας. Μου θύμισε τη χαλάρωση με το γκόγκ, στην κυριολεξία. 

Ξεκίνησε ας πούμε από το ηλιακό, τα χέρια … 

  

Άννα: 

Σε ποιο πεδίο ήσουν εστιασμένη, στο φυσικό; 

  

Μ.Λ.: 

Στο φυσικό, αλλά πέρα από το φυσικό το αισθάνθηκα ότι δονήθηκε… 

  

Άννα: 

Στο δεύτερο τσάκρα. 

  

Μ.Λ.: 

Απ’ έξω. Ναι πρώτα στο 2ο . Μετά όλα τα χέρια, μετά έκανε και τα πόδια μαζί. 

Δυσκολεύτηκα, δυσκολεύτηκε δηλαδή ν’ ανεβεί επάνω. Αισθάνθηκα εκτός 

σώματος ότι δονούσε πιο…, αλλά έντονα, και στο τέλος-τέλος μόνο και στο 

κεφάλι. 

  

Άννα: 

Εστιάστηκες ξεχωριστά όπως είπε στο κάθε πεδίο; Στο φυσικό πρώτα ν’ 

ακούσεις τον κτύπο και μετά στο αιθερικό, μετά στο αστρικό, μετά στο 

νοητικό;  

  

Μ.Λ.: 

Λίγο δύσκολα έτσι, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τα πάντα. Εστιάστηκα ώστε να 

αισθάνομαι όλο το σώμα μου πρώτα και μετά να … το αιθερικό, πάντως δεν 

μπορούσα να ξεχωρίσω. 

  

Ευτ.: 

Αισθάνθηκα την ενέργεια πολύ αλλά το αισθάνθηκα με τους κτύπους της 

καρδιάς. Κάτι κλωτσιές, έντονες όμως. Ύστερα μ’ έπιανε βήχας. Μετά για τα 

επίπεδα το αιθερικό και αυτά, εγώ δεν μπήκα καθόλου. Με απασχολούσε πάρα 

πολύ ο ήχος, ο θόρυβος έξω, δηλαδή δεν μπόρεσα καθόλου να μπω, καθόλου. 

Δεν τα κατάφερα. 

  

Άννα: 

Είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσης αυτό, να μάθεις να εστιάζεις. 

  

Ευτ.: 

Προφανώς. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος, δηλαδή δεν σε άκουγα, κάποια 

στιγμή δεν σε άκουγα, δεν άκουγα τι έλεγες.  
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Ό.: 

Πολλή δουλειά εδώ στο κεφάλι, ένιωθα την πίεση εδώ στο τρίτο μάτι, στο 

φυσικό, στο φυσικό που είπες. Στο αστρικό μου πήγε κύματα και άλλαζε 

χρώματα σε μπλε. Στο νοητικό στο κεφάλι πάλι πίεση και στο 7ο τσάκρα. 

Γενικά όλο το κεφάλι σήμερα. Και ακόμα με … 

  

Κα.: 

Για μένα ήτανε περίεργο γιατί ήτανε σαν να έκανα πολύ βαθιά ψυχανάλυση. 

Αυτό. όταν μας είπε να μπούμε στην καμπάνα και να συντονιστούμε με τον ήχο 

κατ’ αρχήν άρχισα να αισθάνομαι σωματικά σαν να αισθάνομαι όπως είπε η 

Ευτ. κλωτσιές στην καρδιά. Έτσι τουκ-τουκ σ’ όλο αυτό. Και μετά ήρθε μία 

εικόνα την οποία την είχα απωθήσει, δεν την θυμόμουνα. Ήτανε όταν ήμουνα 

γύρω στα δεκατρία και ήταν η γιαγιά μου στο νοσοκομείο, είχε μπει. Και 

ανακάλεσα στην μνήμη μου όλη εκείνη την εποχή και τα συναισθήματα που 

συνόδευαν εκείνο το γεγονός, εκείνο το συμβάν και τις συνδέσεις τότε που 

είχα κάνει. Επίσης ξαναθυμήθηκα, αφού έφυγε αυτή η εικόνα, όταν 

αποσύρθηκε ξαναθυμήθηκα κάτι άλλο, κάποιες οικογενειακές συζητήσεις πάλι 

έρχονται σε επαφή και μου δείξανε την επίδραση που είχαν επάνω μου. Και 

αυτά τα δύο τα συνδέσανε και μου δείξανε σαν εκείνη την εποχή να 

διαμορφώθηκαν κάποιες σκεπτομορφές, σαν να παγιώθηκαν και σαν να 

παγιώθηκαν κάποιοι φόβοι, ήταν σε εκκρεμότητα. Όταν ζήτησα να πάω στο 

νοητικό, αυτό ήταν στο αστρικό, στο νοητικό μου δείξανε ότι αυτό 

συνοδευότανε από την έντονη ανάγκη να λύσω αυτά τα προβλήματα, αυτά τα 

ζητήματα και είδα τον εαυτό μου σαν να έψαχνε ανάμεσα σε συρτάρια να βρει 

πως θα λυθεί αυτό. Και στη συνέχεια ζήτησα να ελευθερωθούν, να 

μετουσιωθούν αυτές οι σκεπτομορφές, να απελευθερωθούν κλπ και 

αισθάνθηκα έτσι μια ηρεμία. Αυτό.  

  

Μπ.: 

Με την καμπάνα και το φυσικό σώμα, όπως έρχεται η αρμονική της ενέργειας 

του ήχου και ένιωθα μια διεύρυνση στο φυσικό σώμα. Στο αιθερικό μετά, 

κάνοντας το ίδιο έγινε κάτι ταχύτατο, δηλαδή σαν να έγινε, να υπήρχε μια 

διάλυση, αλλά για κάποιο λόγο μετά ξαναγύρισα στο φυσικό και το ξανάκανα 

αυτό. Κι εκεί άρχισαν να συμβαίνουν κάτι άλλα πράγματα, όπως, εάν 

υποθέσουμε ότι είμαστε μέσα στην καμπάνα και η ενέργεια έρχεται εξωτερικά 

και σε περιβάλλει, σαν να υπήρχε η ίδια ενέργεια αλλά σε πολύ ψηλότερες 

οκτάβες μέσα στην καρδιά. Οπότε ήταν η ίδια δόνηση αλλά σε πολύ ψηλότερες 

οκτάβες και ήταν σαν να ήσουνα σάντουιτς στο φυσικό σου σώμα ανάμεσα 

στην εξωτερική και την εσωτερική, που έτσι και προσπαθούσες να συντονίσεις 

το σώμα σου πια, το μυϊκό σου σώμα από μέσα κι απέξω μαζί ήταν σαν να 

εξαϋλωνόσουν. Μετά δεν πρόλαβα να τα κάνω, το ίδιο να το επαναλάβω, να 

μυρίσω τι γίνεται στα άλλα, αλλά σαν να υπήρχε η ίδια δόνηση σε πολύ 

υψηλότερη οκτάβα. 

  

Μχ.: 

Σ’ όλη τη διάρκεια ένιωθα να δουλεύει το 6ο εδώ και το 5ο (κέντρο), πιο έντονο 

ήταν εδώ στο τρίτο μάτι. Η αίσθηση της καμπάνας ήταν βασικά σαν να ήμουν 

εγώ η καμπάνα και δονούμουν. Το ένιωθα έτσι, όχι ότι ήμουν εγώ μέσα και 

ένιωθα αυτό το .. σαν μούδιασμα στο σώμα. Τώρα είδα τον εαυτό μου, όταν 

τον κοιτάξαμε, μ’ ένα χρώμα μοβ και δεν ξέρω έβλεπα κάτι εικόνες που ήταν 

σαν τραπέζι και γύρω-γύρω άνθρωποι και μεσ’ τη μέση ένα κουτί, σαν 

κλεισμένο ήταν, λευκό κουτί. Έβλεπα τέτοια πράγματα και δεν μπορώ να τα 

εξηγήσω, δεν ξέρω, τα οποία αλλάζανε ξέρεις. Αυτή την αίσθηση είχα, αυτή η 

εικόνα δηλαδή μου έχει μείνει πιο έντονα από τις άλλες. Αυτά.  
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Β.: 

Στο φυσικό σώμα ένιωθα περισσότερο, από την αρχή, περισσότερο το βάρος 

μου. Στο αστρικό ήταν η πρώτη μεγαλύτερη αλλαγή της ενέργειας που ένιωσα 

από την αρχή σήμερα. Ένιωσα μια κίνηση να γίνεται έξω από το σώμα μου, 

περίπου λίγο πιο κάτω απ’ το ταβάνι. Δηλαδή σαν να κινήθηκε εκεί κάτι. Και 

μετά στο νοητικό ένιωσα ακόμα μία μεγαλύτερη διεύρυνση, αλλά πάλι εκεί έξω 

και όχι στο σώμα. Το σώμα νιώθω ότι, δηλαδή το φυσικό σώμα, νιώθω ότι όλη 

την ώρα πηγαίνει προς τα κάτω, δηλαδή κάθισε και στο αιθερικό δεν μπορώ να 

πω ότι παρατήρησα κάτι. 

  

Α.: 

Εγώ είχα την ίδια αίσθηση που περιέγραψε κάποια στιγμή ο Μπ. Σαν να είμαι 

μέσα στο κέντρο, η γλώσσα ας πούμε της καμπάνας, και να δέχεσαι την πίεση 

την εξωτερική και την εσωτερική. Σε όλα τα σώματα που πήγα είχα έντονη 

πίεση εδώ, πρέπει να είναι η παρεγκεφαλίδα, στο αριστερό όμως σημείο. 

  

Άννα: 

Είναι το άλτα μαγιόρ. 

  

Α.: 

Στο αριστερό όμως μέρος του κρανίου και όχι στο δεξί, μόνο αποδώ, είτε 

ήμουνα στο φυσικό σώμα, σ’ όλα τα σώματα, σ’ όλα τα σώματα το ίδιο. Στο 

αιθερικό σαν πιο εξαϋλωμένη τη δόνηση. Στο φυσικό να κατεβαίνει από πάνω 

και να διαχέεται μέχρι τα πόδια και στο νοητικό κυρίως η πίεση στο 7ο , όχι σαν 

πίεση ενόχλησης, σαν είσοδο όμως, αλλά έντονη είσοδο, πάλι με ένταση στην 

παρεγκεφαλίδα και απαλή δόνηση στην καρδιά. Α! και κάτι πολύ περίεργο που 

είδα, πριν όμως μας πει πως αισθανόμαστε μέσα στην καμπάνα. Είδα τέσσερα 

χαρτιά τράπουλας, μία τετράδα από το τέσσερα μέχρι τον Άσσο μπαστούνια. 

Όπως παίζεις πασιέτζα, αυτό το πράγμα, αυτά τα τέσσερα στη σειρά και είχα 

την τάση να τα πάω στο πέντε, να κολλήσει δηλαδή το τέσσερα στο πέντε. 

Πράγμα που το έκανα αλλά έφυγε πάλι. Δεν ξέρω τι σημαίνει, θα ήθελα όμως 

μια ερμηνεία να μου πούνε.  

  

Άννα: 

Σαν ευθυγράμμιση μου φαίνεται. 

  

Ό.: 

Θα τα βρούμε μπαστούνια. [γέλια] 

  

Άννα: 

Αισιόδοξη!  

  

Τ.: 

Το ίδιο αισθάνθηκα κι εγώ στο φυσικό σώμα, να δονείται όλο το σώμα μου και 

το ίδιο αισθάνθηκα στο 2ο τσάκρα. Μάλιστα μετά κατέβηκε και πήγε στα πόδια 

και είχα σαν μικρούς πόνους στα πόδια. Όταν πήγα μετά .. εκείνο που θυμάμαι 

στο αστρικό, κάποια στιγμή ενώ καθόμουνα εδώ πέρα άρχιζα να φεύγω και να 

πετάω. Σαν ένα θέρετρο διακοπών ήτανε με πάρα πολλές σημαίες, 

παραθαλάσσιο και αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ένα αεράκι να μου χαϊδεύει 

εδώ πέρα και όχι να έρχεται από κει, πρόσεχε, ήρθε από δω (από δεξιά). Και 

μου ήρθε έτσι και λέω εσείς είσαστε εδώ πέρα ή … και μου έρχεται δεύτερο 

αεράκι. Λέω εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ένιωσα πολύ ωραία.  

  

Ρ.: 

Ξεκίνησε με μία δόνηση όλο το σώμα μου, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω 

και άρχισε να εκτείνεται στα διάφορα άλλα επίπεδα που είναι γύρω μου και 

κάπως εκτείνεται και έτσι ξανά από την αρχή. Και άνοιγα-άνοιγα-άνοιγα και 
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αισθανόμουνα ένα άνοιγμα και πολύ φως. Ήμουνα λουσμένος κάποια στιγμή 

μέσα στο φως και ήταν ηρεμία και ησυχία. Και κάπως πάλι από την αρχή, κάτι 

τέτοιο ήταν, αλλά ωραίο ήταν. 

  

Ντ.: 

Θα ήθελα να ξεκινήσω μ’ αυτά που ειπώθηκαν πριν την καμπάνα. Τι να πω, 

ήταν πάρα πολύ όμορφα. 

  

Άννα: 

Για ποιον χτυπάει η καμπάνα! [γέλια] 

  

Ντ.: 

Ήταν πάρα πολύ όμορφα, δεν ξέρω μ’ αγγίξανε. Ήταν πολύ όμορφα. Στο θέμα 

της καμπάνας εγώ αισθάνθηκα ότι η καμπάνα ηχούσε στη νότα Λα. Δεν ξέρω 

έτσι ένιωσα τη δόνηση. Το Λα είναι το εδώ κέντρο, δεν ξέρω έτσι μου φάνηκε 

ή τουλάχιστον σε μένα έτσι χτύπησε η καμπάνα. Στη δόνηση του σώματος, 

αισθάνθηκα τη δόνηση πολύ έντονα στο 4ο τσάκρα, το 6ο και στο 7ο . Στο θέμα 

του νοητικού εκεί πέρα μπερδεύτηκα γιατί δεν είμαι εξοικειωμένος μ’ αυτό. 

Αισθάνθηκα το αυρικό, δηλαδή φυσικό, αιθερικό, αστρικό, αιτιατό, βουδικό, σε 

αυρικό άρχισα να το νιώθω. Δηλαδή ένιωθα τη δόνηση στο αιθερικό γύρω από 

το σώμα στην αύρα μου και από κει πήγε στο αστρικό παρακάτω, πάλι πολύ 

έντονα. Και όταν έβλεπα τον εαυτό μου σε κάθε σώμα είχε και διαφορετική 

ταλάντωση. Εντυπωσιακό. Ένιωθα το σώμα μου, το φυσικό σώμα μου να έχει 

ταλαντώσεις σαν πλεξούδα, έτσι να ρέουν πάνω-κάτω με τη δόνηση της 

καμπάνας. Στο αιθερικό είδα ταλαντώσεις οριζόντιες, στο αστρικό σαν πίεση 

που ανεβοκατέβαινε, στο βουδικό κύκλοι που βγαίνανε και σταματούσαν στον 

έξω κύκλο. Αισθάνθηκα την αύρα μου δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη. Το τελευταίο 

κομμάτι το αισθάνθηκα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή προβληματίστηκα αν αυτά 

σε σχέση με το νοητικό, γιατί πήγα κάπως διαφορετικά. Μου ειπώθηκε ότι 

πήγες πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έτσι έφυγαν οι προβληματισμοί και οι 

ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. 

  

Σ.: 

Στην καμπάνα ένιωσα έναν ίλιγγο ενώ δεν κουνιόμουνα. Τώρα με τα σώματα 

έγινε κάτι περίεργο. Εξέφρασα την πρόθεσή μου να πάω στο αιθερικό, το 

φυσικό, το αιθερικό, και να προχωρήσω αστρικό κλπ. Βρέθηκα στο διάστημα 

πολύ καθαρά. Η Γη ήτανε εδώ και εκεί οι πλανήτες στη σειρά, τα σώματα, δεν 

ξέρω ποιοι πλανήτες ήταν, αλλά ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο, στη γραμμή με μια 

συμμετρία φοβερή. Το τελευταίο ήταν ο Δίας πάντως. Αυτό τώρα τι ήταν;  

  

Δ.: 

Εγώ αισθάνθηκα τη δόνηση να ξεκινάει όπως είναι οι ομόκεντροι κύκλοι και 

ανεβοκατέβαινα πάνω-κάτω μπροστά στο σώμα στο φυσικό επίπεδο και όταν 

δήλωσα την πρόθεσή μου να προχωρήσω και στα υπόλοιπα αισθάνθηκα να 

ανοίγουν οι κύκλοι όλο και περισσότερο και να βγαίνω σιγά-σιγά έξω απ’ το 

σώμα μου. Και αυτό άρχισε και εξαπλωνόταν όλο και πιο πολύ, όλο και 

περισσότεροι κύκλοι πιο έντονοι και πιο διευρυμένοι, μέχρι που τους ένιωθα 

και ανεβαίνανε μέχρι ψηλά, στο σύμπαν θα το έλεγα. Αυτό. 

  

Άννα: 

Εγώ είχα μια περίεργη … περίεργες εικόνες όταν το έκανα. Έλεγα που το πάει, 

που το πάει. Οπότε στο φυσικό ένιωσα να μαζεύει την ενέργεια και να 

ευθυγραμμίζει τη σπονδυλική στήλη, αφού ένιωσα το σώμα μου να παίρνει μια 

ευθεία στάση. Μετά στο αιθερικό ένιωσα να ανεβαίνει η ενέργεια ευθεία μέχρι 

εδώ και από το ηλιακό και πάνω να γίνεται ένας μεγάλος κύκλος και λέω τώρα 

τι έγινε. Μου λέει εγώ, εγώ είμαι, συνέχισε. Στο αστρικό, όπως ερχόταν η 

ενέργεια από το ηλιακό και πάνω άνοιγε σαν μια χοάνη προς τα πάνω, στο 



www.elijah.gr 

 11 

νοητικό έγινε το ανάποδο. Από δω άνοιγε προς τα κάτω. Εκεί σκέφτηκα ότι 

ίσως πρέπει ν’ αρχίσω ν’ ανησυχώ. (γέλια). Ναι γινόταν ανάποδο, δηλαδή δεν 

κατάλαβα. Μου είπε είσαι εντάξει. Θα δούμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, μου 

φαίνεται πολύ ανάποδο. Το νοητικό προς τα κάτω! 

  

Α.: 

Μάλλον πρέπει να το αδειάσεις.  

  

(συνέχεια)  

Η καμπάνα που πραγματοποιεί τον συντονισμό παίζει ένα ρόλο δέκτη και 

πομπού ταυτόχρονα. Θα το πούμε άλλη μια φορά, κάτι που έχουμε πει και στο 

παρελθόν. Το μεγαλείο της ψυχής σας δεν έχει όρια. Είστε αυτοί που είστε 

γιατί το θέλετε πάρα πολύ να είστε. Και θα μου πείτε ΄τι σημασία έχει αυτό, τι 

δουλειά έχει αυτή η δήλωση που γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή’. Γιατί θέλουμε 

να αγαπήσετε αυτό που είστε. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στη δουλειά με 

τις διαστάσεις αν δεν αγαπήσετε πραγματικά αυτό που είστε και δεν θα 

σταματήσουμε να σας το θυμίζουμε ξανά και ξανά. Αποδεχτείτε και αγαπήστε 

αυτό που είσαστε. Η καμπάνα δέχεται και μεταφέρει. Δεν είναι ο δημιουργός 

του ήχου, δεν είναι ο δημιουργός. Άλλος ηχεί την καμπάνα.  

  

Κρατηθείτε στο κέντρο σας, τις μέρες που θα έρθουν κρατηθείτε στο κέντρο 

σας. αφήστε την καμπάνα να δονεί γύρω σας, να δονείται, να ηχεί και 

επιτρέψτε της να σας συντονίζει κάθε στιγμή. Κάθε φορά που νιώθετε ότι 

βγαίνετε απ’ το κέντρο σας καλέστε την καμπάνα του Άλιστερ Κρόουλι να 

ηχήσει για σας, να σας δονήσει και να σας συντονίσει. 

  

Α. να διαλογιστείς πάνω σ’ αυτά που είδες. Ψάξε την σημειολογία των 

σχημάτων και των αριθμών και διαλογίσου σ’ αυτή. Το ίδιο θα ζητήσουμε να 

κάνει και η Σ. Τα αποτελέσματα που είχατε από τη δουλειά που κάνατε θα σας 

επιτρέψουν στο μέλλον να αποκτήσετε μια καλύτερη αίσθηση των πεδίων. Έτσι 

ξεκινάει η δουλειά με τα πεδία και τις διαστάσεις, η βαθύτερη δουλειά. Σε ό,τι 

κάνατε νωρίτερα τους προηγούμενους μήνες υπήρχε μια πολύ καλή και βαθιά 

προετοιμασία. Τώρα ας πούμε ότι μπαίνουμε στο ψητό.  

  

Όταν μάθετε να δονείτε ξεχωριστά το κάθε σας σώμα θα μπορέσετε επίσης να 

τα χρησιμοποιήσετε αναλόγως. Μέχρι τώρα εργάζεστε με τα σώματά σας 

ασυνείδητα, χωρίς να έχετε αντίληψη αυτού που κάνετε. Προσπαθείτε να 

συντονιστείτε μ’ αυτά με την πρόθεσή σας και η πρόθεση, η βούληση είναι ένα 

πολύ σημαντικό εργαλείο. Τώρα μένει να μάθετε επίσης να τα δονείτε 

ξεχωριστά και να είσαστε συνειδητοί στις εργασίες που θα κάνετε μ’ αυτά. 

Όταν σας λέγαμε πέρυσι τέτοια εποχή ότι θα δουλέψουμε με τις διαστάσεις, 

πολύ πριν έρθει η ενέργεια του Άλιστερ Κρόουλι επισήμως στην Άννα, τον 

καιρό που παρακολουθούσε σιωπηλά και συμμετείχε βοηθητικά, επικουρικά, 

δεν φανταζόσασταν ότι θα έφτανε αυτή η στιγμή κάποτε. Πολλοί από σας 

ξεκινώντας κάτι τέτοιο ζητούσατε, αλλά βλέποντάς το να απομακρύνεται το 

αφήσατε στην άκρη. Τώρα βλέπετε ότι ήρθε η ώρα και μαθαίνετε πια πώς να 

είσαστε συνειδητοί σε περισσότερες διαστάσεις. Σας καλωσορίζω στα Κλειδιά 

του Ενώχ και πάλι και περιμένω την άλλη φορά να έρθετε με χαρτί και μολύβι 

και ν’ αρχίσετε να καταγράφετε τις  εμπειρίες σας. Θα σας παρακαλέσω να 

έχετε ένα ξεχωριστό καλό τετράδιο για τα Κλειδιά του Ενώχ. Καλό σας βράδυ. 

  

 

Και έτσι είναι.  

Αμήν.  
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Τα Κλειδιά του Ενώχ  ΙΙ 

 

Μάθημα 2ο – 3.10.09 

 
 

Το Λευκό Πεδίο 
 

 
Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 
Τα Κλειδιά του Ενώχ μέρος 2ο . Συντονιστείτε με το νοητικό, ανοίξτε την 
καρδιά σας και δηλώστε την πρόθεσή σας να μπείτε στο υψηλότερο 
νοητικό πεδίο το οποίο μπορείτε να προσεγγίσετε. Μπείτε στο νοητικό.  
  
Καινούριες έννοιες προσεγγίζουν τον πλανήτη σας. Θα λέγαμε επίσης 

καινούριες οντότητες. Οι έννοιες είναι πραγματικά σαν οντότητες, είναι 
αυθύπαρκτες οντότητες με δική τους ζωή, δική τους ενέργεια. 
Διαβιβάζουμε από την Πηγή νέες ενεργειακές δομές, έννοιες που 

αποτελούν νέες ενεργειακές δομές κι εσείς τις παραλαμβάνετε για να τις 
βιώσετε εν συνεχεία στο φυσικό πεδίο. Σας ζητούμε λοιπόν ν’ ανοίξετε σ’ 

αυτές τις νέες ενεργειακές δομές και να δηλώσετε την πρόθεσή σας να τις 
παραλάβετε. Μετασχηματίζετε αυτές τις ενέργειες καθώς τις 
παραλαμβάνετε. Δεν τις παραλαμβάνετε αυτούσιες καθώς έρχονται από την 

Πηγή, αλλά καθώς κατέρχονται μετασχηματίζονται έτσι ώστε να μπορείτε 
να τις παραλάβετε, να τις προσλάβετε, να τις κατανοήσετε και να τις 

μεταδώσετε στους άλλους μ’ ένα κατανοητό τρόπο. Είναι μία διεργασία η 
οποία γινόταν πάντοτε, χρειάζεται όμως τώρα να την κάνετε συνειδητά.  
  
Χρειάζεται να γνωρίζετε συνειδητά την εργασία την οποία επιτελείτε κάθε 
φορά. Έτσι λοιπόν παραλαμβάνετε από τα υψηλότερα νοητικά πεδία αυτές 

τις ενέργειες και τις κατεβάζετε στο φυσικό πεδίο μεταδίδοντάς τις σ’ όλους 
τους υπόλοιπους. Αυτό γίνεται μ’ ένα εσωτερικό τρόπο. Η μετάδοση αυτών 

των οντοτήτων, αυτών των εννοιών γίνεται κατ’ αρχήν εσωτερικά. Στη 
συνέχεια τις παραλαμβάνουν εκείνοι που είναι σε θέση να τις 
εξωτερικεύσουν, να τις συνδέσουν μεταξύ τους και να τους δώσουν μία 

απτή μορφή. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνεται η διακίνηση των ιδεών και 
κάθε φορά που μεταβαίνετε σε μία καινούρια εποχή, κάθε φορά που η γη 

αλλάζει δόνηση προηγείται αυτή η διαδικασία. Μεταφέρετε καινούριες 
έννοιες στο φυσικό πεδίο κι αυτές οι έννοιες βοηθούν στον 
μετασχηματισμό του συλλογικού ασυνειδήτου, βοηθούν στον 

μετασχηματισμό του ασυνειδήτου της ανθρωπότητας. Καταλαβαίνετε 
λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή η εργασία. Είναι ένας τρόπος να 

επιδράτε στο συλλογικό της γης.  
  
Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη τιμή για όσους παραλαμβάνουν, για 

όσους συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που 
κάνετε και χρειάζεται να τιμήσετε αυτό στο οποίο συμμετέχετε ενεργά και 

συνειδητά. Και κάνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή δίνουμε τη σκυτάλη στην 
Άννα. 
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Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου: 

Σας αφήνουμε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια της Κατερίνας σαν μία 

δίοδο. Οραματιστείτε την Κατερίνα, την ενεργειακή της μορφή και περάστε 
μέσα απ’ αυτήν. Τα πράγματα, ακόμα και τα πιο προφανή εσωτερικά 

φαίνονται για σας μερικές φορές αστεία. Αν μπορούσατε να διανοηθείτε 
πόσο βαθιά φτάνει ο συμβολισμός της κάθε πράξης, της κάθε σκέψης, του 

κάθε συμβόλου σας, θα τρομάζατε. Με μία απλή απεικόνιση κινητοποιείτε 
ενέργειες ολόκληρου του σύμπαντος. Αυτή είναι η δύναμη της ανθρώπινης 
διάνοιας.   
  
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να περάσει μέσα από την πύλη της Κατερίνας. 

Είπαμε ότι θα παίξουμε με τα Κλειδιά του Ενώχ και τα πεδία. Είπαμε την 
προηγούμενη φορά ότι όλος ο κύκλος που προηγήθηκε ήταν μια πολύ 
καλή προετοιμασία για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν εργαζόμενοι 

βαθύτερα, εκτενέστερα με τον Εαυτό. Περνώντας μέσα από την πύλη που 
σχηματίζει η Κατερίνα βρίσκεστε σ’ ένα λευκό πεδίο. Η Άννα σας περιμένει 

εκεί με μια αγκαλιά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό επίσης, θα δείτε 
ότι υπάρχει λόγος. Και σας αφήνει να καθίσετε δίπλα της, γύρω της μ’ ένα 
τρόπο παρόμοιο μ’ αυτόν που κάθεστε τώρα. Μπορείτε ακόμα να δείτε ότι 

κρατάτε παρόμοιες θέσεις σ’ αυτόν τον εσωτερικό κύκλο στο λευκό πεδίο 
ντυμένοι στα λευκά κι εσείς.  
  
Αφήστε λευκούς χιτώνες να σας τυλίξουν, αφήστε το λευκό φως να σας 
περιβάλει. Ένας κρυστάλλινος κύκλος, ένας κύκλος κρυστάλλινης 

ενέργειας βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου που έχετε σχηματίσει. Κλειδιά 
του Ενώχ μέρος 2ο. Πολύ συνειδητά, όπως κάθεστε σ’ αυτόν τον εσωτερικό 

κύκλο ντυμένοι στους λευκούς σας χιτώνες ακουμπήστε την ενέργειά σας, 
το ενεργειακό δυναμικό σας μέσα στον κρυστάλλινο κύκλο. Μπορείτε να 
δείτε απλά ένα πακέτο ενέργειας που το ακουμπάτε στο κέντρο του 

κύκλου. Η ενέργεια αρχίζει να γίνεται ανάλαφρη γύρω σας. 
  
Σήμερα θα δουλέψουμε από το λευκό πεδίο λοιπόν. Και ξεκινάμε με 
μερικές παραδοχές: ‘Κάθε πρόταση εξελίσσει μία άλλη. Κάθε πρόταση 

μετουσιώνει την ενέργεια μιας άλλης.’ Πρόκειται για μια πολύ βαθιά 
δουλειά αυτή που θα κάνουμε σήμερα. Ξεκινώντας απ’ αυτήν την 
παραδοχή, πολύ συνειδητοποιημένα σας ζητούμε να παρακολουθήσετε όλα 

όσα λέγονται. Την ώρα που η Άννα μεταφέρει τα λόγια μας προσπαθήστε 
να κάνετε τις απαραίτητες συνδέσεις για να συνειδητοποιήσετε ποιες είναι 

οι προτάσεις που εξελίσσονται. Κάθε πρόταση εξελίσσει και μετουσιώνει μια 
άλλη. Βλέπετε ότι είναι μια δομημένη, πολύ δομημένη εργασία και απαιτεί 
την πλήρη συμμετοχή σας. 
  
Στο λευκό πεδίο λοιπόν. Το λευκό πεδίο είναι ο τίτλος του σημερινού 

μαθήματος. Ξεκινώντας λοιπόν απ’ την παραδοχή αυτή θα προσθέσουμε 
μία ακόμα: ‘Κανένας δεν έρχεται εκεί που είναι ήδη.’ Δεν πρόκειται για 
ασκήσεις λογικής, είναι παραδοχές, αξιώματα. Ο κύκλος, ο κρυστάλλινος 

κύκλος εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο του δικού σας κύκλου 
έχοντας στη μέση του το ενεργειακό δυναμικό σας. Αφήστε μας, δώστε μας 

λίγο χρόνο να συντονίσουμε την κρυσταλλική ενέργεια αυτού του κύκλου. 
Πρόκειται για μία μαγική εργασία, μια εργασία που είθισται να γίνεται σε 
εσωτερικά πεδία υψηλής τάξης και αφορά τον συντονισμό του δυναμικού 

σας. Αυτός ο συντονισμός όταν συμβαίνει στα βαθύτερα πεδία σαν αυτό 
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που βρίσκεστε τώρα, ενδυναμώνει και με μία έννοια τροποποιεί το 
δυναμικό που φέρετε μέσα σας.  
  
Και θα σας ζητήσουμε να πάρετε λίγο χρόνο για να ακούσετε την 

κρυσταλλική ενέργεια να δονείται. Πάρτε λίγο χρόνο για να δείτε την 
συνήχηση του ενεργειακού όγκου, του ενεργειακού πακέτου που βάλατε 
στο κέντρο του κρυστάλλινου κύκλου και της κρυσταλλικής ενέργειας που 

το περιβάλλει. Το κέντρο και ο κύκλος συνηχούν. Πάρτε λίγο χρόνο για να 
νιώσετε αυτή την συνήχηση. Γαλάζιες ανταύγειες ξεπηδούν από το κέντρο 

του κύκλου, ανταύγειες που σας καλύπτουν όλους ώσπου τελικά λούζεστε 
μ’ αυτό το κρυστάλλινο γαλάζιο φως. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει 
πως είναι να ντύνεστε μ’ αυτό το κρυστάλλινο γαλάζιο φως.  
  
Η άσκηση που θα κάνουμε τώρα είναι η εξής: Βάλτε στο κέντρο του 

κρυστάλλινου κύκλου μία ανομία, μία ‘αμαρτία’. Σας καλούμε ν’ 
ακουμπήσετε εκεί κάτι που θεωρείτε ότι είναι αμάρτημα, δικό σας ή άλλου, 
δεν έχει σημασία. Θα δείτε που το πάμε σιγά-σιγά. Ο κρυστάλλινος κύκλος 

μετουσιώνει τα πάντα. Είναι η φωτιά του Ελέους. Ενδυναμώνει και κάποτε 
κατατρώει. Δοκιμάστε να βάλετε κάτι ακόμα, ένα ακόμα ‘αμάρτημα’ . 

Βάζουμε πάντοτε εισαγωγικά σ’ αυτή την έννοια. Μια ακόμα ανομία. 
Παρακολουθείστε τι συμβαίνει μ’ αυτή την έννοια που βάλατε και τη 

δεύτερη φορά. Φροντίστε να συγκρατήσετε στο νου σας αυτό που βλέπετε 
για να το καταγράψετε αργότερα. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες, μην 
ξεχνάτε ν’ αναπνέετε. 
  
Η κρυστάλλινη θάλασσα της Αποκάλυψης του Ιωάννη είναι ο κρυστάλλινος 

κύκλος στο κέντρο. Μόνο που καταλαβαίνετε ότι σ’ αυτό το πεδίο μπορείτε 
να δράσετε πολύ αποτελεσματικά, πάνω σ’ αυτή την κρυστάλλινη θάλασσα 
της ανομίας. Το τι ακριβώς είναι η ανομία και η αμαρτία είναι ένα άλλο 

θέμα, ένα θέμα που εξετάσαμε διεξοδικά αρκετές φορές στο παρελθόν. 
Έλλειψη ισορροπίας, ναι και ίσως το αποτέλεσμα της έλλειψης ισορροπίας. 
  
Βάλτε το χέρι στην καρδιά, βάλτε το χέρι στην καρδιά σε στάση 
προσευχής. Ο Άλιστερ Κρόουλι σας καθοδηγεί. Η καρδιά με τη έννοια της 

συναισθηματικότητας δεν έχει θέση αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν εργάζεστε 
μέσα από το θυμικό. Ουσιαστικά για να μπορέσετε να δουλέψετε μέσα απ’ 

αυτό το πεδίο χρειάζεται να ξεπεράσετε το συναισθηματικό βασίλειο, 
αλλιώς αυτό που θα προσθέτετε στον κύκλο θα είναι περισσότερη ανομία. 
Όχι γιατί είναι δεδομένο ότι το αστρικό πεδίο φέρει μέσα του την ανομία, 

αλλά γιατί εσείς δεν θα είσαστε αρκετά ξεκάθαροι στις προθέσεις σας και 
δεν θα έχετε αφεθεί αρκετά, δεν θα εμπιστεύεστε αρκετά τον εαυτό σας 

στα χέρια του Δημιουργού. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να κάνετε εισηγήσεις, 
δεν μπορείτε να επιβάλλετε κάτι, απλά εισηγείστε. Αναγνωρίζετε ότι αυτό 
είναι το μόνο που μπορείτε να κάνετε. Κανένας δεν έρχεται να σας δείξει 

πώς να ελευθερώσετε τον κόσμο από την ανομία. Το ανακαλύπτετε μόνοι 
σας ελευθερώνοντας πρώτα τον εαυτό σας. 
  
Το ταξίδι που κάνουμε πηγαίνει πολύ βαθιά στο κέντρο του κρυστάλλινου 
κύκλου. Σας αφήνουμε τώρα να ρίξετε μια ματιά μέσα στο κέντρο του 

κύκλου και ν’ αντιληφθείτε ο καθένας και η καθεμιά για τον εαυτό του, ν’ 
αντιληφθείτε το αποτέλεσμα που έχει η μετουσίωση αυτή στο ενεργειακό 

σας δυναμικό. Η φράση ‘λευκός σαν περιστέρι’ σας λέει κάτι; Κρατήστε την 
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ενέργειά σας καθαρή γι’ απόψε. Πάρτε το τρίτο μάτι, την ενέργεια του 
κέντρου ανάμεσα στα φρύδια και τοποθετήστε την στο κέντρο του 

κρυστάλλινου κύκλου. Τι βλέπετε να συμβαίνει;  
 

[παύση] 

 

Είμαστε εδώ και εργαζόμαστε ταυτόχρονα μαζί σας. Την ώρα που εσείς 
προσπαθείτε να δείτε εμείς εργαζόμαστε μαζί σας.  
 
[παύση] 
  
Ο Σανάτ Κουμάρα σας καλωσορίζει στην ενέργειά του. Τώρα θα σας 
ζητήσουμε να πάρετε λίγο χρόνο για να καταγράψετε αυτά που είδατε και 

θα συνεχίσουμε. 
  
Άννα: 
Μου είπανε πάρε κι εσύ χαρτί και γράφε. 
 

[10λεπτη παύση] 
  

(συνέχεια) 

Μία φορά το μήνα η Άννα θα παίρνει τα γραπτά σας (γέλια) και θα σας τα 

επιστρέφει μαζί με μία ανάλυση.  
  
Κ.: 
Θα δίνεις και ελέγχους; 
  
Άννα: 
Θα γίνεται μία επικοινωνία για κάθε…!! Πιο πολλή δουλειά θα κάνω! [γέλια] 
  
Α.: 
Θα μας τα επιστρέφεις έγκαιρα για το επόμενο μάθημα; 
  
Άννα: 
Θα έχετε δύο, όπως κάνατε παλιά, ή θα μου τα βγάζετε φωτοτυπία. Θα 

γίνεται μία δουλειά ανάλυσης μέσα από επικοινωνία και καθοδήγησης για 
τον καθένα, βάσει και των  εμπειριών, οπότε και θα εξηγούνται κάποια 

πράγματα και οι εντυπώσεις που έχετε. Συνεχίζουμε. …Γι αυτό δεν μου 
έβαλαν πολλές ομάδες φέτος. 
  
(συνέχεια) 

Υπήρξατε και καλύτερα συντονισμένοι απ’ αυτό. Ελάτε και πάλι στο λευκό 

πεδίο, συντονιστείτε καλύτερα με το λευκό πεδίο. Φέρτε μπροστά σας τον 
κρυστάλλινο κύκλο. Το δυναμικό σας, ένα συλλογικό δυναμικό πια που 

αποτελείται από το δυναμικό όλων σας και δείτε το πραγματικά να 
αστράφτει γιατί έχει συντονιστεί ήδη με τη δόνηση του κρυστάλλινου 
κύκλου. Αυτό που λέγαμε στην Άννα προηγουμένως και δεν μετέφερε 

ακόμα είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον κύκλο πραγματικά 
για να μετουσιώνετε όλες εκείνες τις ανισόρροπες ενέργειες που νιώθετε να 

κυκλοφορούν στον πλανήτη. Σε προσωπικό επίπεδο η εξισορρόπηση 
γίνεται λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν σαφείς αντιστοιχίες βέβαια μέσα στην 
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καρδιά του καθενός σας μ’ αυτήν την κρυστάλλινη θάλασσα. Ωστόσο στο 
λευκό πεδίο εργάζεστε σε συλλογικό επίπεδο και μπορείτε τις 

διαταραγμένες ενέργειες που συναντάτε γύρω σας ερχόμενοι σε 
επικοινωνία με το λευκό πεδίο να τις αποθέτετε εκεί.  
  
Συμβαίνει το εξής: Όταν σ’ αυτή την κρυστάλλινη θάλασσα πέφτει μία 
ανομία δημιουργείται ένα νέο δυναμικό που εξισορροπεί και με κάποιο 

τρόπο εξουδετερώνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι σαφές για μας και 
θα γίνει και για σας ότι αυτή η κρυστάλλινη θάλασσα αναφέρεται στο DNA, 

στο ανθρώπινο DNA. Είναι πολύ σαφής η σχέση που υπάρχει. Μπορείτε να 
δείτε μέσα απ’ αυτή τη θάλασσα, απ’ το κρύσταλλο να γεννιέται ένα παιδί. 
Αυτό το παιδί είναι η έκφραση του συλλογικού δυναμικού που έχει 

αφομοιώσει και εξισορροπήσει την αλλαγή. Ακούσατε αρκετούς, αρκετά 
διάμεσα να μιλούν για τα κρυστάλλινα παιδιά. Είναι σαφής επίσης η σχέση 

που υπάρχει μ’ αυτό το πεδίο και με τη δουλειά που γίνεται. Είναι παιδιά 
που εκφράζουν ένα κεκαθαρμένο δυναμικό, που είναι το δυναμικό όλων 
σας.  
  
Κάθε φορά που εσείς απογυμνώνετε το συλλογικό ασυνείδητο από μία 

αρνητική ροπή, μια αρνητική τάση, δημιουργείτε ένα νέο τύπο 
κρυστάλλινου παιδιού. Φαίνεται απίστευτο το πώς μπορεί να συνδεθεί η 

δουλειά που κάνουν 5-10 άνθρωποι σε μία γωνιά του πλανήτη με τ’ 
αποτελέσματα που φαίνονται σε συλλογικό επίπεδο πάνω στη γη. Και όμως 
έτσι είναι. Η δουλειά της κάθαρσης που έγινε, που προηγήθηκε στις 

δεκαετίες που πέρασαν είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αυτών των 
κρυστάλλινων παιδιών. Ναι, παίζει ένα μεγάλο ρόλο η ευθυγράμμιση του 

κοσμικού ρολογιού, παίζει ένα μεγάλο ρόλο η καταλληλότητα του χρόνου, 
το χρονικό παράθυρο που ανοίγει για να περάσετε μέσα. Το πεδίο στο 
οποίο βρίσκεστε ακόμα και τώρα είναι που συντονίζει αυτή τη βαθιά 

δουλειά καθαρισμού κι έτσι οποιεσδήποτε ανισορροπίες μπορείτε να τις 
επεξεργαστείτε εκεί.  
  
Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε τα Κλειδιά του Ενώχ για να 
εργαστείτε στο συλλογικό ασυνείδητο και για να το κάνετε αυτό χρειάζεται 

κόπος, χρειάζεται χρήμα. Είναι κάτι στο οποίο αναφερόμαστε με μία 
διαφορετική έννοια ωστόσο. Χρειάζεται να είστε πρακτικοί σ’ αυτό. Αφήστε 

τα όλα να γίνουν στον καιρό τους. Δηλώστε την πρόθεσή σας να 
συμμετέχετε σ’ αυτό το σχέδιο και επιτρέψτε στο γήινο εγώ, την γήινη 
παρουσία σας να γίνει ένα σκαλοπάτι για την μετουσίωση του ενεργειακού 

δυναμικού της γης.  
  
Φέρτε λοιπόν μπροστά σας τον Ενώχ, όπως κάθεται στον θρόνο του 
Ωρίωνα. Μπορείτε να τον δείτε στο κέντρο του κύκλου. Η περιφέρεια του 
κρυστάλλινου κύκλου κλείνει και ανοίγει κάτω ακριβώς από τον Ενώχ. Το 

σημείο που στέκεται είναι κενό, δεν ακουμπά πουθενά. Κάτω φαίνονται τα 
πάντα. Πηγαίνετε να καθίσετε στην αγκαλιά του. Πλησιάστε στον θρόνο 

του Ενώχ και καθίστε μαζί του, δίπλα του, γύρω του και ζητήστε του να 
σας δείξει. Είναι αυτό κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε στο λευκό πεδίο. 
Ζητήστε του να σας δείξει. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα θέλατε να 

δείτε; Διατυπώστε το αίτημά σας. 

 

[παύση] 
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Θεωρείστε ότι είναι μία πολύ πραγματική συνάντηση αυτή. 
[παύση] 
  
Θα ζητήσουμε από την Άννα να κρατήσει και πάλι την ομάδα, να την δέσει 

στον Σανάτ Κουμάρα όπως έκανε νωρίτερα. Μη χάνετε την εστίασή σας. 

 

[παύση] 
  
Και πάλι πάρτε λίγο χρόνο για να γράψετε αυτά που σας έδειξε ο Ενώχ. 
Αυτά που είδατε μέσα απ’ τον Ενώχ. 

 

[10λεπτη παύση] 
  
Θα σας πούμε το εξής, κάτι που αναφέραμε το πρωί στην Άννα και το 

επαναλαμβάνουμε για να το ακούσετε και εσείς. Ερχόμενοι στη γη, ξέρετε 
ότι εργάζεστε πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια. Έχετε μάθει πια και το πώς 

ετοιμάζετε αυτά τα σενάρια και έχουν γίνει πολλές εικασίες για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα αναδημιουργήσετε, να τα 
τροποποιήσετε. Ωστόσο θέλουμε να σας δείξουμε ακόμα μία παράμετρο της 

εργασίας αυτής. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθετε στη γη και να μην 
πετύχετε να παίξετε τον ρόλο σας. Ο τρόπος που παίζετε τον ρόλο σας 

είναι ανάλογος με του ηθοποιού που επαναλαμβάνει τις ατάκες του στη 
σκηνή. Και έρχεστε και το κάνετε αυτό πάρα πολύ καλά, πολύ 
επιτυχημένα. Αλλά τότε, θα πείτε, Ηλία, Σαιν Ζερμαίν, Κουτχούμι τι είναι 

αυτό που κάνει έναν ηθοποιό ακόμα πιο επιτυχημένο απ’ τους άλλους, τι 
είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά; Αν ερχόμαστε και παίζουμε τον 

ρόλο μας με τόση συνέπεια και δεν υπάρχει τίποτε λάθος έτσι κι αλλιώς τι 
μπορεί να κάνει τη διαφορά, υπάρχει κάτι; Και όμως υπάρχει. Και είναι η 

ένταση της προσοχής και της εστίασης με τις οποίες εργάζεστε και 
επεξεργάζεστε τον ρόλο σας, είναι η ένταση της ενέργειας που εμπλέκεται 
στον ρόλο σας. Πόσο πιο βαθιά μπορείτε να μπείτε στο πετσί του ρόλου 

σας, ε; Μπορείτε να το κάνετε; Φοβόσαστε, φοβάστε να μπείτε στο πετσί 
του ρόλου σας, γιατί σκέφτεστε ότι θα σας συνεπάρει και θα χάσετε τον 

εαυτό σας. Εμείς όμως αυτό ζητάμε και προτείνουμε.  
  
Μπορεί ένας ηθοποιός να παίζει άριστα τον ρόλο του, να διαπρέπει στον 

ρόλο του και ταυτόχρονα να μην χάνει στιγμή την αίσθηση του ποιος 
πραγματικά είναι; Και όμως, ο επιτυχημένος ηθοποιός αυτό χρειάζεται να 

κάνει. Χρειάζεται να σταθεί σ’ εκείνο το σημείο ισορροπίας που αναγνωρίζει 
ταυτόχρονα ότι είναι και ότι δεν είναι ο ρόλος, ώστε να μπορέσει να τον 
χειριστεί. Όχι όμως να μείνει έξω από το πνεύμα του ρόλου, πρέπει να μπει 

στο πετσί του ρόλου. Κι αυτό που σας ζητάμε να κάνετε είναι να μπείτε 
κυριολεκτικά και να είστε ο ρόλος σας με όλο σας το είναι, να ζήσετε τον 

ρόλο σας με όλο σας το είναι, χωρίς να φοβόσαστε αυτό που ζείτε. Να 
διασκεδάζετε τον ρόλο σας.  
  
Δεν είσαστε αυτός ο ρόλος, είσαστε κάτι πολύ ευρύτερο. Αλλά αυτόν τον 
ρόλο ήρθατε να παίξετε. Παίξτε τον λοιπόν. Πλήρως, ολοκληρωμένα, 

βάζοντας όλη σας την ενέργεια για να διαπρέψετε και να γίνετε οι άριστοι 
ηθοποιοί. Και τότε τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Εμείς το 
ίδιο θα χειροκροτήσουμε όλους σας όταν επιστρέψετε στη δική μας πλευρά 

του πέπλου. Το ίδιο θα σας χειροκροτήσουμε και θα σας επευφημήσουμε 
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γιατί θα έχετε ολοκληρώσει το έργο και γυρνώντας στα παρασκήνια θα 
βρείτε μια μεγάλη αγκαλιά. Όλοι σας θα πάρετε τις κορδέλες, τα χρώματα 

που πιστοποιούν τις εμπειρίες που ζήσατε. Αυτό όμως που θα έχει 
αποκομίσει η ψυχή σας σχετίζεται άμεσα με το πόσο βαθιά μπορέσατε να 

μπείτε στον ρόλο σας. Η εμπειρία της ψυχής σας έχει άμεση σχέση μ’ αυτό 
και τότε θα είστε πιο πλούσιοι και τότε τα χρώματά σας θα λάμπουν ακόμα 
περισσότερο όταν μπορείτε να πείτε ‘Ναι, έπαιξα αυτό το ρόλο, ήμουν 

αυτό, το απόλαυσα αυτό’, χωρίς να κρίνετε τον ρόλο. Δεν έχει σημασία αν 
είναι ο ρόλος του κακού ή του καλού. Και μπορεί αυτό να ξενίσει κάποιους, 

αλλά έτσι είναι. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι ρόλος. Δεν θα 
μπορούσε να στηθεί το παιχνίδι χωρίς αυτόν τον ρόλο.  
  
Μακάριοι αυτοί που μπόρεσαν να παίξουν τον ρόλο τους μέχρι τέλους και 
να χαρούν κάθε του στιγμή. Γιατί αυτοί γύρισαν πιο πλούσιοι και το σώμα 

τους γνώρισε πιο πολλά και μπόρεσαν ακόμα πιο βαθιά να φέρουν το 
Πνεύμα στην ύλη και να μετουσιώσουν ακόμα πιο πολλές ενέργειες, πιο 
βαθιές ενέργειες σε φως. έτσι σας ζητούμε να κάνετε από δω και πέρα. Να 

μένετε διαρκώς εστιασμένοι στο τώρα, στον ρόλο σας όποιος κι αν είναι 
αυτός. Και σίγουρα δεν είναι ένας ρόλος που επιβάλλεται από κάποιους έξω 

από σας, αλλά είναι ο ρόλος της δικής σας ψυχής. Και είμαστε εδώ για να 
σας βοηθήσουμε να εμπλέξετε ακόμα περισσότερες ενέργειες σ’ αυτό το 

παιχνίδι, να εστιάσετε και να εφαρμόσετε ακόμα περισσότερο τον εαυτό 
σας στο γήινο παιχνίδι. Όχι για να σας βοηθήσουμε να φύγετε απ’ αυτό. 
Κάθε άλλο. Άλλωστε η ανάληψη δεν είναι μια διαδικασία φυγής. Αλίμονο σ’ 

αυτόν που τη βλέπει έτσι.  
  
Είναι μία διαδικασία υπηρεσίας και είναι μία εργασία που γίνεται για το 
σύνολο η ανάληψη, όχι για το άτομο. Δεν μπορείτε να φτάσετε στην 
ανάληψη αν πρώτα δεν φτάσετε στα κατώτερα γήινα πεδία. Δεν μπορείτε 

να έρθετε στη γη και να την ακουμπήσετε απαλά-απαλά και να πείτε ‘Α!, 
τελείωσα τώρα, ήρθε η ώρα να φύγω’. Κάθε άλλο. Όπως λέτε ‘Αν δεν 

βρέξεις κώλο ψάρι δεν τρως’. Αν δεν μπείτε βαθιά στην ύλη, ακόμα και σ’ 
αυτό που λέτε αστρικό πεδίο και το κατηγορείτε τόσο συχνά και πυκνά. Δεν 
μπορείτε να δημιουργήσετε καν την αντίρροπη εκείνη ενέργεια που θα σας 

βάλει στον δρόμο της επιστροφής.  
  
Όσο περισσότερη ενέργεια επενδύσετε τόσο περισσότερη θα πάρετε. Όσο 
περισσότερο φοβόσαστε να εμπλακείτε στα γήινα πράγματα τόσο λιγότερη 
ανταπόδοση θα έχετε απ’ το έργο που κάνετε. Κι όπως είπαμε το Πνεύμα 

πάντα θα σας περιμένει με μια ανοιχτή αγκαλιά. Κανένας δεν θα 
κατηγορηθεί για το που πήγε ή τι έκανε. Όλοι σας θα πάρετε τα χρώματά 

σας και τις όμορφες κορδέλες σας. Η ικανοποίηση όμως της ψυχής σας θα 
προέλθει από το βάθος στο οποίο μπορέσατε να μπείτε στο ρόλο σας.  
  
Κι έτσι κάνουμε αυτή τη δουλειά σήμερα μαζί σας φέρνοντάς σας πιο κοντά 
στον Ενώχ. Ο Ηλίας είναι εδώ και παρακολουθεί κάπως αμέτοχος τη 

συνάντησή σας. Παρακολουθεί και εστιάζει εκεί που χρειάζεται για να 
ρυθμίσει την δόνησή σας. Ο Άλιστερ Κρόουλι επιμένει στο ότι θα πρέπει να 
είσαστε πολύ συνειδητοί κάθε στιγμή κι αυτός είναι ο λόγος που η δουλειά 

διαφοροποιείται πια και σας ζητούμε να γράφετε κάθε  τι που λαμβάνετε, 
έτσι ώστε να μπορείτε να το επεξεργαστείτε αργότερα. Είπαμε ότι η Άννα 

θα αναλάβει να μεταφέρει κάποια μηνύματα αφού διαβάσει τις εμπειρίες 
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σας. Αυτό θα γίνεται μία φορά το μήνα. Στο τέλος αυτού του μήνα θα 
δώσετε αντίγραφα των γραπτών σας. 
  
Και τώρα θα ζητήσουμε από τον Ενώχ να προχωρήσει λίγο ακόμα. Εστιάστε 

την προσοχή σας, φέρτε την προσοχή σας στο κέντρο του κύκλου όπου 
κάθεται ο Ενώχ. Είναι επίσης παρούσα η ενέργεια του Σανάτ Κουμάρα. Το 
Κλειδί που σας έδωσα σήμερα, μιλάει ο Ενώχ τώρα, σχετίζεται με την 

αφθαρσία της ύλης. Οι ενέργειες μετουσιώνονται διαρκώς. Ουσιαστικά δεν 
υπάρχει φθορά, υπάρχει μετάλλαξη. Μεταλλάσσετε λοιπόν, είσαστε 

μεταλλάκτες ενέργειας. Η ύλη μεταλλάσσεται σε ενέργεια και η ενέργεια 
μορφοποιείται σε ύλη. Η συνειδητότητά σας στο επίπεδο της ψυχής είναι 
που λειτουργεί σαν μεταλλάκτης καθώς μπαίνει και ντύνεται με την ύλη 

των διάφορων πεδίων. Ντύνεστε την ύλη ενός πεδίου για να μετουσιώσετε 
ενέργειες, να τις μετατρέψετε σε φως και για να φέρετε άλλες ενέργειες 

που θα γειώσετε και θα τους δείξετε πάλι τον δρόμο της επιστροφής. Είστε 
θεϊκοί αγγελιοφόροι στην ύλη, μπορείτε να το δείτε κάπως έτσι. 
  
Και τώρα θα σας ζητήσω απλά να μετουσιώσετε την ενέργεια του Εαυτού. 
Εδώ πάμε λίγο πιο πέρα, λίγο βαθύτερα. Θα πείτε ο Εαυτός είμαι εγώ, θα 

μετουσιώσω κι αυτό που είμαι εγώ; Έτσι γίνεται συνήθως. Γιατί θα πρέπει ο 
μεταλλάκτης να μην μετουσιωθεί ποτέ; Ποιος είπε ότι ο μεταλλάκτης της 

ενέργειας δεν διέπεται από τους ίδιους κανόνες της ύλης και της ενέργειας; 
Ποιος είπε ότι είναι αλώβητος και βρίσκεται στο απυρόβλητο αυτών των 
Θείων Νόμων; Αντίθετα ο μεταλλάκτης που μετασχηματίζεται μαζί με το 

ρεύμα που μετασχηματίζει βρίσκεται πάντοτε άριστα προσαρμοσμένος με το 
Θεϊκό σχέδιο. Και μπορεί να φαίνεται πολύ πιο περίπλοκη αυτή η 

λειτουργία, αλλά θα δείτε ότι όταν μπορέσετε να επιτύχετε αυτόν τον 
συντονισμό ανάμεσα στη μετουσίωση των ενεργειών που κάνετε και στη 
μετουσίωση του δικού σας Εαυτού θα έχετε κατακτήσει τη μέση οδό, θα 

έχετε φτάσει στο σημείο ισορροπίας το τόσο επιθυμητό.  
  
Ξέρουμε ότι ακούγονται περίπλοκα αυτά που λέμε. Ξέρουμε ότι δεν 
μοιάζουν μ’ αυτό που θα περιμένατε ίσως ν’ ακούσετε στα Κλειδιά του 
Ενώχ. Κάντε υπομονή και εργαστείτε σιωπηλά. Μετουσιώστε τις δικές σας 

ενέργειες. Πολύ συνειδητά ζητήστε να συμβεί. Με την ακτίνα του Μιχαήλ 
ζητήστε να μετουσιωθείτε και πάλι, και πάλι. Μην αφήσετε τον εαυτό σας 

σε ησυχία,  μην σταματάτε να ζητάτε την μετουσίωση. Είναι πραγματικά 
αυτό που χρειάζεται να γίνει. Χρειάζεται να συμβεί. Δεν είστε εσείς που το 
ζητάτε αυτό, είναι το σύμπαν. Και πώς να το κάνω Δάσκαλε Κουτχούμι, 

Σαιν Ζερμαίν, Μορύα, θα ρωτήσετε. Ο Άλιστερ Κρόουλι σας δείχνει, είναι 
το επόμενο στάδιο, αφού πρώτα επιτρέψετε στον εαυτό σας να 

χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο ξεπλύματος της ανομίας, αφού πρώτα 
εργαστείτε αρκετά με την κρυστάλλινη θάλασσα θα περάσετε κι εσείς στο 
στάδιο της μετουσίωσης. Πρώτα θα εργαστείτε για το συλλογικό, πρώτα θα 

υπηρετήσετε το σχέδιο της ψυχής, το συλλογικό σχέδιο και θα δείτε ότι η 
υπηρεσία αυτού του συλλογικού σχεδίου σας βγάζει εκ των πραγμάτων στη 

μετουσίωση και του εαυτού.  
  
Και τελικά που είναι εκείνος ο τόπος, ο ασφαλής τόπος για να σταθούμε; 

Αν πρέπει να μετουσιώσουμε και τον εαυτό μας, τι μένει; Εγώ Είμαι, λέμε 
και είναι το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει κανείς και τώρα μας 

ζητάς Άλιστερ Κρόουλι να το μετουσιώσουμε; Σε τι; Αρκεί να θυμόσαστε 
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φίλοι μου και φίλες, αρκεί να θυμόσαστε ότι είσαστε μία διαρκής 
ενεργειακή ροή. Δεν μπορείτε να πείτε Εγώ Είμαι. Απ’ τη στιγμή που θα 

πείτε Εγώ Είμαι αρχίζετε να περιορίζετε την ενεργειακή ροή. Απ’ τη στιγμή 
που θα πείτε Εγώ Είμαι Αυτό, την έχετε παγιώσει. Αυτό που λέω δεν είναι 

ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Εγώ Είμαι, είναι το κύριο εργαλείο σας 
και το σημείο αναφοράς και χρειάζεται να στηρίζεστε σ’ αυτό, αλλά θα 
πρέπει και αυτό ακόμα να το αφήσετε να φύγει. Επιτρέψτε το να συμβεί και 

μη φοβόσαστε τίποτα, γιατί όπου και να σταθείτε, ό,τι κι αν είστε, είστε 
μέσα στο φως της Θείας Ύπαρξης, δεν μπορείτε να χαθείτε. Δεν υπάρχει 

πουθενά αλλού να πάτε. 
  
Ο Ενώχ, όπως στέκεται στο κέντρο του κύκλου σας κοιτά έναν-έναν, μία-

μία στα μάτια. Τον καθένα και την καθεμιά σας, σας κοιτά ξεχωριστά. 
Αφήστε την ενέργειά σας να μείνει συνδεδεμένη μαζί του.  

 
Ο Άλιστερ Κρόουλι, η Χριστική παρουσία, ο Σανάτ Κουμάρα, οι Δάσκαλοι, η 
ενέργεια του Ωρίωνα, είναι μαζί σας.  

Καλό σας βράδυ. 

 

  
Εάν χρειάζεστε να γράψετε κάτι ακόμα, πάρτε το χρόνο για να το 
σημειώσετε.  
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Τα Κλειδιά του Ενώχ  ΙΙ 

 

Μάθημα 3ο – 10.10.09 

 
 

Ο Παρθενώνας 
 

 
Άννα:  
Υπάρχει μία συζήτηση. Με δουλεύουν, όπως κάνουν πολύ συχνά. Είναι ο 
Σαιν Ζερμαίν εδώ, είναι ο Άλιστερ Κρόουλι και καθώς είχα χαθεί μες στη 
συζήτηση μου λένε «Ξέρεις, σταμάτα την κουβέντα και ξεκίνα να μιλάς 

γιατί σε κοιτάνε και αναρωτιούνται τι γίνεται».  
 

…………… 

 

Είμαστε εδώ καλοί μας φίλοι, είμαστε εδώ. Ο Κουτχούμι, ο Σαιν Ζερμαίν, ο 

Μορύα. Σήμερα θα σας οδηγήσει η ενέργεια του Σαιν Ζερμαίν. Βρίσκεται 
κοντά στο χώρο η ενέργεια του Σανάτ Κουμάρα επίσης και ο Άλιστερ 
Κρόουλι που κάνει τον δύσκολο μερικές φορές. Του αρέσει να του ζητάν τη 

βοήθειά του και δεν σας κρύβουμε ότι σε όλους σ’ ένα βαθμό μας αρέσει 
αυτό. Όχι γιατί οι Δάσκαλοι θέλουν να έχουν υποτακτικούς και ανθρώπους 

που παρακαλούν για τη βοήθειά τους, αλλά γιατί αυτό σημαίνει ότι πολύ 
συνειδητά αποφασίζετε να ζητήσετε τη βοήθεια του Πνεύματος. Μία δική 
σας παράκληση για βοήθεια, μία αίτηση για βοήθεια σημαίνει ότι επίσης 

αναλαμβάνετε την ευθύνη της ενέργειας που σας διατίθεται, αναλαμβάνετε 
συνειδητά να την διαχειριστείτε και με κάποιο τρόπο ‘χρεώνεστε’ αυτή την 

ενέργεια για να την μεταδώσετε επίσης και στους άλλους.  
   
Βλέπετε υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και μία αίτηση για βοήθεια 

δεν είναι ποτέ τόσο απλή. Και από την άλλη μεριά είναι απλή. Δεν έχετε 
παρά να ζητήσετε από το Πνεύμα να σας βοηθήσει σε ό,τι επιθυμείτε. Το 

Πνεύμα θα σας πει πάντα ‘Και έτσι είναι’ και θα σταθεί δίπλα σας με πολλή 
αγάπη, γιατί το Πνεύμα χαρακτηρίζεται από δεκτικότητα. Κι αυτό είναι ένα 
σημείο που θέλουμε σήμερα να επεξεργαστείτε. Να συνειδητοποιήσετε ότι 

το Πνεύμα είναι δεκτικό και η δράση του είναι η αποκριτικότητα. Το 
Πνεύμα ανταποκρίνεται, δεν έρχεται δυναμικά να επιβάλει την θέλησή του, 

αλλά ανταποκρίνεται σ’ αυτό που οι γήινοι άγγελοι επιθυμούν. Μ’ ένα 
τρόπο κλείνει ένα κύκλωμα καθώς η ψυχή εκδηλώνεται, εκδηλώνει το 
σχέδιό της και μέσα από το σχέδιό της, υλοποιώντας το γονιμοποιεί το 

Πνεύμα το οποίο έρχεται να ανταποκριθεί και έτσι υπάρχει ένας διηνεκής 
κύκλος συνδημιουργίας.  

   
Συνηθίζετε να σκέφτεστε το σχέδιο του Θεού σαν κάτι, σαν ένα πλάνο 

γραμμένο με χρυσά ή κόκκινα γράμματα στον ουρανό. Σ’ ένα τεράστιο 
βιβλίο, πολύ βαρύ για να το σηκώσει ένας άνθρωπος ο Δημιουργός 
χαράσσει, γράφει τις συνταγές, τη συνταγή της δημιουργίας. Κι εμείς 

ερχόμαστε μερικές φορές να δυναμώσουμε αυτή την εικόνα, να την 
τονώσουμε και σας λέμε ‘γιατί δεν διαβάζετε το βιβλίο της ζωής. Γιατί δεν 

σκύβετε στην καρδιά σας να διαβάσετε αυτό το βιβλίο’. Και μετά 
πηγαίνουμε σ’ αυτό το βιβλίο και σας ζητάμε να γυρίσετε τις σελίδες και 
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σας δείχνουμε ότι εσείς είστε που γράφετε στο βιβλίο. Τελικά ποιος είναι 
που γράφει σ’ αυτό το βιβλίο! Είναι ο Δημιουργός και είστε εσείς, γιατί 

εσείς είστε ο Δημιουργός στη γη και το Πνεύμα βρίσκεται δίπλα σας, 
πάντοτε δεκτικό και αποκριτικό για να σας πει ‘Και έτσι είναι’ και να 

ενισχύσει τις δημιουργίες σας.  
   
Το να μπορέσετε να εφελκύσετε την ανταποκριτικότητα του Πνεύματος 

είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα της Νέας Εποχής. Θα γελάσετε φυσικά, 
αν απλά σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια ακούγατε παραινέσεις μέσα από 

επικοινωνίες που σας έλεγαν ‘Εμπιστευθείτε, ρίξτε τον σπόρο και αφήστε 
τον να βλαστήσει. Εμπιστευθείτε το Πνεύμα. Αφήστε τον εαυτό σας στα 
χέρια του Πνεύματος. Κάντε μια θετική δήλωση και επιτρέψτε της να 

εκδηλωθεί. Αφήστε τον έλεγχο’. Μέσα από τέτοιες παραινέσεις ένα μεγάλο 
μέρος της ανθρωπότητας εκπαιδεύτηκε στο να εφελκύει την 

ανταποκριτικότητα του Πνεύματος. Και αυτό είναι από τα πρώτα βήματα 
του μαγικού έργου, γιατί μην γελιέστε, μαγεία κάνετε. Μπορεί να μην έχετε 
ασκούς γεμάτους με μαγικά υγρά, φιάλες που βγάζουν μπουρμπουλήθρες, 

να μην μαζεύετε λαγοπόδαρα και φτερά νυχτερίδας, αλλά κάνετε μαγεία. 
Και είναι η μαγεία του Πνεύματος και η αλχημεία του Πνεύματος φυσικά.  
   
Κι έτσι σας ζητάμε ν’ ανοίξετε την καρδιά σας σήμερα και με μεγάλη 

προσμονή να κοιτάξετε στην δική μας πλευρά του πέπλου. Ενισχύουμε 
αυτή τη στιγμή κάθε σας πρόθεση. Το μυστικό είναι να αφεθείτε με μία 
χαρούμενη προσμονή. Κρατήστε αυτή τη στάση δεκτικότητας και θα 

ζητήσουμε από την Κατερίνα να κάνει την εισαγωγή, να επιτρέψει στον 
Άλιστερ Κρόουλι να κάνει την εισαγωγή στη σημερινή εργασία.  
   
 
Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη:  

Οραματιστείτε τον Άλιστερ στο κέντρο του κύκλου. Είναι μια ψηλή 

ενέργεια και κρατάει ένα ραβδί. Δείτε τον να χτυπάει το ραβδί τρεις φορές 

στο πάτωμα. Ο δρόμος ανοίγει κι εσείς περνάτε από την άλλη μεριά του 
πέπλου. Αφήστε τις ενέργειες που σας βαραίνουν πίσω και σηκωθείτε ψηλά 

μαζί του. Ανεβαίνουμε μαζί προς τα πάνω και καθώς ανεβαίνετε αισθάνεστε 
όλο και πιο ελαφρείς. Αφήστε τον εαυτό σας μαλακά ν’ ανέβει.  
   
Τα Κλειδιά του Ενώχ είναι τα κλειδιά της καρδιάς σας, το έχουμε πει πολλές 
φορές. Και τώρα θα σας πούμε ότι πολλές φορές μπερδεύετε τα κλειδιά της 

καρδιάς με τα κλειδιά της νόησης. Θα επαναλάβουμε σήμερα ότι για να 
έχετε πρόσβαση στο νοητικό πεδίο θα περάσετε μέσα από την καρδιά. Κι 
έτσι αφήστε τον εαυτό σας να ελευθερωθεί. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να 

ξεδιαλύνει τη σύγχυση που πολλές φορές επικρατεί. Λέτε δεν είμαι στην 
καρδιά, είμαι στο νοητικό, αλλά δεν είναι έτσι. Για να πατήσετε πραγματικά 

γερά στο νοητικό χρειάζεται ν’ ανεβείτε μέσα απ’ τις σκάλες της καρδιάς 
σας.  
   
Και είμαστε όλοι εδώ, στον Κύκλο του Ενός. Ο Ένας είναι αυτός που 
επιτηρεί την εργασία. Είναι αυτός που επιβλέπει την εργασία που κάνετε ο 

καθένας ατομικά και συλλογικά όταν συγκεντρώνεστε σε ομάδες. 
Δουλεύετε με Δασκάλους, φέρνετε τη μία ενέργεια, την άλλη, φαίνεται σαν 
να ζείτε σ’ ένα κόσμο πολλαπλότητας, πολλών θεών, πολλών ενεργειών, 

αντιδιαστέλλετε τους μεν στους δε, πολλές φορές λέτε ‘δεν είναι αυτή η 



www.elijah.gr 

 25 

ενέργεια, είναι η άλλη’, όμως όλα είναι Ένα. Θέλουμε να συνδέσετε στο 
νου σας την ενότητα ανάμεσα στο Ένα και στην πολλαπλότητα, θέλουμε να 

κατανοήσετε ότι το Ένα δεν είναι ποτέ Ένα. Το Ένα γίνεται πολλαπλό, είναι 
μία ενότητα πολλαπλή χωρίς αρχή, χωρίς τέλος σ’ ένα γίγνεσθαι μέσα στο 

διηνεκές. Μέσα στο άχρονο τώρα εκδιπλώνονται όλες οι πλευρές του 
Εαυτού, όλες αυτές οι διαφορετικές πλευρές που πολλές φορές φαίνονται 
σαν να είναι αντικρουόμενες, όλες αυτές οι διαφορετικές όψεις του εαυτού 

σας που σας κάνουν να φαίνεστε στους άλλους, στα μάτια των άλλων 
πολλές φορές διαφορετικοί.  

   
Θέλουμε να κρατήσετε την αίσθηση της ενότητας του πολλαπλού και της 
πολλαπλότητας του Ενός. Θέλουμε να θυμάστε ότι μπορείτε να επιτρέψετε 

σε όλες τις πλευρές του εαυτού σας ν’ αναπτυχθούν όταν σταθερά 
στέκεστε στην επίγνωση της ενότητας. Όταν στέκεστε στο Ένα τότε 

μπορείτε να δείτε τις πολλαπλές πλευρές του εαυτού σας να εκτυλίσσονται 
σε διάφορες κατευθύνσεις. Τότε μπορείτε να επιτρέψετε στην 
πολλαπλότητα του δυναμικού σας να εκτυλιχθεί σύμφωνα με την επιθυμία 

της καρδιάς σας και σύμφωνα με το Σχέδιο. Συγχρόνως θέλουμε να 
θυμάστε ότι όταν νομίζετε ότι είστε μακριά απ’ τον Ένα είσαστε πάλι μέσα 

σ’ Εκείνον.  
   
Δείτε λοιπόν μία γέφυρα, δείτε τον Ένα σαν τον Εαυτό στο κέντρο ενός 
κύκλου. Οραματιστείτε τον εαυτό σας σαν μια λευκή στήλη φωτός. Ακτίνες 
γύρω από την καρδιά του απλώνονται και διαφορετικές πλευρές του 

Εαυτού ξεπροβάλλουν σε κύκλο. Σταθείτε στο κέντρο και ζητήστε απ’ όλες 
αυτές τις πλευρές του Εαυτού να ισορροπήσουν, ζητήστε να έχετε 

επίγνωση ότι κάθε φορά που μιλάει κάποιος άλλος είναι ο Ένας που μιλάει. 
Σταθείτε στο κέντρο του κύκλου και αφήστε όλες αυτές τις πλευρές να 
έρθουν και να συγχωνευθούν στην καρδιά σας. Καθώς γίνεστε ένα με τη 

στήλη φωτός επιτρέψτε σε όλες αυτές τις διαφορετικές πλευρές να 
συγχωνευθούν μέσα σας. Δείτε την καρδιά σας ν’ ανοίγει και επιτρέψτε σε 

κάθε όψη του εαυτού σας να συγχωνευθεί.  
   
Η Άννα μπορεί να συνεχίσει.  
   
 

(συνέχεια) 

“Ένα μεσημέρι στης Ακρόπολης τα μέρη”. Έτσι όπως στέκεστε ενωμένοι με 

όλες τις όψεις του Εαυτού στο κέντρο του κύκλου, δείτε να σχηματίζεται 
γύρω σας ο Παρθενώνας. Αφήστε τον εαυτό σας να δει τις κολώνες του, 
τους τοίχους τους μαρμάρινους, να τον δει ολοκληρωμένο. Εσείς στέκεστε 

στο κέντρο. Αφήστε ακόμα τον εαυτό σας να νιώσει τις κολώνες του ν’ 
ανεβαίνουν ψηλά, πολύ ψηλά μέχρι το σημείο εκείνο που σχηματίζουν μία 

πυραμίδα, ψηλά στον ουρανό. Η Άρτεμις είναι εδώ, η θεά Άρτεμις. 
Συνεχίστε. Οι κολώνες του Παρθενώνα που βρίσκονται γύρω σας 
εκτείνονται ψηλά στον ουρανό. Μία χορδή κατεβαίνει από την κορφή της 

πυραμίδας και ενώνεται με το κέντρο του εγκεφάλου σας.  
   
Κάτω από τον ιερό βράχο βρίσκεται ένας δράκος. Είναι περιτυλιγμένος σε 
σχήμα σπείρας γύρω από ένα κοντάρι. Προσέξτε τώρα. Αφήστε τον βράχο 
κάτω από τα πόδια σας ν’ ανοίξει. Ο δράκοντας ανέρχεται συνεχίζοντας να 

περιελίσσεται και ανεβαίνει από τις πατούσες σας μέχρι την κορυφή της 
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κεφαλής. Στο κέντρο του εγκεφάλου συναντά τη χορδή. Καταπίνει την 
άκρη της χορδής έτσι ώστε το φως της καταλήγει στην άκρη της ουράς του 

και η ουρά του εκτείνεται χιλιόμετρα μέσα στη γη. Η σπείρα που 
δημιουργείται έχει δύο στοιχεία, της ύλης και του Πνεύματος, του βράχου 

και του Ήλιου. Αφήστε την πέτρα και το φως να ενωθούν. Φαίνεται 
παράδοξο. Φαίνεται ότι το ηλιακό φως δεν μπορεί να διαπεράσει τον βράχο 
κι ωστόσο διαχέεται μέσα του. Κι ο βράχος αρχίζει ν’ ακτινοβολεί παντού το 

φως. Πυρώνει.  
   
Από κάθε κολώνα βγαίνει προς το κέντρο μία αρχετυπική ενέργεια. Ένας 
Δάσκαλος. Αφήστε από κάθε κολώνα να σας πλησιάσει ένας Δάσκαλος. 
Κάθε κολώνα είναι στυλοβάτης του ολογράμματος που είστε. Αν 

αφαιρέσετε μία κολώνα το ολόγραμμα καταρρίπτεται, φαίνεται τελείως 
διαφορετικό απ’ αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Ακούσατε 

παλαιότερα να σας μιλούν οι Πλειάδιοι για το πώς κάποιες εξωγήινες 
ενέργειες ήρθαν και ανακάτεψαν τη βιβλιοθήκη της γης. Ανακάτεψαν τα 
βιβλία της βιβλιοθήκης, έριξαν κάτω τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία 

μπερδεύτηκαν. Έτσι σας είπαν ανακατεύτηκαν τα γονίδια του DNA σας και 
σεις τώρα πρέπει να δουλέψετε ξανά για να χτίσετε απ’ την αρχή μία 

ενότητα. Κι έτσι κρατήσατε αυτό το παραμύθι στην καρδιά σας. Σας 
φάνηκε πολύ πιστευτό αφού μιλούσε για εξωγήινους. Και η αλήθεια είναι 

ότι πραγματικά συμπεριλαμβάνετε τόσες πολλές ενέργειες στο DNA σας 
που δεν μπορείτε ν’ αρχίσετε να τις φαντάζεστε.  
   
Οι κολώνες του Παρθενώνα αντιστοιχούν η καθεμία σε μια αρχετυπική 
ενέργεια. Δεν θα σας ζητήσουμε να τις δείτε όλες αυτή τη στιγμή. Όσες 

περισσότερο τόσο καλύτερα. Πάρτε λίγο χρόνο για να δείτε τις ενέργειες  
που βγαίνουν για σας από κάθε κολώνα. Πάρτε λίγο χρόνο να δείτε να σας 
πλησιάζουν και να ενσωματώνονται στην κεντρική στήλη που είστε εσείς. 

Στη συνέχεια καταγράψτε ονόματα, αισθήσεις, εμπειρίες. Καταγράψτε τα 
όλα. Κατόπιν θα συνεχίσουμε.  

   
[παύση 7-8 λεπτών]  
   
Το ζητούμενο είναι να δείτε ένα αστέρι. Ο λόγος για τον οποίο γίνονται όλα 
αυτά είναι για να μάθετε να αντιπαραβάλετε την αλήθεια έξω από σας με 

την αλήθεια μέσα σας.  
 
[παύση]  
   
Μιλήσαμε αρκετά για πυραμίδες το προηγούμενο διάστημα και τώρα σας 

φέρνουμε σε άλλη μία πυραμίδα, αυτή της Ακρόπολης. Η διαφορά 
βρίσκεται στο εξής: Αυτή η πυραμίδα δημιουργεί μία άμεση σύνδεση με το 
ανώτερο νοητικό πεδίο. Μην μπείτε στην διαδικασία, δεν χρειάζεται να 

μετράτε κολώνες, τους κίονες, τις πτέρυγές της. Δεν υπάρχει λόγος. 
Μπορείτε να το κάνετε και να φτάσετε σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. 

Αυτή τη στιγμή όμως δουλεύουμε με την ενέργεια που υπάρχει εκεί. Είναι 
κάτι αντίστοιχο με τον τρόπο που δουλεύουμε με το DNA χωρίς να 
λαμβάνουμε υπόψη τις ακριβείς αναλογίες με τα σωματίδια του κυττάρου.  
   
Μέσα σ’ αυτή την πυραμίδα θα έρχεστε κάθε φορά που θέλετε να 

συναντήσετε το Απολλώνιο Φως στα ανώτερα νοητικά πεδία. Αυτή η 
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πυραμίδα θα είναι το καταφύγιό σας όταν ο γήινος νους σας δεσμεύει, όταν 
οι γήινες συνθήκες της ζωής σας σας δυσκολεύουν, όταν αρχίζετε να 

νιώθετε ότι το αστρικό πεδίο γίνεται τόσο βαρύ, που μοιάζει να 
προσπαθείτε να τρέξετε στην άμμο ή να προχωρήσετε γρήγορα μέσα απ’ τη 

λάσπη. Τότε να καταφεύγετε στον Απόλλωνα μέσα από την πυραμίδα της 
Ακρόπολης. Είναι αλληλένδετες οι ενέργειες. Δεν μιλάμε σήμερα για την 
Αθηνά, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα εστιαζόμαστε στο 

Απολλώνιο Φως.  
   
Κι έτσι ζητούμε γι’ άλλη μια φορά να προστρέξετε στο κέντρο του 
Παρθενώνα, εκεί που όπως είπαμε είσαστε Ένα με τον Ένα. Εκεί που 
αφήσατε να έρθουν και να ενωθούν μαζί σας αρχετυπικές ενέργειες απ’ 

όλους τους κίονες. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δει την κάτοψη αυτού 
που συνέβη. Δείτε το αστέρι που δημιουργήθηκε. Μπορείτε να 

αντιληφθείτε πόσες ακτίνες έχει; Είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο να το 
συσχετίσετε με τον πραγματικό αριθμό των κιόνων. Αφήστε ελεύθερο τον 
εαυτό σας να δει τις ακτίνες του αστεριού που είστε. Σ’ αυτό το αστέρι 

βρίσκεται η σύνδεσή σας με το ανώτερο νοητικό πεδίο. Και ο Βούδας της 
δράσης είναι εδώ.  

   
Αφήστε τώρα την Αθηνά, τη θεά Αθηνά να έρθει και να κατακλύσει τον 

χώρο ανάμεσα στις ακτίνες του αστεριού. Η ενέργειά της λεπτεπίλεπτη, 
αιθέρια, διαχέεται ανάμεσα απ’ τις ακτίνες του Απολλώνιου Φωτός. 
Φαίνεται να γεμίζει τον χώρο και κάνοντάς το αυτό οι ακτίνες γίνονται πιο 

συμπαγείς, πιο χειροπιαστές. Το φως δεν έπαψε να είναι αυτό που είναι, 
δεν άλλαξε η φύση του, άλλαξε ο περίγυρος, άλλαξαν οι ιδιότητες του 

χώρου. Αυτό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό υπαινιγμό στο μαγικό έργο, το 
ότι αυτό που αλλάζει πραγματικά είναι οι ιδιότητες του χώρου. Το φως 
μένει το ίδιο. Η πηγή βρίσκεται εκεί και διαχέει την ακτινοβολία της.  
   
Αφήστε το αεράκι της Αθηνάς να διαπεράσει όλο το χώρο κι αφήστε, 

επιτρέψτε στο DNA σας να σταθεί μαζί σας στο κέντρο του Παρθενώνα. Ο 
όφις, ο δράκοντας που ανελίχθηκε μετατρέπεται στη σπείρα του DNA. Είναι 
πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε τις αρχετυπικές 

ενέργειες που ενώθηκαν μαζί σας να στέκονται σαν διαφορετικά γονίδια 
πάνω σ’ αυτή τη σπείρα. Αφήστε τις να πάρουν θέση. Στην κάτοψη 

συνεχίζετε να βλέπετε το αστέρι. Και έτσι είναι, σας λέει το Πνεύμα.  
   
Απαξάπαντος φροντίστε να έρθετε μία επίσκεψη στης Ακρόπολης τα μέρη 

σύντομα και την ενέργεια που βιώσατε εδώ να την γειώσετε επίσης στον 
ιερό βράχο. Υποψιαζόσασταν πάντοτε ότι υπήρχε μία στενή σχέση ανάμεσα 

σ’ αυτές τις εκπληκτικές δημιουργίες της αρχαίας Ελλάδας και στη Νέα 
Εποχή, στην αρχιτεκτονική της ενέργειας της Νέας Εποχής. Και τώρα 
επιβεβαιώνεστε.  
   
Πολύ ήρεμα χρησιμοποιήστε το βουδικό πεδίο στο οποίο έχετε μπει όντας 

στην ενέργεια της Αθηνάς και του Απόλλωνα ταυτόχρονα για να 
εξισορροπήσετε όλα εκείνα τα βάρη της γήινης ζωής. Αφεθείτε σ’ αυτήν 
την μακαριότητα που φέρνει η ενέργεια του Παρθενώνα στην πλήρη του 

δόξα. Είστε εσείς, αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία, είστε εσείς. 
Ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα, είστε εσείς. Και ο δράκοντας περιμένει να 

καταπιεί κι άλλες ενέργειες, περιμένει ν’ ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Αυτό 
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κάνετε τρέφοντάς τον με φως, τον βοηθάτε να ανελιχθεί, να εξελιχθεί σ’ 
ένα πλάσμα φωτός, αγάπης και ελέους. Δυναμώνετε τα πυρά που 

βρίσκονται κρυμμένα στην  ύλη, στο βράχο, τα ενδυναμώνετε δίνοντάς 
τους πνευματική τροφή, ώστε στη συνέχεια της εξέλιξής τους κι αυτά με τη 

σειρά τους να αποδώσουν το δικό τους έργο.  
   
Ο Ηλίας είναι συνδεδεμένος με το Απολλώνιο Φως. Αυτό είναι κάτι που 

γνωρίζετε. Αυτό που δεν σας είχαμε πει είναι ότι βρίσκεται μαζί σας απ’ την 
αρχή της σημερινής συνάντησης και υποστρέφει κάποιες ενέργειες, 

υποβιβάζει την τάση κάποιων ενεργειών για σας ώστε να σας είναι πιο 
εύκολα προσβάσιμες.  
   
Στο αρχετυπικό πεδίο το DNA σας δεν είναι παρά μία κλωστή, μία ακτίνα 
φωτός. Καθώς αυτή η ακτίνα φωτός κατεβαίνει στα διάφορα πεδία 

μορφοποιεί την ύλη των πεδίων και κάθε πεδίο, κάθε επίπεδο αποδίδει 
ορισμένες μορφές. Μέχρι να φτάσει αυτή η ακτίνα στην ύλη έχει 
δημιουργήσει στην καθοδική της πορεία μία μεγάλη σειρά μορφών. Κατά 

την άνοδό της, στο ανοδικό τόξο δηλαδή, οι μορφές αυτές αρχίζουν να 
συμπυκνώνονται, να συν-χωνεύονται μέχρι να φτάσουν και πάλι στην 

κατάσταση του φωτός, μέχρι ν’ αγγίξουν και πάλι τη συνειδητότητα του 
φωτός. Κι αυτό που κάνατε σήμερα ήταν να επιτρέψετε να συμβεί αυτό 

διοχετεύοντας την ενέργειά σας στον όφη, δίνοντάς του φως να καταπιεί.   
   
Από την άλλη, μπορείτε να επανέλθετε αρκετές φορές στη συνέχεια σ’ αυτό 

το σημείο στο κέντρο του Παρθενώνα και να διαλογιστείτε. Οι ιδέες που 
έρχονται εδώ έχουν μια πολύ διαφορετική φύση, ξεφεύγουν ακόμα και από 

το ανώτερο νοητικό πεδίο και θα μπορέσετε να τις συλλάβετε ξεκάθαρα 
όταν εξοικειωθείτε αρκετά με την λάμψη, την εσωτερική λάμψη αυτού του 
χώρου. Όσο πιο ανάρια γίνεται η δική σας μορφή, όσο περισσότερο 

φωτίζεται το σώμα σας, τόσο πιο καθαρά θα συλλαμβάνετε τα μηνύματα 
του Παρθενώνα. Και πάλι σας λέμε ότι ο όφις είναι εδώ για να αναδειχθεί 

σε άγγελο και αναδεικνύεται κάθε στιγμή. Είναι μία πύλη ολάκερης της 
ανθρωπότητας. Μέσα απ’ αυτήν την πύλη μπορείτε να εργαστείτε με το 
στοιχειακό βασίλειο της γης αναδεικνύοντάς το σε μορφές φωτός, αγάπης 

και ελέους. Μέσα απ’ αυτήν την πύλη μπορείτε να εργαστείτε με τον 
συλλογικό δράκοντα και να τον ταΐσετε με φως, να τον οδηγήσετε να 

ανελιχθεί και να μεταμορφωθεί σε αρχάγγελο φωτός. Όχι για να τον 
σώσετε, όχι για να σώσετε την ανθρωπότητα απ’ το κακό, αλλά για να 
οδηγήσετε τον κόσμο της εκδήλωσης σε φώτιση, για να ενδυναμώσετε τη 

ζωή του γήινου πεδίου στο δρόμο της επιστροφής προς την Πηγή.  
   
Σας αφήνουμε και προφανώς περιμένουμε να εργαστείτε μ’ αυτή την 
εκπληκτική ενέργεια. Πριν φύγετε πάρτε λίγη ώρα για να μείνετε στην 
ενέργεια του Παρθενώνα και να καταγράψετε μερικές ακόμα εντυπώσεις 

που σας έχουν δοθεί.  
 

 

Καλό σας βράδυ.  
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Τα Κλειδιά του Ενώχ  ΙΙ 

 

Μάθημα 4ο – 17.10.09 

 
 

Το Ολόγραμμα 
 

 

Ο Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ. Να έχετε την ευλογία μου παιδιά μου. Έτσι 

θα σας μιλώ από δω και πέρα. Βλέπετε μαζί με σας μεγαλώνουμε, 
ωριμάζουμε κι εμείς ή αν θέλετε ωριμάζει η δική σας αντίληψη για μας. 

Διευρύνεται η αντίληψη που έχετε εσείς για εμάς. 
  
Στο κέντρο του  κύκλου στέκεται ο Σανάτ Κουμάρα. Στέκεται στο μάτι, στο 

μάτι του βοδιού όπως λέτε, ή στο μάτι του κυκλώνα. Αφήστε την ενέργεια 
που διαχειρίζεται να καλύψει τον κύκλο σας. Υπάρχει ένα συνονθύλευμα 

ενεργειών που περιστρέφεται πάνω απ’ τα κεφάλια σας. Κάνει μία κίνηση 
κυκλοτερή και σιγά-σιγά γειώνεται μέσα από σας. Είστε εξατομικευμένες 
οντότητες, αλλά προτιμούμε την ενέργεια πάνω απ’ τα κεφάλια σας να την 

βλέπετε σαν ένα σύννεφο, σαν ένα ενοποιημένο κύκλο. 
  
Προβλέπονται πολλές εξελίξεις από δω κι έπειτα. Καθώς μεγαλώνετε εσείς, 
αυξάνεται η αποδοχή σας για το σύμπαν, για όλα αυτά που υπάρχουν γύρω 
σας. Κι εμείς όταν βλέπουμε μεγαλύτερη αποδοχή είναι φυσικό να 

φέρνουμε ακόμα περισσότερες ενέργειες και επιγνώσεις για να γεμίσουν 
αυτόν τον χώρο που δημιουργείται.  
  
Ο Άλιστερ Κρόουλι έχει πολλά να σας πει σήμερα. Αφήστε με να περάσω 
στην καρδιά σας για λίγο. Ταυτιστείτε μαζί μου. Βρίσκομαι κι εγώ στο 

κέντρο του  κύκλου μαζί με τον Σανάτ Κουμάρα και πλησιάζω τον καθένα 
και την καθεμιά σας από το κέντρο της κεφαλής. Από κει περνάω μέσα 

στην ενέργεια του σώματός σας. Δείτε τον χώρο μέσα σας κι επιτρέψτε 
στην ενέργειά μου να εισέλθει. Τόσο εύκολο μας είναι να μπαίνουμε και να 
βγαίνουμε! Εικονοποιώντας βέβαια την σύνδεση, την ευθυγράμμιση και την 

έκφραση της ενέργειας που σας φέρνουμε. Πάρτε λίγο χρόνο τώρα να 
νιώσετε την ενέργεια του Άλιστερ Κρόουλι, να φορέσετε τα παπούτσια μου, 

όπως θα έλεγε κάποιος, να περπατήσετε με τα παπούτσια μου.  
  
Αυτή η ταύτισή σας μαζί μου σας δίνει ένα κλειδί. Είναι το κλειδί της πίσω 
πόρτας του Ωρίωνα. Μπορείτε να γελάσετε αν θέλετε. Η πίσω πόρτα! 
Υπάρχει μία επίσημη πύλη, του Ενώχ και υπάρχει και η πίσω πόρτα. 

Συμβουλευτείτε την αν θέλετε.  Η εισαγωγή που έκανε η Άννα ζητώντας 
σας ν’ αρχίσετε να χρησιμοποιείτε περισσότερο το κανάλι σας, την 

δυνατότητα επικοινωνίας που έχετε εξυπηρετεί πλήρως τον σκοπό μου 
αυτή τη στιγμή. Συνάδει μ’ αυτά που έρχομαι να σας πω, γιατί η δουλειά 
που θα κάνουμε από δω και πέρα σ’ αυτόν τον κύκλο γίνεται λίγο πιο βαθιά 

και λίγο πιο δύσκολη, αν θέλετε.  
  
Σήμερα παύετε να είστε παθητικοί δέκτες στον βαθμό που ήσασταν μέχρι 
τώρα, - ποικίλει για τον καθένα σας - και χρειάζεται να λειτουργείτε 
συνειδητά. Τι σημαίνει αυτό; Προχωράμε μαζί, είμαι εδώ και προχωρώ με 
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τον καθένα και την καθεμιά σας ξεχωριστά στην διεύρυνση ορισμένων 
εισόδων, ορισμένων πυλών και είναι μια δουλειά που θα κάνουμε εγώ κι 

εσύ μαζί. Εσύ, ο καθένας και η καθεμιά σας. Χρειάζεται λοιπόν να 
ισχυροποιήσετε την επίγνωση της επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή στέκεστε 

εδώ σαν μοναδικοί επικοινωνοί. Δεν θα σας πούμε κανάλια, δεν θα σας 
πούμε διάμεσα, θα σας πούμε επικοινωνούς.  
  
Ο καθένας και η καθεμιά σας είναι ένας μοναδικός επικοινωνός και σας 
ζητώ αυτήν την ώρα να αναλάβετε πλήρως την ευθύνη αυτής της 

επικοινωνίας. Να επιτρέψετε να συμβεί και να αναλάβετε πλήρως την 
ευθύνη για την συνδημιουργία της μαζί μας δηλώνοντας την πρόθεσή σας 
όπως ξέρετε να κάνετε. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από τον καθένα και την 

καθεμιά σας θα έρχονται κάποια ξεχωριστά πράγματα και θέλω να 
σεβαστείτε απόλυτα ο ένας τις συλλήψεις και τις μεταφράσεις των 

συλλήψεων του άλλου, γιατί είσαστε εδώ για να εργαστείτε όλοι μαζί για το 
Πνεύμα, ο καθένας και η καθεμιά απ’ το δικό του μετερίζι. 
Αλληλοσυμπληρώνεστε στα πεδία. Από κάθε συνάντησή σας εάν έλλειπε 

κάποιος θα έλειπε κάτι, θα έλειπε μία ενέργεια. Θέλω να βλέπετε τον κύκλο 
σας σαν μία πλήρη ύπαρξη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σαν 

απαραίτητα συστατικά αυτής της ενιαίας ύπαρξης. 
  
Η Άννα κάνει το πέρασμα για σας στην άλλη πλευρά του πέπλου, αρχίζει 
την επικοινωνία μαζί μου και με όσους βρισκόμαστε εδώ γύρω σας και 
σιγά-σιγά μέσα από το κανάλι της επικοινωνίας που ανοίγει αναλαμβάνετε 

δράση. Είστε εδώ λοιπόν για να φέρετε ο καθένας σας ξεχωριστές, 
διαφορετικές πληροφορίες και να αποκτήσετε διαφορετικές ίσως 

επιγνώσεις. Η γενική γραμμή του κύκλου είναι κοινή. Μέσα σ’ αυτήν την 
κοινή γραμμή όμως αναπτύσσονται πολλές διαφορετικές αποχρώσεις 
ενέργειας. 
  
Ξεκινάμε λοιπόν παίρνοντάς σας από το χέρι. Ο  Σανάτ Κουμάρα κι εγώ 

κατευθυνόμαστε στον καθένα και την καθεμιά σας και σας πιάνουμε το 
χέρι. Ο  Σανάτ Κουμάρα το δεξί, εγώ το αριστερό. Συνεχίζουμε να μιλάμε 
και απλωνόμαστε στο υπερπέραν. Από εδώ και πέρα η Άννα χρησιμεύει 

μόνο για να διατηρεί ανοιχτό το κανάλι της σύνδεσης για το συλλογικό της 
ομάδας σας. Όμως η καθεμιά και ο καθένας σας θα πρέπει να εστιαστεί 

περισσότερο σ’ αυτό που συλλαμβάνετε. Πάψτε να δίνετε σημασία στα 
λόγια της Άννας και εστιαστείτε σ’ αυτό που λέμε σε σας.  
  

[Σημ: σταδιακά, χαμηλώνει πολύ ο τόνος της φωνής ώστε μόλις που 
ακούγεται] 

 

Πηγαίνετε βαθιά, όλο και πιο βαθιά. Αφήστε τα λόγια της Άννας σαν μία 
γραμμή ενεργειακή να διαπερνούν τον χώρο κι εσείς αφοσιωθείτε στον 
δικό σας ειρμό, αφοσιωθείτε στη σύνδεση μαζί μας. Πάρτε όλο το χρόνο 

που χρειάζεστε για να δείτε, ν’ ακούσετε, να αισθανθείτε. Δεν σας εμποδίζει 
κανείς να το κάνετε τώρα. Ένας εσωτερικός κύκλος, κάτι που θα το 

επαναλάβουμε αρκετές φορές επιτρέποντάς σας να φέρετε ενέργειες από 
το δικό σας σύμπαν σ’ αυτόν τον κύκλο. Σας καθοδηγούμε να εκφράσετε 
το δυναμικό που φέρνετε από το δικό σας σύμπαν. Βαθιά στην καρδιά 

στέκεστε. Είστε εκεί που χρειάζεται να είστε. Καμία σκέψη δεν μπορεί να 
σας βγάλει απ’ αυτόν τον ειρμό.  
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Ακολουθείστε το δικό μας ταξίδι δηλώνοντας την πρόθεσή σας να 

βρίσκεστε διαρκώς σε ευθυγράμμιση με τον Σανάτ Κουμάρα και τον 
Άλιστερ Κρόουλι. Τελειώνοντας κατόπιν θα καταγράψετε όλα όσα σας 

έχουν δοθεί, με όποιο τρόπο κι αν σας δόθηκαν. Ακόμα και τις απλές 
έννοιες που μπορεί να πέρασαν απ’ το μυαλό σας, κάποιες εικόνες ή 
σκέψεις, θύμισες, αναμνήσεις άλλων εποχών.  

[παύση] 
 

Πάρτε ένα-δύο λεπτά ακόμη και θα συνεχίσουμε με τον συνηθισμένο μας 
ρυθμό. 
[παύση] 
  

Μπορείτε σιγά-σιγά ν’ ανοίξετε τα μάτια, να γυρίσετε εν μέρει, δεν θέλουμε 
να αποσυντονιστείτε πλήρως, για να καταγράψετε όσα συλλάβατε. 

[παύση] 
  
Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες. Είμαστε εδώ για να δυναμώσουμε την 

ενσυναίσθηση της γήινης παρουσίας. Σας αφήνουμε να πάρετε λίγα λεπτά 
για να τοποθετήσετε στο κέντρο του κύκλου νοερά, σύμβολα ή ιδέες που 

συλλάβατε κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης. Θα ξεκινήσουμε από την 
Μ. και βάζοντας στο μέσον του κύκλου το σύμβολο ή την ιδέα, 

παρακαλούμε να το αναφέρετε μεγαλόφωνα ώστε να το ακούσουν οι 
υπόλοιποι στον κύκλο. Οραματίζεστε το σύμβολό σας ή την ιδέα στο 
κέντρο του κύκλου και την αναφέρετε μεγαλόφωνα. 

  
Μ.: 
Ένα πεντάκτινο αστέρι. 
  
Μχ.: 
Ένα οκτάκτινο αστέρι και στο κέντρο είναι ένα ρουμπίνι και γύρω-γύρω 
διαμάντια. 
  
Σ.: 
Μία μπάλα από ροζ ίνες φτιαγμένες από πολλά σύμβολα του απείρου. 
  
Τ.: 
Μία χρυσή πυραμίδα. 
  
Ρ.: 
Μία κρυστάλλινη μπάλα και μία πυραμίδα κρυστάλλινη 
  
Ευτ.: 
Ένα εξάκτινο αστέρι που μέσα στο κέντρο του έχει κίτρινο φως και γύρω-
γύρω κόκκινο φως. 
  
Ευ.: 
Ένα πλανήτη που τον λένε Τρίτωνα και είναι γεμάτος κρυστάλλους. 
  
Α.: 
Πολλά μάτια παιδιών που με κοιτάνε από τον Ωρίωνα. Κρυστάλλινα παιδιά. 
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Β.: 
Μία ακολουθία από ελλείψεις, ελλειψοειδή σχήματα σ’ ένα άσπρο 

περιβάλλον που είναι ζωγραφισμένα από μαύρη νωπή μπογιά, γυαλιστερή.  
  
Κα.: 
Δύο έννοιες. “Δράση” και “Γίνε φλόγα”. 
  
Μπ.: 
Δισεκατομμύρια χρωματιστές κουκίδες κάθε χρώματος, ένα σχήμα αστεριού 

με πάρα πολλές ακτίνες, με πάρα πολλά χρώματα οι ακτίνες κι ένας 
χρυσός, ολόχρυσος πλανήτης. 
  
Ντ.: 
Ένας μικρός σταυρός που είναι φτιαγμένος κάθετα με χαλύβδινη βέργα και 

το πρώτο οριζόντιο μέρος του σταυρού ένας κρίνος και το δεύτερο 
οριζόντιο τμήμα δύο κρίνους. 
  
Κ.: 
Ένα στρογγυλό σαν κρύσταλλο είναι, σαν διαμάντι και από κάτω έχει ένα 

τρίγωνο μπλε που προσπαθεί να ενοποιηθεί με τη γη. 
  
Μ.Λ.: 
Μια ρόδα με διαφορετικές στρώσεις που γυρνάνε όλες προς την ίδια 
κατεύθυνση. 
  
Άννα: 
Κι εγώ έναν τροχό. 
  
 

Συνέχεια: 
Αφήστε όλα αυτά τα σύμβολα και τις ιδέες μαζί να ενεργοποιήσουν το ένα 

το άλλο στο κέντρο του κύκλου. Φανταστείτε τα σαν τα κομμάτια ενός 
παζλ. Από το τρίτο σας μάτι κατευθύνετε το σύμβολο ή την ιδέα προς το 
κέντρο του κύκλου, προβάλλετε αυτά στο κέντρο του κύκλου. Μπορείτε να 

διαπιστώσετε ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ολόγραμμα. 
Αφήνουμε την αχαλίνωτη φαντασία σας να ‘ανθιστεί’ περί τίνος πρόκειται. 

Πάρτε χρόνο, ανοίξτε τον εαυτό σας για να συλλάβετε τι μπορεί να είναι 
αυτό που δημιουργείται από την σύνθεση όλων των εικόνων που 
προβάλατε.  
  
Δράση, περιστροφή, κυκλοτερής κίνηση, φως, οφθαλμός, ο κύκλος και το 

κέντρο. 
[παύση] 
  
Είδατε ένα πράγμα όλοι σας. Προβλήθηκε σε όλους σας το ίδιο πράγμα. Το 
αντιληφθήκατε με διαφορετικό τρόπο και οι τρόποι είναι όσοι είστε κι εσείς. 

Τώρα θα σας ζητήσουμε ο καθένας και η καθεμιά σας να μπει μέσα σ’ αυτό 
το ολόγραμμα στο κέντρο του κύκλου. Ανοίγετε την πόρτα της Σοφίας και 
περνάτε στο κέντρο αυτού του ολογράμματος. Την πόρτα της καρδιάς 

ανοίγετε και περνάτε μέσα σ’ αυτό το ολόγραμμα.  
  



www.elijah.gr 

 33 

Και καθώς η Άννα εξακολουθεί να μιλά κρατώντας απ’ το χέρι τον Σανάτ 
Κουμάρα, τον Ιωσαφάτ… τον Άλιστερ Κρόουλι -πρόκειται για παλαιότερη 

ενσάρκωση του Άλιστερ Κρόουλι-, καθώς κρατάτε απ’ το χέρι αυτούς, 
περνάτε την πύλη της Σοφίας και τους αφήνετε να σας ξεναγήσουν σ’ αυτό 

το ολόγραμμα. Όσο βρίσκεστε εκεί δημιουργείτε συνδέσεις ανάμεσα σ’ 
αυτό και το τρίτο μάτι, την καρδιά και το δεύτερο τσάκρα του αφαλού.  
 [παύση] 
  
Αυτό που επισκέπτεστε, όπως και αν το αντιλαμβάνεται ο καθένας σας είναι 

ο πυρήνας του κυττάρου σας. Ο πυρήνας του κυττάρου. Και κρύβονται 
πολλά σ’ αυτόν τον πυρήνα. Αρκεί να σας πούμε ότι το πιο μακρινό ταξίδι 
που μπορείτε να κάνετε είναι να φτάσετε στον πυρήνα του κυττάρου σας. 

Πιστέψτε μας, δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα. Πιστέψτε όμως ακόμα, όταν 
σας λέμε ότι είναι το τέρμα του εκδηλωμένου σύμπαντος. Τα πάντα 

βρίσκονται εκεί. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόση δύναμη κρύβεται 
σ’ αυτόν τον πυρήνα! Μπορείτε να κοιτάξετε προς τα πίσω ή προς τα 
εμπρός, μπορείτε να ονομάσετε ένα κομμάτι αυτού του πυρήνα παρελθόν 

κι ένα άλλο μέλλον. Μπορείτε μετά να τα συγχωνεύσετε όλα και να πείτε 
ότι είναι το αιώνιο τώρα, αλλά είναι όλα εκεί.  
  
Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ακόμα πως όλα όσα βλέπετε γύρω σας 

είναι απόρροια αυτού του πυρήνα. Εάν μπορούσατε, θα στεκόσασταν 
μπροστά στον καθρέφτη και θα προσκυνούσατε τον εαυτό σας 
νυχθημερόν. Δεν θα αντέχατε, δεν θα αντέχατε στην αποκάλυψη αυτού 

που υπάρχει πραγματικά εκεί. Δεν θα το άντεχε η μικρή γήινη 
προσωπικότητα. Ο Εαυτός στη γη είναι πολύ μικρός για να μπορέσει να 

χωρέσει όλη αυτή την επίγνωση. Κι ωστόσο είναι εκεί, είναι ο μικρός - 
μεγάλος θεός. Είναι αυτό που σας δείξαμε πολλές φορές με πολλούς 
άλλους τρόπους και σας οδηγήσαμε εκεί μέσα από πολλούς δρόμους και 

ίνες και πλέγματα και μάντραμ, ονομασίες περίεργες. Είναι Αυτό. 
  
Αποφασίστε τώρα συνειδητά το εξής: Κάθε φορά που προσεύχεστε στον 
Θεό θα βλέπετε αυτήν την εικόνα μπροστά σας. Αυτό θα κρατάτε στο νου 
σας, αυτό το ολόγραμμα, με τον τρόπο που το είδατε εσείς, αν θέλετε, 

αλλά το ολόγραμμα είναι πολύ κατάλληλο για να σας οδηγήσει στην 
πραγματική σας ενέργεια. Εκεί ζητήστε ό,τι θέλετε, ό,τι μπορεί να 

φανταστεί η ψυχή σας, ό,τι χρειάζεστε. Εκεί ζητήστε και για άλλους, 
ζητήστε για το συλλογικό της ανθρωπότητας, ζητήστε για τα δάση, τα 
δέντρα, τα βουνά, τις θάλασσες και τα ποτάμια. Ζητήστε για τους 

αστεροειδείς και τους πλανήτες και τα νεφελώματα, τον τάδε γαλαξία στην 
άλλη άκρη του σύμπαντος. Ζητήστε το εκεί. Πολύ συνειδητά. 
  
Δεν θα σας βάλουμε να μιλήσετε τώρα σ’ αυτό το ολόγραμμα. Θα σας 
πούμε, θεωρήστε ότι ξέρετε ήδη αυτό που θα σας πει. Γνωρίζετε ήδη αυτό 

που σας λέει. Είστε το αποτέλεσμά του, είστε η έκφρασή του, είστε το παιδί 
του στον κόσμο της μορφής, είστε το αποτύπωμά του στην ύλη. 

Κολυμπήστε λίγο μέσα σ’ αυτό. Δείτε τον εαυτό σας να κολυμπά σ’ αυτό 
και κατόπιν, πάρτε λίγο χρόνο για να καταγράψετε τις συλλήψεις που 
είχατε από την επαφή σας με το ολόγραμμα. Την επαφή που είχατε αρχικά, 

την αντίληψη που είχατε αρχικά και την αντίληψη που είχατε μετά απ’ όσα 
σας είπαμε. Είναι σημαντικό να καταγράψετε και τις δύο επιγνώσεις.  
[παύση] 
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Πάρτε και πάλι μερικές ανάσες. Ελάτε στην ενέργεια αυτού του 

ολογράμματος. Φέρτε το ξεκάθαρα μπροστά σας, μπείτε μέσα του. Είναι ο 
δικός σας Εαυτός. Είναι ο Εαυτός, είναι ο Πατέρας. Είδατε που σας έλεγα 

ότι έχω το κλειδί της πίσω πόρτας του Ωρίωνα; Μμ, αποδεικνύεται ότι είχα 
δίκιο.  
  
Αποφασίστε τώρα ότι θα εκφράζετε απόλυτα το Θέλημα του Πατέρα. 
Δηλώστε την πρόθεσή σας γι αυτό. Την πρόθεσή σας να υλοποιήσετε το 

Θέλημα του Πατέρα στη Γη. Να εκφράζετε το Θέλημα του Πατέρα κάθε 
στιγμή. Πόσο Ένα είσαστε με τον Πατέρα αλήθεια! Ποιος θα το πίστευε ε; 
Και όμως.  

 
Εγώ Είμαι και θα υλοποιώ το Σχέδιο που Είμαι κάθε στιγμή.  

 
Αφήστε μας να το εκφράσουμε αυτό διαφορετικά:  
Ο Πατέρας κι εγώ είμαστε Ένα και όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. 
  

 

Και έτσι είναι.  

Αμήν.  
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Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 5ο    -   24-10-09 
 

Ο Ιριδίζων Κύκλος 
 

 

Κρατείστε για λίγο ο ένας τα χέρια του άλλου, το χέρι του άλλου. Κι έτσι 

όπως είσαστε ενωμένοι τώρα πάρτε μερικές αναπνοές επιτρέποντας στην 

ενέργεια που έρχεται και γεμίζει το σώμα σας να περάσει απ’ το δεξί σας 
χέρι στους επόμενους. Με κάθε αναπνοή νιώθετε την ενέργεια να σας 
γεμίζει και να περνά σ’ αυτόν που βρίσκεται δεξιά σας. Ταυτόχρονα με την 

εισπνοή νιώθετε και την εισροή της ενέργειας απ’ αυτόν που βρίσκεται 
αριστερά σας. Μπορείτε ν’ αφήσετε αν θέλετε ένα μέρος της ενέργειας να 

γειωθεί μέσα απ’ τις πατούσες.  
[παύση] 
 

Υπάρχει μία διαδικασία – μπορείτε ν’ αφήσετε τα χέρια – για την κυτταρική 
αναπνοή. Βιώσατε ένα κομμάτι της, ένα μικρό μέρος αυτής της κυτταρικής 

αναπνοής. Ο Άλιστερ Κρόουλι βρίσκεται εδώ για να σας οδηγήσει στη 
συνέχεια των μαθημάτων του Κύκλου του Ενός... ναι, τον κύκλο του Ενώχ. 

Βλέπετε πόσο ταιριάζουν αυτά μεταξύ τους! Δημιουργήστε χώρο. Σήμερα 
θα χρειαστούμε περισσότερο χώρο στην καρδιά. Και πάλι, και πάλι 
αναπνεύστε χαλαρώνοντας το σώμα σας και μεγαλώνοντας τον χώρο στον 

οποίο κινείστε. Κάνοντας αυτό μεγαλώνετε τον χώρο μέσα στον κύκλο.  
 

Είναι μια μεγάλη ενέργεια κοντά σας απόψε. Πάρτε λίγο χρόνο για να την 
φανταστείτε. Στέκεται στο κέντρο του κύκλου και σας κοιτά κατάματα. Μην 
κάνετε υποθέσεις, μην νοιαστείτε για το όνομα, απλά δεχτείτε την 

ενέργεια. Χρειάζεται να κάνετε πολύ χώρο στην καρδιά σας για να χωρέσει.  
[παύση] 

 
Αφήστε το τρίτο σας μάτι να στείλει μία ακτίνα κατευθείαν στο τρίτο μάτι 
της οντότητας που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου και μία ίνα απ’ την 

καρδιά σας ν’ αγγίξει την καρδιά αυτής της οντότητας. 
[παύση] 

 
Ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες από μία. Δεν είναι μόνο μία 
οντότητα στο κέντρο του κύκλου σας. Βρίσκεται ο Σανάτ Κουμάρα, ο 

μυητής της ανθρωπότητας, μαζί με τον Ιησού και δυο-τρεις ακόμα που θα 
γίνουν αντιληπτοί στη συνέχεια. Συνήθως σας λέμε εκ προοιμίου ποιοι 

βρίσκονται εδώ στο κέντρο του κύκλου. Σήμερα θα το κάνουμε λίγο 
διαφορετικά. Σας βοηθήσαμε αρκετά με τα δύο αυτά ονόματα και θέλουμε 
να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία να κοιτάξετε για τον εαυτό σας ποιοι 

βρίσκονται εδώ. Μη ζητάτε επιβεβαίωση, απλά αφήστε τον εαυτό σας 
ανοιχτό να δει ποιος άλλος βρίσκεται εδώ. Δεν το κάνουμε για άλλο λόγο, 

παρά μόνο για να εμπιστευτείτε περισσότερο τη δυνατότητά σας να 
συλλαμβάνετε τις ενέργειες τριγύρω.  
 

Ένα ουράνιο τόξο σχηματίζεται πάνω από τον κύκλο σας και έχει ακτίνες 
πάνω στα κεφάλια του καθενός και της καθεμιάς σας. Έτσι φαίνεται να 
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σχηματίζεται μία ιριδίζουσα ομπρέλα που καταλήγει στον καθένα και την 
καθεμιά από σας με τις ακτίνες της. Ο ιριδίζων κύκλος. Δεν θα σας πούμε 

από σήμερα τι συμβολίζει ο ιριδίζων κύκλος, θα το μάθετε αύριο. Σήμερα 
πάρτε λίγο χρόνο για να αφομοιώσετε αυτή την ενέργεια. Διαβάστε την αν 

θέλετε. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας βρίσκεται εδώ επίσης. Αφήστε 
τον ν’ αγγίξει την καρδιά σας μέσα απ’ αυτές τις ιριδίζουσες ακτίνες κι 
επιτρέψτε του να διαβάσει την ενέργειά σας ξεκάθαρα. Επιτρέψτε του να 

δει τις προθέσεις σας, ν’ αφουγκραστεί τις βαθιές επιθυμίες της καρδιάς 
σας, να συντονίσει τα κύτταρά σας με αυτή τη μεγάλη παρουσία στο 

κέντρο του κύκλου. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε απόψε. Κρατήστε στην 
καρδιά σας όλο αυτό που βρίσκεται κοντά σας. 
 

Κι έτσι γίνεται σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Ο Σανάτ Κουμάρα 
βρίσκεται κοντά σας γι’ άλλη μια φορά μαζί με την ενέργεια της Παρθένου 

Μαρίας και του Ιησού. Εδώ και αρκετό καιρό ασχολείστε μ’ αυτό που 
αποκαλείτε Κλειδιά του Ενώχ και ίσως πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σχέση 
μπορούν να έχουν αυτά τα Κλειδιά με τον Ιησού και την Παρθένο Μαρία. 

Θα χρειαστεί ν’ ανασκαλέψετε πολύ βαθιά στο συνειδητό και το 
υποσυνείδητο βασίλειο για να δείτε όλες εκείνες τις απειροελάχιστες 

ενεργειακές ίνες που συνδέουν τις οντότητες αυτές με τον ουράνιο 
ιριδίζοντα κύκλο. Είναι ο Κύκλος του Ενώχ αυτός. 

 
Αφήστε μας για λίγο μόνο να ταπεινώσουμε το βλέμμα και να κοιτάξουμε 
όλοι μαζί προς τα κάτω, προς τη Γη. Έτσι όπως βρίσκεστε συνδεδεμένοι 

κάτω απ’ αυτήν την ιριδίζουσα ομπρέλα, αφήστε το βλέμμα σας να κοιτάξει 
κάτω μέσα απ’ το κέντρο του κύκλου σας προς τη Γη. Στέκεστε ήδη ψηλά. 

Στέκεστε σ’ ένα άλλο χωροχρονικό σύστημα. Είναι τόσο εύκολες οι 
τροποποιήσεις της συνείδησής σας αυτή την εποχή! Ξέρετε κάτι; Ναι, θα το 
πούμε. Πάντοτε ήταν τόσο εύκολο να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Απλά 

δεν ήσασταν αρκετά ανοιχτοί για να το συλλάβετε αυτό. Κάθε φορά που θα 
συνδέεστε στον ιριδίζοντα κύκλο, σ’ αυτή την ομπρέλα του Ενώχ θα 

ταυτίζεστε με το Σύμπαν του Πατέρα και θα εργάζεστε μέσα απ’ αυτό το 
χωροχρονικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι θα δείτε 
και θ’ ακούσετε πράγματα που έρχονται από άλλες διαστάσεις. Και τότε θα 

πρέπει όπως πάντοτε να επιστρατεύσετε την διάκριση. Όχι για να κρίνετε 
το καλό και το κακό, αλλά για να επιλέξετε ποιες από τις χορδές που 

δονούνται μέσα σας θ’ αφήσετε να ηχήσουν δυνατότερα και ν’ ακουστούν 
στον κόσμο της Γης.  
 

Κρατήστε την αναπνοή σας σταθερά εστιασμένη στην καρδιά. Αναπνέετε 
μέσα από την καρδιά και κατόπιν μέσα από τον αφαλό εναλλάξ. Εάν 

φαίνεται η αναπνοή να γίνεται από το ηλιακό πλέγμα, ακολουθήστε τη για 
λίγο έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η ενέργεια και εστιαστείτε κατόπιν στην 
καρδιά και στον αφαλό. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας φέρνει πολλά 

μαζί του σήμερα σε σας αγαπημένοι.  Φέρνει ένα κάρο δώρα, ένα κάρο 
δώρα. Η Άννα στην άλλη γωνία γελάει, γιατί ξαφνικά σκέφτηκε τον Ηλία 

να αναλήπτεται πάνω σ’ αυτό το κάρο. Είσαι εσύ σ’ αυτό το κάρο, της λέμε 
και κάνει πίσω.  
 

Κρατήστε την καρδιά σας εστιασμένη στον ιριδίζοντα κύκλο. Αφήστε τα 
όλα να χαθούν. Περάστε σαν ενεργειακές χορδές και οι ίδιοι και πλέξτε την 

ενέργειά σας στις ακτίνες του κύκλου όπως θα πλέκατε ένα υφαντό, όπως 
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θα έπαιζε το φως μέσα από χορδές, απ’ τις χορδές ενός οργάνου, όπως θα 
γλιστρούσε το αεράκι ανάμεσα στα φύλλα ενός δέντρου. Έτσι πλέξτε την 

ενέργειά σας στον ιριδίζοντα κύκλο. Ο Σανάτ Κουμάρα βρίσκεται εδώ για 
να επιβεβαιώσει αυτό που κάνετε και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι 

για να σας ωθήσουμε ν’ ανοίξετε την καρδιά σας.  
 
Εδώ και αρκετό καιρό θα μπορούσατε να πείτε ότι η καρδιά σας είναι 

κάπως κλειστή. Εδώ και αρκετό καιρό θα μπορούσατε να ομολογήσετε ότι 
κάτι συμβαίνει με την ενέργεια. Όμως αγαπημένοι μου αυτό είναι που 

έρχεστε να κάνετε, να δουλεύετε με την καρδιά και στα εύκολα και στα 
δύσκολα. Και τώρα είναι μία δύσκολη περίοδος γενικά για όλους. Μπορείτε 
τώρα ν’ ανοίξετε την καρδιά και να την κρατήσετε ορθάνοιχτη για τους 

αδελφούς σας; Μπορείτε ν’ αφήσετε την κρίση στην άκρη και ν’ ανοίξετε 
την καρδιά σας για να συν-χωρέσετε τα πάντα; Ο ιριδίζον κύκλος θα είναι 

μαζί σας σ’ αυτό. Δεν μπορείτε ακόμα να συνειδητοποιήσετε τον ρόλο που 
παίζει. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας είναι συστατικό του μέρος και 
είναι η ενέργειά του που φέρνει κοντά όλες τις ακτίνες του ιριδίζοντα 

κύκλου και φροντίζει ώστε το DNA σας να ταυτοποιείται με την κάθοδο της 
ενέργειας απ’ αυτόν το ιριδίζοντα κύκλο. Γίνεται ένας πολύ βαθύς 

συντονισμός σήμερα. Το ξέρετε, γι αυτό προσέξτε. Κρατήστε την εστίασή 
σας.  

 
Ο Σανάτ Κουμάρα είναι εδώ για να οδηγήσει κάθε μέλος αυτού του κύκλου 
ακόμα πιο βαθιά. Παλαιότερα, πριν από αρκετούς μήνες δουλέψατε με το 

βιολετί, δουλέψατε με την βιολετί φλόγα κι εκείνο το πλέγμα φτιαγμένο 
από μοβ ίνες μέσα στο οποίο μπορούσατε να διασταλείτε επ’ άπειρον. 

Είχατε τρυπώσει μέσα σ’ αυτό το πλέγμα και το βλέπατε να διαστέλλεται 
διαρκώς, διαρκώς. Μπορούσατε να ταξιδέψετε οπουδήποτε μέσα σ’ αυτό. 
Σήμερα θα γίνει το ίδιο μέσα από τον ιριδίζοντα κύκλο. Το πλέγμα εκείνο 

ήταν τρισδιάστατο και ακόμα περισσότερες διαστάσεις είχε από τρεις. Με 
τον ίδιο τρόπο σας καλούμε να πλαισιώσετε αυτόν τον κύκλο με την 

ενέργειά σας κι έτσι όπως μπλέκεστε στις χορδές του, να τρυπώσετε στο 
άπειρο μέσα απ’ αυτή την ενέργεια. 
 

Η επιφάνεια που βλέπετε… είναι μία επιφάνεια, πρόκειται για ένα κύκλο. 
Δεν σας δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου, τα χρώματα όμως και ο 

ιριδισμός σας καλούν σε μία πολύ περίεργη δόνηση που φαίνεται μέσα της 
να κρύβει πολλά μυστήρια. Θα μπορούσατε να πάρετε όρκο ότι όλες οι 
διαστάσεις βρίσκονται εκεί. Κάντε ένα βήμα ξέροντας τώρα πια ότι έρχεστε 

στον ιριδίζοντα κύκλο για να κατοικήσετε μέσα σ’ αυτόν, για να 
χρησιμοποιήσετε την ενέργειά του.  

 
Πάρτε λίγο χρόνο τώρα να αποκτήσετε την εμπειρία αυτού του κύκλου, να 
βυθιστείτε στις διαστάσεις που κρύβει και κατόπιν καταγράψτε την εμπειρία 

σας. 
[παύση] 

 
Καλείστε να γειώσετε αυτή την ενέργεια του ιριδίζοντα κύκλου.  
[παύση] 

 
Ο Σανάτ Κουμάρα διακρίνει στις ψυχές ορισμένων από σας φόβο. Σας ζητώ 

να τον αφήσετε στην άκρη. Κρατείστε ένα κομμάτι της ενέργειας του 
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ιριδίζοντα κύκλου στην καρδιά κι επιστρέψτε για να καταγράψετε τις 
αισθήσεις που βιώσατε.  

[παύση] 
 

Κάποιοι τείνετε να εξετάζετε την ενέργεια του κύκλου με τον νου. Αφήστε 
τον να κοιμηθεί και απλά βιώστε την. 
[παύση] 

 
Στο κέντρο αυτής της ενέργειας στέκεται ο Ενώχ. Δώστε του τα κλειδιά 

που έχετε πάρει μέχρι σήμερα. Δεν πειράζει αν δεν ξέρετε με τι ακριβώς 
μοιάζουν αυτά τα κλειδιά. Δείτε τον εαυτό σας να επιστρέφει τα κλειδιά 
που πήρατε για να σας δώσει κάτι άλλο. Δεν τα χρειάζεστε πια αυτά τα 

κλειδιά, οι πόρτες ανοίξανε.  
[παύση] 

 
Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε γιατί λίγα απ’ αυτά μπορείτε να 
πιστοποιήσετε στην γήινη ζωή σας. Αυτό είναι μία περίπτωση, είναι μία 

σκέψη. Από την άλλη ο Ενώχ ρισκάρει να σας πει ότι ο ιριδίζον κύκλος 
αποτελεί το εξώτερο σύμπαν για σας. Εάν κάποιος επιβεβαίωνε αυτή την 

πληροφορία και περιέγραφε αυτό που βλέπει κοιτάζοντας το σύμπαν 
απέξω, θα έλεγε ότι μοιάζει με ένα αυγό, με ένα ωάριο, μ’ ένα μαργαριτάρι 

αν θέλετε και το χρώμα του είναι ιριδίζον λευκό. Θα είχε την ίδια εικόνα 
που έχετε εσείς κοιτώντας την αδαμαντίνη των δοντιών κάποιες φορές. Κι 
αυτό τι σημαίνει για μας Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας; Ποια είναι η 

ουσία; Δεν μπορείτε να βγείτε απ’ αυτό αν δεν περάσετε πρώτα από την 
ενέργεια του Μέτατρον που κρατά το κλειδί αυτής της ενέργειας. Αν αυτή 

τη στιγμή μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την εικόνα, είναι ακριβώς 
γιατί έχετε κάνει χρήση της πύλης του Μέτατρον και κοιτάτε τον κόσμο σας 
από μια άλλη μακρινή πραγματικότητα.  

 
Πάρτε χρόνο για να γράψετε και θα συνεχίσουμε.  

 
[παύση] 
 

Κάτω απ’ αυτά που γράφετε, τελειώνοντας αυτή την περιγραφή, θα βάλετε 
ένα σταυρό. Τα σφραγίζετε με το σύμβολο του σταυρού. Μπείτε τώρα όσοι 

τελειώνετε, συντονιστείτε καλύτερα με τον ιριδίζοντα κύκλο και πάλι. 
[παύση] 
 

Φέρτε τα χέρια σιγά-σιγά μπροστά στην καρδιά σε στάση προσευχής. 
Οραματίζεστε αυτό το μικρό στρογγυλό αυγό με την ιριδίζουσα επιφάνεια, 

αυτό που μοιάζει σαν μαργαριτάρι. Το τοποθετείτε στη βάση της 
σπονδυλικής στήλης, στον κόκκυγα. Αφήστε το σταδιακά να περάσει κατά 
μήκος της σπονδυλικής στήλης μέσα από τον νωτιαίο μυελό. Στέκεται στα 

σημεία που αντιστοιχούν στα τσάκρα και ακτινοβολεί το φως του σ’ αυτά. 
Συνεχίζει σπόνδυλο-σπόνδυλο μέχρι να ανέβει στην κορυφή της κεφαλής. 

Απ’ όπου περνά το αντίστοιχο τσάκρα διευρύνεται και γεμίζει από Δόξα. 
Θυμόσαστε ότι αναφερθήκαμε στην Δόξα μια απ’ τις προηγούμενες φορές. 
Έτσι δεν είναι;  

[παύση] 
 



www.elijah.gr 

 39 

Φτάνοντας στο τρίτο μάτι σταματά για λίγο και αρχίζει να πάλλεται 
ρυθμικά. Το φως του διοχετεύεται προς τα έξω μέσα από το κέντρο 

ανάμεσα στα φρύδια μ’ ένα σταθερό παλμό. Με τον ρυθμό αποκτά 
περισσότερη ενέργεια και στο τέλος εκρήγνυται γεμίζοντας όλο τον χώρο 

του 7ου τσάκρα και του εγκεφάλου με ιριδίζουσα ενέργεια. Γεμίζοντας ο 
χώρος του εγκεφάλου η περίσσεια αυτής της ενέργειας αρχίζει να πέφτει 
σαν βροχή σε όλο το σώμα και την αύρα.  

 
Αφήστε μας τώρα να διαπεράσουμε την ενέργειά σας μερικές φορές. Εμείς 

περνάμε από μέσα και την χτενίζουμε. Η Παρθένος Μαρία και ο Ιησούς 
στέκονται στην κορυφή της κεφαλής, δεξιά και αριστερά και από το 7ο 
τσάκρα περνούν προς τα κάτω μέσα στην ενέργειά σας, μέσα στο σώμα 

σας μέχρι την καρδιά.  
 

Βλέπετε, η δουλειά που κάνουμε είναι σε στάδια. Την προηγούμενη φορά 
βρεθήκατε μέσα στο Σύμπαν του Πατέρα από την πίσω πόρτα όπως σας 
είπα. Τώρα αρχίζετε να δουλεύετε με την ενέργεια αυτού του σύμπαντος. 

Και είναι μια ενέργεια που φαίνεται πολύ χειροπιαστή σιγά-σιγά. Όσο την 
κατεβάζετε και την γειώνετε θα την νιώθετε και πιο χειροπιαστή. Ο ρόλος 

που έπαιξε αυτή η φυσαλίδα που ανεβάσατε απ’ την σπονδυλική σας στήλη 
ήταν κάθαρση μόνο, τι λέτε; Ήταν ενεργοποίηση όλων των τσάκρα πάνω 

σ’ αυτήν την ενέργεια του Ωρίωνα και όλων όσων αυτός συμβολίζει.   
 
Θα είχε ενδιαφέρον να δοκιμάσετε την άνοδο και την κάθοδο αυτής της 

φυσαλίδας σε μία δεύτερη φάση και να δείτε ότι ανοίγετε και κλείνετε το 
φερμουάρ κατά μήκος της σπονδυλικής σας στήλης και να επιτρέψετε στον 

εαυτό σας να διαβάσει τι συμβαίνει στην ενέργεια καθώς το κάνετε. Καθώς 
κατεβάζετε το φερμουάρ διευρύνεστε, ανοίγει ακόμα περισσότερο η 
ενέργεια των τσάκρα στα σημεία της σπονδυλικής στήλης όπου 

αντιστοιχούν. Καθώς το ανεβάζετε σφυρηλατείτε μία νέα πραγματικότητα. 
Διαμορφώνετε μία νέα πραγματικότητα ανάλογα με τα δεδομένα της 

ενέργειας που έχετε κλείσει εκείνη τη στιγμή.  
 
Όλα αυτά που λέτε για μαγείες και κουραφέξαλα, μην το πάρεις κατάκαρδα 

Άλιστερ, δεν είναι παρά η ανάμνηση του τρόπου με τον οποίο εργάζεστε με 
τον πολυδιαστασιακό σας εαυτό. Δεν υπάρχει υψηλότερη μαγεία απ’ αυτή. 

Μπορείτε να ανοίγετε αυτό το φερμουάρ και να το κατεβάζετε κάθε φορά 
που θέλετε να προσλάβετε περισσότερες ενέργειες και να το κλείνετε όταν 
θέλετε να δουλέψετε μ’ αυτές που υπάρχουν ήδη εκεί. Δηλώνουμε την 

πρόθεσή μας λοιπόν στο σύμπαν να σφυρηλατήσει μαζί μας την νέα 
πραγματικότητα βάσει των ενεργειών αυτής της νέας διάστασης του Ενώχ, 

του ιριδίζοντα κύκλου.  
 
Καθώς κατεβάζετε το φερμουάρ ανοίγετε την πόρτα για να έρθουν 

περισσότερες ενέργειες να γειωθούν. Καθώς το ανεβάζετε καταγράφεται 
πια στα ακασικά αρχεία το δυναμικό που χρησιμοποιείτε και τα 

αποτελέσματα της χρήσης που κάνετε. Αυτό τι σημαίνει; Ότι υπάρχει ένα 
μεσοδιάστημα στο οποίο δεν γίνεται καταγραφή; Έτσι είναι, από την άποψη 
ότι στη φάση του ανοίγματος δέχεστε ενέργεια, δημιουργείται μία ροή. 

Όμως η καταγραφή συνεχίζεται από κάποιες ενέργειες που ήδη 
εκδηλώνετε. Είναι το μηχανικό κομμάτι αυτό. Και στην ουσία σας έχουμε 
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δώσει σήμερα ένα πολύ σημαντικό κλειδί, αρκεί να βρείτε τον τρόπο να το 
χρησιμοποιήσετε σωστά.  

 
Η ενέργεια του ιριδίζοντα κύκλου θα παραμείνει, θα παραμείνει εδώ. Αύριο 

θα ειπωθούν περισσότερα επ’ αυτού. Ο λόγος όμως που φέραμε σήμερα 
αυτό το σύμβολο και κάναμε τη σύνδεση που δουλέψαμε μαζί σας, ήτανε 
για να γειωθεί κατ’ αρχήν αυτή η ενέργεια. Πρόκειται για μία μεγαλοπρεπή 

ενέργεια. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε άλλα επ’ αυτού σήμερα. Θα σας 
πάρει αρκετό καιρό μέχρι να αφομοιώσετε τις εισροές που δέχεστε τώρα. Ο 

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας θα βρίσκεται κοντά σας για να 
πραγματοποιήσει τους απαραίτητους συντονισμούς. Στοιχίστε, 
ευθυγραμμίστε τα σώματά σας χρησιμοποιώντας την πρόθεσή σας γι αυτό.  

 
Ας σας δείξουμε όμως κάτι ακόμα. Εντάξει. Χρησιμοποιήστε αυτή την 

ιριδίζουσα ενέργεια για να ταξιδέψετε στο σύμπαν. Μια άλλη μέρκαμπα; 
Μπορείς να το πεις κι έτσι. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος για να 
περικλείσετε την ενέργειά σας και να την χωρέσετε οπουδήποτε. Είναι ένα 

ασφαλές κέλυφος για σας, μπορείτε να το αποκαλέσετε σκάφος, μέσα στο 
οποίο μπορείτε να μπείτε σε δεύτερα και τρίτα σύμπαντα. Φυσικά τα 

σύμπαντα αντιστοιχούν σε διαστάσεις, αλλά πρόκειται για κάτι πολύ πιο 
ευρύ από την έννοια της διάστασης όπως μπορείτε να την συλλάβετε. Αυτή 

τη στιγμή μπορείτε να συλλάβετε τις άλλες διαστάσεις όπως σας τις έχουμε 
περιγράψει και όπως μπορείτε διαισθητικά να τις αντιληφθείτε. Ωστόσο μην 
ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για το σύμπαν μιας διάστασης, μιλάμε γι αυτήν την 

διάσταση σε πραγμάτωση, υλοποιημένη, όπως θα λέγατε εσείς για τον 3D 
(τρισδιάστατο) κόσμο σας. Είναι μια υλοποίηση πολύ διαφορετική βέβαια 

απ’ αυτήν που βιώνετε εδώ.  
 
Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι η επαφή σας με τις άλλες διαστάσεις εκ των 

πραγμάτων γίνεται την ώρα που κρατάτε αυτόν τον φυσικό φορέα και τις 
αντιλαμβάνεστε κατ’ αρχήν σε αρχετυπικό επίπεδο. Όταν εξασκηθείτε 

αρχικά τις ενέργειες αυτών των διαστάσεων σ’ ένα αρχετυπικό επίπεδο, 
τότε θα μπορέσετε πολύ πιο εύκολα να βαδίσετε σ’ αυτές και να ταυτιστείτε 
με τη ‘υλοποιημένη’ μορφή. Θα σας πάρει πάρα πολύ χρόνο για να το 

κάνετε αυτό, αλλά μπορείτε ν’ αρχίσετε την εξάσκηση από τώρα. Ο ιριδίζων 
κύκλος, η ιριδίζουσα φυσαλίδα αν θέλετε, είναι ο μηχανισμός μέσα απ’ τον 

οποίο και μέσα στον οποίο μπορείτε να ταξιδέψετε σ’ αυτές τις 
πραγματικότητες.  
 

Πάρτε χρόνο ακόμα για να καταγράψετε όσα συλλάβατε μέχρι στιγμής. 
[παύση] 

 
Θ’ ακολουθήσει ακόμα μία άσκηση και θα τελειώσουμε για  σήμερα. 
[παύση] 

 
Παραμένετε συνδεδεμένοι με τον ιριδίζοντα κύκλο κάτω από την ομπρέλα 

που στηρίζεται στο κέντρο του κύκλου σας. Μετά από την ενεργοποίηση 
που έχει συμβεί μπορείτε απλά να οραματίζεστε τον εαυτό σας μέσα στην 
ιριδίζουσα φυσαλίδα. Κάντε το. Μπορείτε να είστε καθιστοί, όρθιοι, όπως 

αγαπάτε. Και δηλώστε την πρόθεσή σας να μεταφερθείτε στη 5η διάσταση, 
στο σύμπαν της 5ης διάστασης. Χρειάζεται προσοχή για να μπορέσετε να 

νιώσετε αυτά που υπάρχουν γύρω σας. Μπαίνετε σ’ έναν άλλο χωροχρόνο. 
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Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή εικόνες, προσπαθήστε να 
συλλάβετε την αίσθηση που έχετε για τα πράγματα. Είναι πιο αληθινή η 

αίσθηση που έχετε. Αφού περιηγηθείτε αρκετά, δηλώστε και πάλι την 
πρόθεσή σας να επιστρέψετε και δείτε τον εαυτό σας σ’ αυτό το περιβάλλον 

που βρίσκεστε τώρα, συνδεδεμένο σ’ αυτήν την ιριδίζουσα ομπρέλα.  
[παύση] 
 

Μπορείτε ν’ αλληλεπιδράσετε με την πραγματικότητα που βρίσκεστε μέσα 
από την ιριδίζουσα σφαίρα; Έτσι είναι μπορείτε. Εάν νιώθετε την ανάγκη ν’ 

αλλάξετε κάποια πράγματα κάντε το, μπορείτε, έχετε το δικαίωμα.  
[παύση] 
 

Τελειώνοντας το ταξίδι σας κάντε την απαραίτητη καταγραφή. Περιμένουμε 
ότι με την πρώτη ευκαιρία θα χρησιμοποιήσετε την ιριδίζουσα σφαίρα για 

να μετακινηθείτε σε όλες τις διαστάσεις και τις δέκα που  μπορείτε να πάτε 
αυτή τη στιγμή.  
 

Ο Μέτατρον, ο Σανάτ Κουμάρα και ο Ιησούς και η Μαρία, ο Κρύων, ο Σαιν 
Ζερμαίν, ο Κουτχούμι και ο Μορύα σας ζητούν να κρατήσετε τελειώνοντας 

αυτόν τον κύκλο ένα σταυρό στην καρδιά. Είναι η σφραγίδα, το σφράγισμα 
της εργασίας που κάνετε.  

 
Καλό σας βράδυ. 
Αμήν 
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Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 6ο    -   31-10-09 
 

 

Το χαλί, ο καθρέφτης,  
το φρύδι του γείτονα και ο πίνακας 

 
 

Αγαπημένοι μου είμαι και πάλι κοντά σας. Ο Άλιστερ Κρόουλι σας 

καλωσορίζει κι απόψε γι άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω με τον βήχα σας, 
με αυτά και μ’ εκείνα, με τα ωραία σας και κάποιος αναρωτιόταν τώρα ‘Μα 

είναι πραγματικά ο Άλιστερ Κρόουλι αυτός που μιλάει;’. Η Άννα έτσι λέει… 
κι εγώ νομίζω ότι είμαι εγώ! [γέλια] Δεν ξέρω πως φαίνεται σε σας. 

Υπάρχει ένα θέμα μαζί σας. Υπάρχει ένα θέμα μεταξύ σας κι αυτό το θέμα 
είμαι εγώ. Καθώς υπήρξα μαύρο πρόβατο για πολλούς, φέρνετε βαρέως 
ακόμα μερικές φορές το να μιλάτε για μένα. Δεν είμαι εδώ για να 

διεκδικήσω ακριβώς μια αναγνώριση από σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι 
μπορείτε να χαλαρώσετε. Κανένας δεν θα σας κυνηγήσει, κανένας δεν θα 

σας καταδικάσει αν δεν το κάνετε εσείς οι ίδιοι στον εαυτό σας. Κανένας 
δεν θα σας πει ‘γιατί μιλάς μωρέ γι αυτόν τον Άλιστερ Κρόουλι, αυτόν τον 
μαύρο μάγο;’, πόσο μάλλον ο Δημιουργός. Μπορείτε να είσαστε ήσυχοι 

λοιπόν και ν’ αφήσετε την συνείδηση σας να καταλαγιάσει γύρω απ’ αυτό 
το θέμα.  

 
Πάμε λοιπόν για άλλη μία εσωτερική εργασία. Βρίσκομαι εδώ και ώρες στον 
χώρο και περιεργάζομαι τα πράγματα γύρω. Περιεργάζομαι τις θέσεις που 

κάθεστε, περιεργαζόμουν νωρίτερα τον πίνακα, περιεργαζόμουν τις εικόνες 
στον τοίχο ψηλά των Δασκάλων, των Δασκάλων της Σοφίας, στις οποίες 

δεν συμπεριλαμβάνομαι εγώ, το χαλί, τα κεριά, μερικά ίχνη γέλιου στο 
χώρο. Τα περιεργαζόμουν και σκεφτόμουν. Πως σας φαίνεται αυτή η 
δήλωση; Τα περιεργάζομαι και σκέφτομαι. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα 

Πνεύμα ή είναι η Άννα που το κάνει; Μπορεί ένα Πνεύμα να περιεργάζεται 
και να σκέφτεται; Από τι αποτελείται ένα Πνεύμα; Μπορεί πραγματικά να 

σκέφτεται; Ποιος νους σκέφτεται; Το Πνεύμα δεν έχει ένα γήινο νου, πως 
μπορεί να συλλαμβάνει νοητικά τη δική μας λειτουργία; Κάπως έτσι θα 
σκεφτόταν κάποιος πιο υποψιασμένος ανάμεσά σας.  Εσείς δεν το 

σκέφτεστε, απλά το δέχεστε. Και καλά κάνετε ώστε να μπορέσουμε να 
συνεχίσουμε.  

 
Βρισκόμουν λοιπόν εδώ και περιεργαζόμουν και σκεφτόμουν. Και μου ήρθε 

μία ιδέα. Και η ιδέα είναι, εγώ είμαι πίσω απ’ όλα αυτά. Εγώ είμαι πίσω απ’ 
το χαλί, απ’ τον πίνακα, απ’ τις θέσεις που κάθεστε, απ’ τις εικόνες στον 
τοίχο, απ’ τα κεριά, ακόμα κι απ’ τα γέλια στον χώρο. Εγώ είμαι. Είναι τόσο 

απλό όταν απλά δέχεσαι αυτό που είσαι. Και πάλι δεν μου άρεσε καθόλου. 
Δεν υπήρχε κανείς να μοιραστώ αυτό που είμαι. Προσπαθώ να σας μπλέξω 

σε μερικά μονοπάτια σκέψης που αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε στην 
καθημερινή σας ζωή. Σας αρέσει να σκέφτεστε πολύ συγκεκριμένα στην 
καθημερινή σας ζωή κι αυτό δεν μας αρέσει. Ειδικά σήμερα χρειάζεται ν’ 

αφήσετε πίσω την καθημερινότητά σας, τον καθημερινό τρόπο σκέψης.  
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Ελάτε λοιπόν μαζί μου κι ας μπούμε κάτω απ’ το χαλί. Ο Μπ. δεν ήξερε τι 
πρότεινε! Κανένας σας δεν ήξερε. Ας μπούμε κάτω απ’ το χαλί λοιπόν. 

Ελάτε πάμε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Πνεύμα σε τι καψόνια μας βάζεις; Θα δείτε. 
Πάρτε λίγο χρόνο και δείτε τον εαυτό σας κάτω απ’ το χαλί. Είστε 

τυλιγμένοι σ’ ένα κουκούλι από Πνεύμα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να 
νιώσει πως είναι να βρίσκεστε κάτω απ’ το χαλί. Την υφή του, τη μυρωδιά, 
την θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή το χαλί είναι πολύ πραγματικό για σας 

έτσι όπως το βλέπετε από πάνω σας. Νιώθετε το βάρος του. Αφήστε τον 
εαυτό σας εκεί και πάμε για κάτι άλλο. 

 
Αφήνετε ένα κομμάτι της ενέργειάς σας εκεί και τώρα θα πάμε να 
κρυφτούμε πίσω απ’ τον καθρέφτη, στην είσοδο. Πάμε όλοι πίσω απ’ τον 

καθρέφτη. Μπορείτε να δείτε μέχρι και τα μόρια στην πίσω πλευρά του 
καθρέφτη. . Μπορείτε να δείτε τα άτομα της ύλης να δονούνται, να νιώσετε 

εκείνες τις μικρές παλμικές κινήσεις τους. Είναι μονόδρομος αυτός ο 
καθρέφτης αλλά μπορείτε να νιώσετε την ενέργειά του. Η πολυθρόνα που 
κάθεται η Άννα απλώνεται σε πολλές διαστάσεις και είναι εύκολο να μπει 

μέσα, να βουλιάξει. Με τον καθρέφτη τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. 
Είναι επίπεδος, σκληρός, λείος. Προσπαθήστε να γίνετε ένα με τον 

καθρέφτη. Θα νιώθετε σαν χαλκομανία εκτός κι αν γίνετε τόσο πολύ 
μικροί, να μικρύνετε τις διαστάσεις σας και τρυπώσετε στη μοριακή του 

δομή.  
 
Αφήστε εκεί τον εαυτό σας, ένα άλλο κομμάτι του εαυτού σας και πάμε 

στον καθρέφτη του μπάνιου. Εκεί να σταθείτε μπροστά. Κοιτάζετε τον 
εαυτό σας στον καθρέφτη του μπάνιου, κοιτάζετε το περίγραμμα που 

σχηματίζεται επάνω του, τα χαρακτηριστικά, χαμογελάτε επί τη ευκαιρία 
στον εαυτό σας και πλησιάζετε. Αφήστε τον εαυτό σας να γίνει ένα με τον 
καθρέφτη απ’ την μπροστινή πλευρά. Είναι το μέρος που φαίνεται η εικόνα 

σας. Πάρτε λίγο χρόνο για να νιώσετε τη διαφορά στον ένα καθρέφτη και 
τον άλλον, ανάμεσα στη μία πλευρά και την άλλη. Η εικόνα σας πάνω στον 

καθρέφτη τον τροποποιεί, τον κάνει να είναι διαφορετικός από πριν; 
Μήπως είναι η δική σας αίσθηση διαφορετική από πριν επειδή επηρεάζεστε 
από την εικόνα σας;  

[παύση] 
 

Είναι πολύτιμες αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι αισθήσεις και οι συλλήψεις που 
έχετε αυτή την ώρα. Μην τις παραβλέπετε. Μπορεί να μην σας μιλώ για 
αγγέλους, αλλά είναι εξίσου πολύτιμες αυτές οι εντυπώσεις που δέχεστε. 

Κρατήστε την ανάσα σας εδώ, αφήστε ένα μέρος του εαυτού σας και πάμε 
για κάτι άλλο. 

 
Πάμε στο σπίτι του γείτονα. Όπως μπαίνετε απ’ τη δεξιά πλευρά υπάρχει 
ένα άλλο σπίτι. Ας τρυπώσουμε εκεί. Ας πάμε στο φρύδι του γείτονα. Ένα 

δάσος. Αφήστε τον εαυτό σας να μπει στο φρύδι του γείτονα. Δεν σας ζητώ 
να μπείτε στο κεφάλι του, σας ζητώ να μπείτε στο φρύδι του. Πως ακριβώς 

θα το κάνετε είναι δικό σας θέμα. Ταυτιστείτε μ’ αυτή την έννοια του 
φρυδιού. Το φρύδι δεν είναι τόσο συγκεκριμένη έννοια όσο ένας 
καθρέφτης. Περάστε ανάμεσα απ’ τις τρίχες του φρυδιού, κινηθείτε, 

ελιχθείτε και βγείτε πάλι για να έρθετε και να καθίσετε στη θέση σας. 
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Και τώρα εστιάστε την προσοχή σας στον ορίζοντα, στο επίπεδο του τρίτου 
ματιού, στο ύψος του τρίτου ματιού. Στο βάθος υπάρχει ένας ορίζοντας. 

Εστιαστείτε εκεί. Βλέπετε να αναδύεται μία μορφή. Επιτρέψτε το να συμβεί. 
Τι μορφή είναι αυτή; 

[παύση] 
 
Η ενέργεια που αντιλαμβάνεστε τώρα είναι αυτό που λέτε Ανώτερος 

Εαυτός. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως τον είχατε φανταστεί, αλλά 
αντιστοιχεί σ’ αυτή την ενέργεια η εικόνα που βλέπετε.  

 
Αν κάνετε αυτή την άσκηση πρωί – μεσημέρι – βράδυ σε τρεις μέρες θα 
μπορείτε να μιλάτε με το Πνεύμα.  Τόσο εύκολο είναι. Τόσο εύκολο είναι να 

αλλάξετε εστίαση και από τα πολύ γήινα να μπείτε στα επουράνια. Νιώθω 
πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Είναι μία άσκηση που χρησιμοποιούσα 

εγώ ο ίδιος αρκετά συχνά. Δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο, μην ψάξετε 
να το βρείτε. Είναι απ’ αυτά που κρατούσα για τον εαυτό μου, γιατί 
φανταστείτε πως θα φαινόταν τότε σε κάποιους αυτή η άσκηση. Θεότρελη, 

όπως κι εγώ! 
 

Κρατήστε στην καρδιά σας το φρύδι του γείτονα. Ας το κάνουμε ως εξής. 
Την αίσθηση, την αντίληψη που είχατε στο φρύδι του γείτονα αφήστε την 

στην καρδιά. Στον αφαλό τοποθετήστε την αίσθηση που είχατε στο χαλί. 
Στο ηλιακό πλέγμα την αντίληψη που είχατε στον καθρέφτη, τον πρώτο 
καθρέφτη. Στο λαιμό την επίγνωση που είχατε στον δεύτερο καθρέφτη.  

Και τώρα ας μπούμε στο κάδρο, ας μπούμε στον πίνακα. Υπάρχει ένα 
σύμβολο σ’ αυτόν τον πίνακα. Η τεχνική του είναι αυτή που πρέπει να 

είναι. Μπείτε και ταυτιστείτε με τον πίνακα. Εδώ σας θέλω! Πως ταυτίζεται 
κάποιος μ’ ένα πίνακα; Ζητάτε να μπείτε στον καμβά; Αυτό είναι που 
εννοώ; Ζητάτε να μπείτε και ωστόσο να έχετε όλη την εικόνα με μιας; 

Άβολο. Εστιάζεστε σ’ αυτό που δείχνει ο πίνακας; Τότε κάπως σας ξεφεύγει 
η υλική του φύση.  

 
Βλέπετε πόσο πραγματικά μοιάζετε μ’ αυτόν τον πίνακα; Βλέπετε πόσο 
δύσκολο είναι να σας κατανοήσει κανείς σε κάθε σας πλευρά; Τι να 

κατανοήσει πρώτα; Πως νοιώθει ο καμβάς, να δει τα μόρια και τα άτομα 
του καμβά πως συνδέονται μεταξύ τους; Να δει τα χρώματα που τον 

επικαλύπτουν και σε τι εύρος; Ο καμβάς είναι ο ίδιος θεωρητικά σε κάθε 
του σημείο, αλλά τα χρώματα επάνω, τα χρώματα τον αλλάζουν τόσο 
πολύ. Κι ενώ μπορεί κανείς να πει ότι αν συλλάβει, αν έχει μία αίσθηση του 

καμβά σ’ ένα σημείο, θα είναι η ίδια αίσθηση παντού, όταν μπαίνουμε στο 
χρώμα κάτι αλλάζει. Πρέπει να πάτε σε όλα τα σημεία του καμβά για να 

βιώσετε τις διαφορετικές αποχρώσεις. Και τότε έρχεται το σύμβολο, τότε 
έρχεται ο Εαυτός που φαίνεται επίσης πάνω στον καμβά αν το έχετε 
καταλάβει. Φαίνεται η γενική ιδέα. Κι εγώ τώρα θέλω να γίνετε ένα με όλα 

αυτά. Και με τον καμβά και τα χρώματα και το σύμβολο και τη γενική ιδέα. 
Πάρτε λίγα λεπτά για να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. 

[παύση]  
 
Κουρέλι έγινα! Με πατάτε στο χαλί, με κοιτάτε στον καθρέφτη, με 

απολαμβάνετε στον καμβά. Πόσο ν’ αντέξει πια κανείς! Εμπρός, βγάλτε τις 
ενέργειές σας απ’ όλα τώρα. Επισκεφτείτε το κάθε τι και τραβήξτε την 

ενέργειά σας από μέσα. Μην ξεχάσετε το φρύδι του γείτονα. 
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[παύση]  
 

Τέλος, την ενέργεια που …. τις εντυπώσεις που είχατε από τον πίνακα 
τοποθετήστε τις στο κέντρο της κεφαλής ανάμεσα στα φρύδια. Θα 

χρησιμοποιήσετε το πρώτο τσάκρα και το έβδομο σαν πύλες εισόδου και 
εξόδου της ενέργειας προς τα επάνω και προς τα κάτω. Μη βάλετε τίποτα 
εκεί συγκεκριμένα. Πάρτε λίγο χρόνο για να καταγράψετε τις σκέψεις και 

τις εντυπώσεις, τις συλλήψεις που είχατε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε. 
…και σύντομα. 

[10΄παύση]  
 
Μπορούμε να συνεχίσουμε. Εστιαστείτε και πάλι στον καμβά. Ο καμβάς 

είστε κι εσείς κι εγώ μαζί, ταυτόχρονα. Έχετε έτσι μία ιδέα περί τίνος 
πρόκειται όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο, ένα ανθρώπινο ον κι όταν μιλάμε 

για μία ιδέα που έρχεται να υλοποιηθεί στη γη. Συνυπάρχουν, απλά 
συνυπάρχουν. Βλέπετε, στον καμβά υπάρχει ο φυσικός καμβάς, η 
πρωταρχική ύλη σαν αντίστοιχο του φυσικού σώματος, η επεξεργασία που 

της γίνεται μπορείτε να θεωρήσετε μ’ έναν χονδροειδή τρόπο αυτό σαν 
αιθερικό. Στην ουσία είναι ένα. Υπάρχουν τα χρώματα, που μπορείτε να 

θεωρήσετε ότι αντιστοιχούν στον συναισθηματικό φορέα, τα σύμβολα στο 
νοητικό και η ιδέα, η αρχετυπική ιδέα που εκφράζεται μέσα από τα 

σύμβολα και τα χρώματα και μέσα, πάνω στον καμβά. 
 
Τα πράγματα όμως γίνονται μάλλον αντίστροφα. Αφήστε λίγο τον εαυτό 

σας να μπει λίγο σε καθένα απ’ αυτά τα επίπεδα. Δείτε που κινείστε. 
Αφήστε τον εαυτό σας να συλλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο κάθε επίπεδο. 

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας σας είχε πει ότι τα πράγματα δεν είναι 
όπως φαίνονται. Και είχε δίκιο. Μπείτε και γίνετε ο καμβάς, σκέτος.  
Αφήστε το χρώμα επάνω σας. Ο καμβάς και η επεξεργασία του πάνε μαζί. 

Αφήνετε το χρώμα να κυλήσει παντού. Αφήνετε το ή τα σύμβολα να 
κυριαρχήσουν στην εικόνα. Αφήνετε το αρχέτυπο που εκφράζεται να 

εμφυσήσει ζωή σ’ αυτόν τον πίνακα.  
 
Πάμε πάλι απ’ την αρχή όμως, γιατί δεν έγινε όπως έπρεπε. Αυτό που σας 

δείξαμε τώρα ήταν ο τρόπος που σκέφτεστε εσείς τα πράγματα. Αλλά 
θέλουμε να πάμε στον άλλο τρόπο με τον οποίο πραγματικά γίνονται τα 

πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Από την ΑΡΧΗ. Ποια είναι 
η Αρχή που διέπει τα πάντα; Εσείς πιστεύετε ότι έχετε ένα κομμάτι καμβά 
και έρχεστε να αποτυπώσετε εκ των υστέρων ένα σχέδιο. Αυτό που θέλω 

εγώ να σας δείξω τώρα είναι ότι εν αρχή υπήρχε η αρχετυπική ιδέα, το 
αρχέτυπο, σκέτο ή πάνω σε καμβά, ή πάνω σ’ ένα χαρτί. Υπήρχε το 

αρχέτυπο το οποίο εμπεριέχει όλες τις δυνατότητες έκφρασής του.  
 
Εδώ η Άννα θα παραχωρήσει τον λόγο στην Κατερίνα για να σας τραβήξει 

λίγο περισσότερο προς αυτή την ενέργεια. 
 

Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη:  
Κι έτσι σας λέμε εν αρχή είναι το αρχέτυπο που περιλαμβάνει το σύνολο 
των δυνατοτήτων έκφρασής του. Περιλαμβάνει ένα πλήθος δονήσεων και 

ενεργειών που καθιστούν δυνατή την έκφρασή του στα υπόλοιπα πεδία. 
Θέλουμε να σας κάνουμε να πιάσετε την ενέργεια από πάνω και όχι από 

κάτω όπως συνηθίζετε να κάνετε. Στον φυσικό κόσμο έχετε άμεση εμπειρία 
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των φαινομένων, των αισθητών πραγμάτων και με βάση αυτά που βλέπετε 
και αυτά που αντιλαμβάνεστε προσπαθείτε να εξηγήσετε τα πράγματα και 

να τα ερμηνεύσετε. Θέλουμε να σας κάνουμε να δείτε τα πράγματα 
αντίστροφα. Θα λέγαμε ότι θέλουμε να πιάσετε την ενέργεια από τα μαλλιά 

και να δείτε από ψηλά την πραγματική κίνηση της διαδικασίας.  
 
Κι έτσι έχουμε την ιδέα, την πρωταρχική ιδέα ή αλλιώς αρχέτυπο και το 

σύνολο των δυνατοτήτων έκφρασής της που είναι τα σύμβολα, είναι ο 
κόσμος των συμβόλων. Εσείς αποκτάτε επίγνωση των συμβόλων. Αποκτάτε 

επίγνωση όλου του δυναμικού του αρχέτυπου μέσω των συμβόλων. Αυτός 
είναι ο τρόπος να έρχεστε νοητικά σε επαφή με το αρχέτυπο δια μέσου των 
συμβόλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σύμβολα και τα ενεργοποιείτε στο 

βαθμό που αποκτάτε επίγνωση των ενεργειών τους. Αποκτάτε επίγνωση 
των ενεργειών τους και αποφασίζετε αν θα φέρετε τις ενέργειες αυτές σε 

υλοποίηση, αν θα πραγματώσετε το ενεργειακό δυναμικό που εκφράζουν 
αυτά τα σύμβολα. Είναι μια διαδικασία απόφασης. Ενεργοποιείτε τη 
βούλησή σας.  

 
Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη βούλησή σας προκειμένου να φέρετε σε 

υλοποίηση την ενέργεια αυτών των συμβόλων. Έτσι θα λέγαμε ότι τα 
σύμβολα εκφράζουν το δυναμικό σας. Εσείς αποφασίζετε κάθε φορά αν θα 

ξεκλειδώσετε αυτό το δυναμικό κι αν θα φέρετε τις ενέργειες αυτού του 
δυναμικού στη μορφή. Για παράδειγμα υπάρχει η ιδέα του πίνακα, το 
σύμβολο που αντιπροσωπεύει ένα πίνακα και στη συνέχεια αποφασίζετε αν 

θα δημιουργήσετε σε απτή μορφή αυτό που νοητικά μπορείτε ν’ 
αντιληφθείτε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να απλοποιήσουμε τη 

διαδικασία, να σας την κάνουμε αντιληπτή. Χρειάζεται να το δείτε και να 
σκεφτείτε, να στοχαστείτε πάνω σ’ αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας τρόπος 
να αντιληφθείτε πλευρές του εαυτού σας, να αντιληφθείτε τις ενέργειες 

των συμβόλων που πολλές φορές περνούν μέσα από το νοητικό χωρίς 
εσείς να έχετε την επίγνωσή τους.  

 
Θέλουμε να σας κάνουμε πιο συνειδητούς στις συμβολικές μορφές. Αυτός 
είναι ο σκοπός μας που λέμε όσα σας λέμε και υπάρχει λόγος γι αυτό. Γιατί 

δεν μπορείτε να πατήσετε στο δυναμικό σας όσο δεν αντιλαμβάνεστε 
καθαρά τις ενέργειες του συμβολικού. Εστιάστε όσο μπορείτε στα σύμβολα 

που διαισθητικά συλλαμβάνετε. Ζητήστε να σας εξηγηθούν, ζητήστε να 
αντιληφθείτε τις ενέργειες που κινούνται πίσω απ’ αυτές τις συμβολικές 
μορφές και στη συνέχεια αποφασίστε αν θέλετε να τις πραγματώσετε.  

 
Η Άννα μπορεί να συνεχίσει.  

 
(συνέχεια): 
Ευχόμαστε μακροημέρευση στην Κατερίνα… [κοσμικό χιούμορ ανάμεσα 

στον Άλιστερ και την Κατερίνα]  
 

Ας τα πάρουμε λοιπόν από την ΑΡΧΗ. Περάστε στο κατώφλι του Εαυτού, 
όπως σας είχε γίνει αντιληπτό νωρίτερα. Φέρτε τον ορίζοντα στο ύψος του 
τρίτου ματιού και ατενίστε στο βάθος. Επιτρέψτε και πάλι σ’ αυτή την 

ενέργεια να αναδυθεί, στην ενέργεια του Εαυτού. Μην κρίνετε τη μορφή με 
την οποία εμφανίζεται.  
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Απ’ αυτήν την ενέργεια, απ’ αυτήν τη ‘μορφή’ ζητήστε να σας υποδείξει μία 
Αρχή, μία Αρχή που εκφράζετε στη ζωή σας. Μην αφήσετε το νου να 

σκεφτεί τι εκφράζετε. Ζητήστε να πάρετε την κατεύθυνση απ’ αυτήν την 
ενέργεια στο βάθος του ορίζοντα.  

[παύση] 
 
Αφού συλλάβετε την Αρχή αφήστε την να εκφραστεί. Ζητήστε από την 

ενέργεια του Εαυτού να σας δείξει την αρχετυπική της εικόνα. Ένα 
αρχέτυπο συλλαμβάνεται με πολλούς τρόπους. Μία εικόνα είναι ο 

συνηθέστερος για σας. Μία εικόνα που όσο περίπλοκη κι αν είναι 
αντιστοιχεί σ’ ένα αρχέτυπο. Αυτό που σας δείχνει βάλτε το στην καρδιά 
και θα συνεχίσουμε. 

[παύση] 
 

Στη συνέχεια ζητήστε από την ενέργεια του Εαυτού στο βάθος του 
ορίζοντα να σας δώσει το σύμβολο, ένα σύμβολο. Συνήθως τα σύμβολα 
είναι κομμάτια μιας αρχετυπικής εικόνας, μικρότερα αρχέτυπα τα ίδια. Η 

έννοια της εικόνας, που είναι πιο σύνθετη, δίνεται για να μπορέσετε να 
συλλάβετε την ιδέα της σύνθεσης που εμπερικλείει η έννοια του 

αρχετύπου. Ζητήστε λοιπόν από τον Εαυτό να σας δώσει ένα σύμβολο.  
[παύση] 

 
Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει ποιοι είστε και τι ήρθατε να κάνετε εδώ. Και 
είναι το δικό σας σύμβολο. Μην περιορίζετε τη φαντασία σας, μείνετε 

ανοιχτοί και ανοιχτές για να δεχτείτε αυτό που σας αντιστοιχεί. Ο,τιδήποτε 
κι αν είναι. Όσο απροσδόκητη κι αν είναι αυτή η εικόνα που σας δίνεται. 

Αυτό που έρχεται τώρα είναι το δικό σας σύμβολο.  
 
Ξέροντας λοιπόν, γνωρίζοντας την Αρχή που εκφράζετε κατεβαίνετε στις 

διαστάσεις. Και τώρα βρίσκεστε έχοντας στα χέρια σας ένα σύμβολο. 
Μπορείτε να ενεργήσετε με πολλούς τρόπους. Μπορείτε να κρατήσετε αυτό 

το σύμβολο στο πεδίο που ανήκει, δηλαδή στο νοητικό πεδίο. Μπορείτε να 
το αφήσετε να χρωματίσει κατ’ αρχήν τη ζωή σας επιτρέποντάς του να 
εκδηλωθεί στο συναισθηματικό σας, στο αστρικό πεδίο. Πάρτε λίγο χρόνο 

για ν’ αφήσετε αυτό το σύμβολο να χρωματίσει την αύρα σας.  
[παύση] 

 
Ωστόσο τα αρχέτυπα θα θυμώσουν, θυμώνουν όταν τους φέρονται έτσι. 
Θυμώνουν όταν τους φέρεστε χωρίς σεβασμό και τα θεωρείτε 

μηχανισμούς. Μπορούν να θυμώσουν; Έχουν συνείδηση; Φυσικά και 
έχουν. Είναι ζωντανές οντότητες. Η Αρχή που εκφράζει ο καθένας και η 

καθεμιά σας είναι ζωντανή, έχει νοημοσύνη η ίδια και την νοημοσύνη της 
την μοιράζει και την μοιράζεται με τα σύμβολα στα οποία αναλύεται και με 
τα χρώματα με τα οποία χρωματίζει και με την ύλη την οποία ζωοποιεί. Μία 

νοημοσύνη που διέπει όλη αυτή την ακολουθία των πεδίων, όλη την 
κλίμακα των πεδίων. Μία νοημοσύνη που ξεκινά από την Αρχή. 

 
Κι εσείς τώρα κάθεστε και μπερδεύεστε δίχως λόγο και αιτία. Ναι και 
αφορμή. Πάρτε τώρα και πάλι την ιδέα του αρχετύπου στη μορφή του 

συμβόλου που σας δόθηκε και αφού χρωματίσετε την αύρα σας αφήστε το 
να εντυπωθεί στο φυσικό σας σώμα μέσα από το DNA σας. Αφήστε το 

σύμβολο το ίδιο να εντυπωθεί στο DNA σας. Χρειάζεται να το κάνουμε 
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αυτό; Εμείς είμαστε αυτό, οπότε γιατί θα πρέπει να το εντυπώσουμε στο 
DNA μας; Θα δείτε. Ένα κλειδί είναι. Ένα κλειδί που έρχεται να 

ξεκλειδώσει.  
[παύση] 

 
Δεχτείτε το σύμβολο που σας δίνεται σαν να είναι κάτι πολύτιμο για σας, 
γιατί είναι. Αφήστε το να εντυπωθεί στην αύρα σας και στο DNA σας και 

χρησιμοποιήστε το κάθε φορά που θέλετε να έρχεστε σε επαφή και 
επικοινωνία συνειδητά με τον Εαυτό. Είναι ένα σύμβολο δοσμένο από τον 

Ανώτερο Εαυτό σας, ένα κλειδί που σας δίνει για τη Θύρα του Οίκου του. 
Πάρτε λίγο χρόνο για να περιγράψετε στο χαρτί αυτό που σας έχει δοθεί. 
Ό,τι άλλο θέλετε να καταγράψετε από τις εμπειρίες σας. 

[παύση] 
 

Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κρατήστε λοιπόν το σύμβολο που σας δόθηκε 
στην καρδιά σαν κάτι ζωντανό. Ένα κομμάτι της Αρχής από την οποία 
προέρχεστε. Τίποτα λιγότερο απ’ αυτό. Με άλλα λόγια ένα κομμάτι του 

Θεού απ’ τον οποίο προέρχεστε απ’ τον οποίο έχετε δημιουργηθεί, ή στον 
οποίο ζείτε, στέκεστε και κινείστε. Είναι το ίδιο.  

 
Κατόπιν αλλάξτε πλευρά στον καθρέφτη. Φέρτε ένα καθρέφτη μπροστά 

σας απ’ την πίσω πλευρά. Περάστε μέσα απ’ αυτόν απ’ την πίσω πλευρά κι 
αφήστε να σχηματιστεί μπροστά στον καθρέφτη η συγκεκριμένη μορφή 
που παίρνει αυτό το σύμβολο, που είστε εσείς. Αφήνετε την ενέργειά σας 

να χυθεί μέσα απ’ τον καθρέφτη, να τον διαπεράσει και να σταθεί μπροστά 
του. Γυρίστε τώρα και κοιτάξτε μέσα. Τι είναι αυτό που συλλαμβάνετε; 

Μπορείτε επίσης να κρατήσετε και τις δύο θέσεις. Και τη θέση του 
παρατηρητή στον καθρέφτη και την θέση μπροστά στον καθρέφτη. Παίξτε 
και τους δύο ρόλους και δείτε τι συλλαμβάνετε όσο στέκεστε στον 

καθρέφτη πίσω και στον καθρέφτη και βλέπετε την ενέργεια που 
διαμορφώνεται μπροστά και τι συλλαμβάνετε όταν είστε έξω και μπροστά 

απ’ τον καθρέφτη και βλέπετε το καθρέφτισμά σας. Παίξτε και τους δύο 
ρόλους και καταγράψτε εν συντομία την αίσθηση που είχατε.  
[παύση] 

 
Μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα σας ζητήσουμε τώρα … Σήμερα κάνατε … 

αποκτήσατε όλοι σας κάποιες επιγνώσεις για τον εαυτό σας, για τον Εαυτό. 
Θα σας ζητήσουμε να τις μαζέψετε, να πάρετε όλες τις επιγνώσεις, τις 
εμπειρίες, τις αισθήσεις, τις εντυπώσεις και να τις βάλετε σε μία σφαίρα 

που θα τοποθετήσετε στον αφαλό, στο τσάκρα του αφαλού. 
 

Και έτσι είναι.  
Καλό σας βράδυ.  
Αμήν 
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Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 7ο    -   7-11-09 
 

 

Τα Ηνία της Γλώσσας 
 
 

Μου λένε «αγαπημένη μας Άννα κάτσε εσύ στην άκρη και θα κάνουμε εμείς 
τη δουλειά όλη για σένα». Και είναι πολύ χαριτωμένο αυτό, αλλά …. 
 

Λένε «Πες τους να βγάλουν, να ξεδιπλώσουν τα ηνία τους. Τα ηνία της 
γλώσσας.» Κάτω από τη γλώσσα υπάρχει μία μεμβράνη που λέγεται 

χαλινός. Αναρωτιέμαι αν αναφέρονται σ’ αυτό… σίγουρα όχι μόνο σ’ αυτό.   
…………………. 
 

Ξεδιπλώστε τα ηνία της γλώσσας. Αφήστε κατά μέρος όσες παροιμίες 

ξέρετε τύπου ‘η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει’ και 

ξεδιπλώστε τα ηνία της γλώσσας. Ο Άλιστερ Κρόουλι είναι μαζί σας και 
περιμένει να το κάνετε. Κι αν αναρωτιέστε τώρα πως ακριβώς μπορεί να 

γίνει αυτό, θα σας εξηγήσουμε αμέσως.  
 
Ο χαλινός της γλώσσας ξεκινάει κάτω από τη γλώσσα και μία ενεργειακή 

ίνα τον συνδέει με το ηλιακό πλέγμα. Αφήστε αυτή την ίνα να αστράψει, 
να φανεί πεντακάθαρα μπροστά σας. Όταν αυτή η ίνα είναι μπλεγμένη μ’ 

εκείνο το συνονθύλευμα των ενεργειών του αστρικού κόσμου, η γλώσσα 
σας λειτουργεί κάτω από τις αντίστοιχες επιδράσεις. Όταν η συνειδητότητά 
σας ανέβει περισσότερο αρχίζετε και έχετε έναν διαφορετικό έλεγχο της 

γλώσσας. Η γλώσσα από μόνη έχει μία συνειδητότητα και τώρα δεν 
αναφερόμαστε στην γλώσσα που μιλάτε. Είναι διαφορετική η σημερινή 

εννοιολογική προσέγγιση. Μιλάμε για τη γλώσσα του σώματος, αυτή που 
βρίσκεται κλεισμένη στη θαλάμη του στόματος. Όπως το χταπόδι που του 
αρέσει να κρύβεται στη θαλάμη, έτσι και η γλώσσα βρίσκεται κρυμμένη 

εκεί. 
 

Έχετε κάνει αρκετή δουλειά το προηγούμενο διάστημα με την καρδιά, με 
τον λαιμό, με όλα τα τσάκρα και τώρα ερχόμαστε να εντοπίσουμε, να 

εστιάσουμε την προσοχή σας σ’ αυτό το μικρό όργανο που λέτε γλώσσα. 
Πηγαίνετε και σταθείτε στην καρδιά και τον αφαλό ταυτόχρονα, στο θρόνο 
της καρδιάς και στο τσάκρα του αφαλού. Δείτε τον εαυτό σας να στέκεται 

στα δύο αυτά σημεία ταυτόχρονα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να κοιτάξει 
από το τσάκρα του αφαλού όπου στέκεστε προς τα επάνω. Θα δείτε το 

ηλιακό πλέγμα. Πάρτε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την ενέργεια που 
υπάρχει εκεί. Είναι σαν δωμάτια παρατεταγμένα σε μία σειρά κι εσείς 
στέκεστε στο ένα δωμάτιο κρυφοκοιτώντας μέσα από μία πόρτα το άλλο. Σ’ 

αυτό το δωμάτιο, που μπορείτε να το δείτε με πολλούς και διάφορους 
τρόπους βρίσκεται ένα καναρίνι. Τι δουλειά έχει εκεί ένα μικρό καναρινάκι; 

Αφήστε το να πετάξει και ν’ ανέβει στην καρδιά. Του ανοίγετε την πόρτα 
προς την καρδιά. Και όπως στέκεστε τώρα στο τσάκρα της καρδιάς αφήνετε 
το καναρίνι να καθίσει στη χορδή που ενώνει το ηλιακό πλέγμα και τον 

χαλινό της γλώσσας. Το αφήνετε ν’ ανέβει προς τα πάνω κατά μήκος αυτής 
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της χορδής και να σταθεί στη θέση της γλώσσας. Όσο απλοϊκός κι αν 
φαίνεται αυτός ο οραματισμός κυριολεκτικά σας λύνει τη γλώσσα χωρίς τα 

απαραίτητα βασανιστήρια.  
 

Σας ζητούμε τώρα να καθίσετε αναπαυτικά και να επιτρέψετε στον Άλιστερ 
Κρόουλι να συνεχίσει το σημερινό μάθημα. Ο Ηλίας βρίσκεται επίσης εδώ 
κοντά σας και σας κρατάει το χέρι, το χέρι του καθενός και της καθεμιάς 

ξεχωριστά. Η Άννα ενδέχεται ν’ απουσιάσει μερικές μέρες το επόμενο 
διάστημα και καταλαβαίνετε όλοι που θα πάει, δεν είναι κάτι καινούριο 

αυτό το ταξίδι.  Ας συγκεντρωθούμε λοιπόν. Η ενέργειά σας βρίσκεται 
εστιασμένη στον χαλινό της γλώσσας. Ο Άλιστερ Κρόουλι έρχεται και 
ακουμπάει εκεί ένα διαμάντι, ένα όμορφα τροχισμένο διαμάντι. Μέσα σ’ 

αυτό το διαμάντι υπάρχει μία σπίθα. Αφήστε την ενέργειά του να 
ενεργοποιήσει τα νεύρα της γλώσσας.  

 
Αυτό που κάνουμε είναι πιο βαθύ απ’ ό,τι φαίνεται. Ένας καλός μυστικιστής 
μπορεί να βιώσει πολύ υψηλά οράματα, πολύ υψηλές εσωτερικές εμπειρίες. 

Όταν έρχεται η ώρα της γείωσης οι περισσότεροι σκαλώνουν εκεί και τότε 
σκέφτονται ότι δεν τους βοηθάει η ιδιοσυγκρασία τους να εκφραστούν, ή 

τα βάζουν με το Πνεύμα γιατί δεν είναι σε θέση να μεταφέρουν όλα αυτά 
τα ωραία πράγματα που έχουν δει. Συμβαίνει το εξής: Για να μπορέσετε να 

μεταφέρετε κάτι λεκτικά, θα πρέπει κατ’ αρχήν να το έχετε  κάνει πιο 
συγκεκριμένο μέσα σας σ’ έναν άλφα βαθμό. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό 
που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πέπλου στη δική μας πλευρά. Το 

δυναμικό της ψυχής σας. Και ουσιαστικά έρχεστε στη γη για να δουλέψετε 
παίρνοντας κομμάτια αυτά του δυναμικού και εκφράζοντάς τα στο φυσικό 

πεδίο, γειώνοντάς τα και υλοποιώντας τα σε μορφή.   
 
Και ο χαλινός της γλώσσας αυτόν τον ρόλο παίζει, το ρόλο του διανομέα. 

Αφήστε χαλαρό τον εαυτό σας κι ελάτε, μπείτε στην ενέργεια που σας 
φέρνουμε. Ένα τόσο μικρό όργανο, μα τόσο σημαντικό στο σχηματισμό 

του λόγου. Φυσικά εκφράζεστε με πάρα πολλούς τρόπους. Ζωγραφίζοντας, 
τραγουδώντας, παίζοντας μουσική, γράφοντας. Ακόμα και με τη στάση του 
σώματος μπορείτε να μεταφέρετε μηνύματα και μάλιστα σχετικά πρόσφατα 

σας δείξαμε τον τρόπο να μεταφέρετε μηνύματα με τη βοήθεια της 
ενέργειας του ρέϊκι. Μ’ ένα παράδοξο για σας τρόπο ο χαλινός της γλώσσας 

σχετίζεται, είναι μία σύνδεση με το γνωσιακό σας πεδίο. Πρόκειται για 
έννοιες λίγο δύσκολο να εκφραστούν, συνεπώς δώστε μας το χρόνο για να 
φέρουμε σιγά-σιγά τις εικόνες που πρέπει να περάσουν σήμερα. 

 
Ο χαλινός της γλώσσας συνδέει αυτό το όργανο έκφρασης με τον 

μηχανισμό αντίληψης. Δεν είναι ένα νεύρο ο ίδιος. Ωστόσο είναι ένα πολύ 
χρήσιμο και κρίσιμο εξάρτημα στη λειτουργία της γλώσσας. Εάν επιτρέψετε 
στον εαυτό σας να εκφραστεί ελεύθερα, από κει είναι που θα δοθούν τα 

πρώτα σημεία της ελεύθερης έκφρασης. Υπάρχει ένα γνωσιακό πεδίο στον 
καθένα και σ’ αυτό το γνωσιακό πεδίο συμπεριλαμβάνονται όλα όσα 

αντιλαμβάνεστε. Δεν μιλάμε για τις συγκεκριμένες γνώσεις που έχετε πάρει 
στο σχολείο, δεν μιλάμε για ημερομηνίες που πιθανόν να θυμόσαστε, για 
ιστορικά γεγονότα, για νόμους της φυσικής, αν και όλα αυτά επίσης 

συμπεριλαμβάνονται εκεί. Εμείς τώρα αναφερόμαστε στο γνωσιακό πεδίο 
που αφορά τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Θα το πούμε επί 

το ακριβέστερο, το αντιληπτικό σας πεδίο. Εάν εσείς προσπαθήσετε να 
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γνωρίσετε ο,τιδήποτε βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πέπλου απ’ αυτήν 
που είστε εσείς, θα πρέπει κατ’ αρχήν να είσαστε αρκετά ανοιχτοί ώστε να 

βιώσετε σαν ένα εντύπωμα την ενέργεια που κινείται στην άλλη πλευρά. 
Αυτό είναι μια διαδικασία που συμβαίνει κατά κύριο λόγο στο νοητικό 

πεδίο.  
 
Ξέρετε ότι στο ανώτερο νοητικό πεδίο είναι που διαμορφώνονται οι 

μεγάλες ιδέες. Εκεί γίνονται αντιληπτά τα σύμβολα και κατόπιν αρχίζουν να 
παίρνουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Ο γήινος νους βρίσκει απλά 

τρόπους να εφαρμόζει αυτές τις αρχικές ιδέες. Και τώρα υπάρχει ανάμεσα 
σ’ αυτό το αντιληπτικό πεδίο και την άλλη πλευρά του πέπλου ένας λεπτός 
υμένας. Το πέπλο. Μπορείτε να το πείτε επίσης το πέπλο. Είναι ένα αιθέριο 

πέπλο, είναι και δεν είναι. Περισσότερο είναι το όριο της διαφοροποίησης 
της συνειδητότητας ανάμεσα στο αντιληπτικό σας πεδίο και όσα δεν 

μπορούν να εισέλθουν σ’ αυτό ακόμα. 
 
Ο χαλινός της γλώσσας, τα ηνία της γλώσσας αρχίζουν να δονούνται στο 

βαθμό που αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε και να καταγράφετε στο 
αντιληπτικό σας πεδίο την ενέργεια που υπάρχει από την πίσω πλευρά. 

Εδώ τίθενται αρκετά ερωτήματα γιατί θα σκεφτείτε πολύ φυσικά ‘ωραία, 
αυτό τι σημαίνει, ότι αυτοί που αντιλαμβάνονται μιλούν και αυτοί που δεν 

αντιλαμβάνονται δεν μιλούν; Δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα; Αυτό δεν 
συνάδει με όσα βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι 
που αντιλαμβάνονται τα πάντα και σε μεγάλο βάθος, αλλά δεν μιλούν.’ 

Έτσι είναι. Το ηλιακό πλέγμα είναι που καθορίζει την διαδικασία αυτή. Γι’ 
αυτό και σας είπαμε εξ αρχής ότι συνδέεται ο χαλινός της γλώσσας με μία 

ίνα ενεργειακή με το ηλιακό πλέγμα. Όταν είναι πολύ βεβαρημένο το 
άτομο στον συναισθηματικό του κόσμο, όταν είναι πολύ βεβαρημένο από 
φοβίες, από συμπλέγματα που δεν μπορούν να βρουν διέξοδο μπλοκάρεται 

αυτή η ίνα και συνεπώς όλη η αντίληψη που δημιουργείται μένει αγείωτη 
μέσα από το στόμα, μέσα από την λεκτική έκφραση.  

 
Θέλουμε ν’ αφήσετε τον εαυτό σας χαλαρό, να πάρετε μερικές βαθιές 
αναπνοές και θα ζητήσουμε από την Κατερίνα να μεταφέρει μερικά 

πράγματα και κατόπιν θα συνεχίσουμε. 
 

Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 
Απελευθερώνετε τη γλώσσα σας όσο βαθύτερα απελευθερώνεστε από τους 
φόβους σας, όσο βαθύτερα απελευθερώνεστε από τα βάρη των 

συναισθημάτων σας, όσο βαθύτερα απελευθερώνεστε από τα συμπλέγματά 
σας. Είναι μια δουλειά εσωτερική που σας ζητάμε να κάνετε από καιρού εις 

καιρόν. Να μπαίνετε βαθιά μέσα στην καρδιά σας και να ζητάτε να 
καθοδηγηθείτε γύρω απ’ αυτά που χρειάζεται ν’ αφήσετε. Είναι μια 
διαδικασία απελευθέρωσης που σας επιτρέπει ν’ απελευθερωθείτε λεκτικά 

και συγχρόνως αντιληπτικά. Γιατί όσο πιο ελαφρείς στέκεστε από τα 
ψυχολογικά σας βάρη, από τις ψυχολογικές δεσμεύσεις της ιστορίας σας, 

της ιστορίας της ψυχής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για σας να διαπεράσετε 
το πέπλο και να μεταφέρετε αυτά τα οποία αντιλαμβάνεστε από τη δική μας 
πλευρά.   

 
Δεν μιλάτε πραγματικά όσο στέκεστε κολλημένοι στο αστρικό, στις 

ενέργειες του αστρικού. Τα συμπλέγματα ακριβώς αφορούν ενέργειες του 
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αστρικού και είναι βαρίδια στα πόδια σας. Δεν σας επιτρέπουν το ξάνοιγμα 
αυτό, την διαύγεια τη νοητική, το αντιληπτικό βάθος, που στον ένα ή τον 

άλλο βαθμό όλοι σας επιζητάτε. Χρειάζεται να κάνετε αυτή τη δουλειά 
ενδοσκόπησης που πολλές φορές παραμελείτε, που πολλές φορές ξεχνάτε 

να κάνετε.  Χρειάζεται να στρέφεστε εσωτερικά και να κοιτάτε τον εαυτό 
σας με το αποστασιοποιημένο και ψυχρό μάτι του ερευνητή. Χρειάζεται να 
στέκεστε εσωτερικά από καιρού εις καιρόν και ν’ απελευθερώνεστε από 

φόβους, από άγχη που σας κρατάνε δέσμιους στο τρισδιάστατο πεδίο.  
 

Όλοι σας λίγο πολύ, όσοι έρχεστε και ενσαρκώνεστε στο τρισδιάστατο 
πεδίο στη γη, φέρετε συγχρόνως κι αυτά τα βάρη, αυτά τα συναισθηματικά 
βάρη. Είναι καιρός όμως να το αφήσετε και είναι μια εργασία που σας 

ζητούμε από δω και στο εξής να κάνετε, γιατί είναι μια εργασία που θα σας 
βοηθήσει ν’ απελευθερωθείτε και να βαδίσετε  απρόσκοπτα σε υψηλότερες 

διαστάσεις. Θα σας βοηθήσει να γειώσετε συνειδητά όσα αντιλαμβάνεστε 
από την άλλη πλευρά και θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο ν’ ανέβετε 
στα υποπεδία του νοητικού και να συλλάβετε ενέργειες και ιδέες σε ακόμη 

μεγαλύτερο βάθος. Χρειάζεται λοιπόν να κάνετε αυτή την εργασία, που 
είναι μία εργασία μετουσίωσης, γιατί ακριβώς η εργασία απελευθέρωσης 

είναι μια εργασία μετουσίωσης.  
 

Το επόμενο διάστημα η Άννα θα σας δείξει τρόπους που θα βοηθήσουν 
αυτές τις διαδικασίες να γίνονται μ’ έναν απλό και άμεσο τρόπο. Ο Σαιν 
Ζερμαίν και η ιόχροη ενέργεια έρχεται ακριβώς να σας βοηθήσει σ’ αυτήν 

την κατεύθυνση. Είναι από τους λόγους που ξεκινάμε ακριβώς αυτήν την 
περίοδο αυτή την εσωτερική εργασία και σας ζητάμε όλοι όσοι αισθάνεστε 

ότι ακόμη φέρετε τα βάρη του ψυχικού, του αστρικού, ότι τα μεταφέρετε 
στην καθημερινή σας ζωή, να συμμετέχετε σ’ αυτή την καινούρια ομάδα. Η 
Άννα μπορεί να συνεχίσει. 

 
Άννα: 

Μου είπαν να ρωτήσω τη Βίκυ αν θέλει να μεταφέρει κάτι. Β.; 
 
Β.:  

Δεν είναι ότι δεν θέλω, απλά δεν έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή. 
 

(συνέχεια) 
ΟΚ. Θα σας αφήσουμε να κάνετε το εξής: Βάλτε την καρδιά σας να 
γελάσει. Ζητήστε απ’ την καρδιά σας να γελάσει για λίγο και δηλώστε την 

πρόθεσή σας ο χαλινός της γλώσσας να λυθεί. Μπορείτε να το 
σχηματοποιήσετε αυτό βλέποντας ένα δεμένο κορδόνι στο σημείο εκείνο 

κάτω από τη γλώσσα, το οποίο λύνετε με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε να 
νιώσετε ένα χώρο να δημιουργείται σ’ εκείνο το σημείο και είναι ένας 
χώρος αντίληψης. Πόσο διαφορετικά φαίνονται τα πράγματα τώρα, ε; 

Έχετε μάθει ότι αντιλαμβάνεστε με την καρδιά, ότι αντιλαμβάνεστε με τον 
εγκέφαλο, όμως πόσες φορές σας είπαμε ότι τα πάντα στο σώμα σας είναι 

ζωντανά κι έχουν τη δική τους νοημοσύνη!  
 
Δοκιμάστε να κάνετε αυτό. Όταν νιώσετε έτοιμοι, κι αυτή η στιγμή είναι 

διαφορετική για τον καθένα μιλήστε μέσα από τον αντιληπτικό χώρο που 
υπάρχει στη βάση της γλώσσας. Μην στρέφεστε ψηλά στον ουρανό, μη 

σκύβετε καν στην καρδιά, μην ψάχνετε στα ντουλάπια της μνήμης σας. 
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Δείτε τον χώρο κάτω από τη γλώσσα, δείτε τον ν’ ανοίγεται διάπλατα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα του πλέγματος στο οποίο είχατε 

βουτήξει πολλές φορές στον προηγούμενο κύκλο. Εκείνο το ιόχρουν 
πλέγμα που ήταν άπειρο και ωστόσο κλεισμένο μέσα στο σώμα σας. 

Οραματιστείτε αυτό το πλέγμα, αυτόν τον χώρο στη βάση της γλώσσας και 
αντλήστε από κει. Να είστε σίγουροι ότι θα συγκινηθούν πολλοί όταν θα 
σας ακούσουν κι εσείς δεν θα πιστεύετε στα ίδια σας τα’ αυτιά. Δεν 

μπορείτε να φανταστείτε πόση σοφία κρύβεται εκεί. Και είναι γεγονός ότι σ’ 
εκείνο το σημείο εδρεύει αυτή η σύνδεση που σας κάνει να εκφράζετε όσα 

πέφτουν στο αντιληπτικό σας πεδίο από την άλλη, τη δική μας πλευρά του 
πέπλου.  
 

Μπορείτε να κάνετε τα πάντα με το σώμα που έχετε. Δεν το έχετε 
καταλάβει ακόμα; Εσείς είστε οι θεοί στη γη και το σώμα σας είναι ένα 

εκπληκτικό μηχάνημα, είναι εκπληκτικός μηχανισμός και σας υπηρετεί 
πιστά αρκεί ν’ ανοίξετε τον εαυτό σας αρκετά, το νου σας αρκετά για να 
καταλάβει τον θησαυρό που κρύβεται σ’ αυτό το σώμα. Και είμαι εδώ 

σήμερα για να φέρω μερικές ενέργειες ακόμα. Η ενέργεια του Ενώχ σας 
συντροφεύει σ’ αυτόν τον κύκλο, του Σαιν Ζερμαίν, του Κουτχούμι, του 

Μορύα, του Σανάτ Κουμάρα. Είμαστε όλοι εμείς που εργαζόμαστε στα 
Κλειδιά του Ενώχ. 

 
Θα σας αφήσω τώρα να κάνετε το εξής. Διευρύνετε αυτόν τον χώρο κάτω 
από τη γλώσσα, στο χώρο του χαλινού. Δημιουργήστε τον χώρο, ανοίξτε 

τον και καταγράψτε αυτά που αντιλαμβάνεστε όσο εστιάζεστε εκεί. 
Καταγράψτε αυτά που θα θέλατε να πείτε. Δεν πειράζει, ας μην 

χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα αυτή τη φορά. Έτσι κι αλλιώς η αντίληψη 
προέρχεται από εκεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε. 
[παύση] 

 
Μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να δείτε τι υπάρχει να εκφραστεί. Το 

αν θα επιλέξετε να το εκφράσετε λεκτικά είναι δικό σας θέμα. Ο Ενώχ θα 
μπορούσε να σας δείξει πολλά άλλα σημεία του σώματος στα οποία γίνεται 
μετάφραση αυτής της ενέργειας. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια σε κάποια από 

τα μελλοντικά μαθήματα. Θα μπορέσετε τότε να δείτε σε ποια σημεία 
ακόμα συσσωρεύονται αυτές οι συνδέσεις επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο 

πλευρές του πέπλου.  
 
Ο λόγος που προχωρήσαμε σήμερα στο να διαχειριστείτε αυτό το δυναμικό 

ήτανε γιατί έτσι θα μπορέσετε με μεγαλύτερη ευκολία να φέρετε στην 
επιφάνεια τις εντυπώσεις που λαμβάνετε. Είναι αρκετοί από σας εδώ που 

ενώ λαμβάνετε πολλές εντυπώσεις δεν τις καταγράφετε στο συνειδητό.  
Και σας δείχνουμε τώρα ένα τρόπο για να λειτουργήσετε, έστω συνειρμικά, 
μέσα απ’ αυτόν τον χώρο στον χαλινό της γλώσσας. Πηγαίνετε λοιπόν και 

σταθείτε εκεί και καταγράψτε όλες τις εντυπώσεις που αναδύονται. Κι αν 
θέλετε να το τραβήξετε λίγο περισσότερο συνδέστε τις μεταξύ τους. Δείτε 

τους συνειρμούς που έρχονται πίσω απ’ αυτές τις εντυπώσεις. Έχετε πάρα 
πολλά να καταλάβετε μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία. Η επικρατέστερη άποψη 
είναι ότι όταν καταφέρετε να τα μιλήσετε όλα αυτά, θα έχετε εγκαταστήσει 

μία αρχή επικοινωνίας με τη δική μας πλευρά. Ωστόσο είναι στο δικό σας 
χέρι το πως θα διαχειριστείτε αυτή την πραγματικότητα. Αν θα την κάνετε 

λόγο, αν θα την κάνετε πίνακα ζωγραφικής, αν θα την κάνετε ένα μουσικό 
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κομμάτι, αν θα την κάνετε ένα έργο τέχνης ή ένα κείμενο. Είναι στο δικό 
σας χέρι. 

 
Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Θα κάνουμε μία βουτιά 

ακόμα. Σήμερα σας πηγαίνουμε σε πολύ ασυνήθιστες συνδέσεις. Από το 
σημείο που στέκεστε, από τον χώρο που έχετε δημιουργήσει κάτω από τη 
γλώσσα κάντε μία βουτιά και πηγαίνετε κατευθείαν στο στομάχι. Δεν 

χρειάζεται να φανταστείτε τα φυσικά όργανα.  Μπορείτε να δείτε τα 
χρώματα και την ενέργεια που αναπτύσσεται εκεί. Γιατί στο στομάχι και όχι 

στο ηλιακό πλέγμα; Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πηγαίνετε στο χώρο του 
στομάχου και δείτε τι συγκρατείτε εκεί.  
 

Αν σας λέγαμε από πριν ότι στα Κλειδιά του Ενώχ συμπεριλαμβάνονται 
μαθήματα ανατομίας θα φεύγατε τρέχοντας. Τι υπάρχει εκεί; Η Άννα από 

τη δική της πλευρά βλέπει ένα άγγελο. Μεταφράζει την νοημοσύνη αυτού 
του οργάνου σ’ έναν άγγελο, στη μορφή ενός αγγέλου. Ουσιαστικά ναι, 
αυτό θέλουμε, να απευθυνθείτε στην νοημοσύνη, στην διάνοια αυτού του 

οργάνου. Απευθυνθείτε σ’ αυτό λοιπόν και ρωτήστε τι πρέπει να γνωρίζετε, 
τι θέλει να σας μεταφέρει. Ας μην ξεχνάμε ότι είσαστε ένας θεός που 

γνωρίζει τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι;  
[παύση] 

 
Μπορείτε να εμπιστευτείτε την διάνοια αυτού του οργάνου. Καταγράψτε 
την πληροφορία που θα πάρετε.   

[παύση] 
 

Και επειδή η διάνοια του σώματός σας είναι σπουδαία, θα έχετε αυτό να 
κάνετε στο σπίτι. Να συνδεθείτε με διάφορα όργανα του σώματος και να 
συνομιλήσετε μαζί τους. Επιλέξτε εσείς ποια θα είναι. Ξέρετε, όταν θα 

ξεκινήσετε θα ενθουσιαστείτε τόσο που θα θέλετε να το κάνετε με όλα τα 
όργανα του σώματος και θα μπείτε σε μια βαθιά διαδικασία αυτοκάθαρσης 

και αυτοκαθοδήγησης. Δεν σας ζητάμε τώρα να υποβιβάσετε το Πνεύμα, το 
Πνεύμα σας να το βάλετε στην καθοδήγηση του φυσικού σώματος. Δεν 
είναι αυτό που ζητάμε. Είναι να εμπιστευτείτε τη σοφία του σώματος πολύ 

πρακτικά, πολύ χειροπιαστά. Είστε σε θέση να το κάνετε και είναι ένα πολύ 
κρίσιμο σημείο αυτό στην πορεία σας το να εμπιστευτείτε τους αγγέλους 

του σώματός σας να σας καθοδηγήσουν όπως είναι κατάλληλο.   
 
Ολοκληρώνοντας τη δουλειά που κάνατε με τον στόμαχο τώρα, βάλτε 

επάνω σαν μία σφραγίδα, ένα χρυσό αετό. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε 
κάθε όργανο του σώματός σας μ’ ένα ζώο τοτέμ. Όχι μέσω της σκέψης, 

δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε. Εκείνη την ώρα θα έρθει η αντιστοιχία που 
είναι κατάλληλη. Και θα σας φανεί παράξενο και ενδιαφέρον. Μπορείτε να 
καταρτίσετε, μπορείτε να εγκαταστήσετε το δικό σας τοτέμ μ’ αυτόν τον 

τρόπο. Ποιο ζώο αντιστοιχεί στις πατούσες, στα γόνατα, στα γεννητικά 
όργανα, στα έντερα, στο στομάχι, το ήπαρ, τους πνεύμονες, τον λαιμό, το 

κεφάλι και τα επί μέρους όργανά του. Αν τα βάλετε όλα αυτά σε μία σειρά 
το ένα πάνω απ’ τ’ άλλο  φτιάχνετε ένα τοτέμ. Αυτό ήταν μία μικρή 
παρένθεση για να μπορέσετε να κάνετε μία βαθύτερη σύνδεση μ’ αυτά που 

όλοι κοροϊδεύουν στους αρχαίους πολιτισμούς. 
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Σήμερα κάνουμε μία πολύ πρακτική δουλειά. Είναι πρακτική δουλειά. Δεν 
έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο το να κρύβεστε κάτω απ’ το χαλί ή πίσω 

απ’ τον καθρέφτη.  Αλλά μην ξεχνάτε ότι το σώμα σας είναι αυτό απ’ το 
οποίο είστε κρυμμένοι σ’ όλη σας τη ζωή. Και θα προχωρήσουμε κι άλλο 

ζητώντας σας επιλεκτικά για αρχή να μπείτε πίσω από κάποια όργανα του 
σώματός σας, να ταυτιστείτε με την ενέργειά τους, να νιώσετε τις 
λειτουργίες τους. Όχι μέσα απ’ την φαντασία σας με την έννοια του να 

θυμηθείτε πράγματα που ξέρετε για την λειτουργία αυτών των οργάνων, 
αλλά να ταυτιστείτε με τον άγγελό τους και μέσα απ’ αυτόν να βιώσετε. Ας 

σας δώσουμε λοιπόν ένα τρόπο κατάλληλο για να το κάνετε αυτό. 
 
Σταθείτε στο τσάκρα της καρδιάς και από κει κατεβείτε στο δεύτερο 

κέντρο, στον αφαλό. Θυμόσαστε μήπως την ιριδίζουσα σφαίρα; Μέσα από 
το τσάκρα του αφαλού μπείτε στην ιριδίζουσα σφαίρα και συντονιστείτε με 

την πρόθεσή σας ζητώντας της να σας μεταφέρει στην νοημοσύνη του 
οργάνου που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Ζητήστε απ’ την ιριδίζουσα 
σφαίρα να σας μεταφέρει στο όργανο που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. 

Κάντε το τώρα αυτό και αφού πάρετε κάποιες εντυπώσεις και αισθήσεις 
καταγράψτε τις.  

[παύση] 
 

Χρησιμοποιήστε αυτά που ξέρετε. Ξέρετε ήδη πάρα πολλά. Μέρα με τη 
μέρα μεγαλώνετε. Είστε αρκετοί που το σκέφτεστε αυτό για τον εαυτό σας. 
Σκέφτεστε ότι περνάνε οι ώρες, οι μήνες, τα χρόνια… -κι αν δεν το 

σκεφτόσασταν φεύγοντας από δω, σας το είπαμε εμείς. Αστειευόμαστε. 
Θέλουμε απλά να σκύψετε και να δείτε τι κάνετε μ’ αυτό το σώμα. Είναι η 

απαραίτητη γείωση.  
 
Μπαίνοντας και μιλώντας με τα όργανα του σώματός σας θα διαπιστώσετε 

τον διαφορετικό τους χαρακτήρα, τις διαφορετικές ποιότητες που έχουν. 
Θα χαρείτε συνομιλώντας μαζί τους και θα χαρούν και αυτές οι μικρές οι 

διάνοιες επίσης γιατί θα τους έχετε δώσει λίγη περισσότερη προσοχή. Μην 
αφήσετε απλά τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της άσκησης που θα κάνετε 
κατ’ ιδίαν, μην αφήσετε απλά τον εαυτό σας να θυμηθεί όσα ήδη ξέρετε γι 

αυτά τα όργανα. Κάντε κάτι τελείως καινούριο μ’ αυτά. Μείνετε ανοιχτοί 
και αφήστε να έρθουν οι  εντυπώσεις αφού πρώτα εστιαστείτε στα ηνία της 

γλώσσας, αφού πρώτα σταθείτε εκεί και δημιουργήσετε τον χώρο, τον 
αντιληπτικό χώρο. Κατόπιν μπορείτε να κάνετε μια βουτιά και να 
συναντήσετε τις διάνοιες που διοικούν αυτό το σώμα. Και είναι πολλή ήδη 

η δουλειά που έχετε για το επόμενο διάστημα και σας ευχαριστούμε γι αυτό 
που κάνετε, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό όχι μόνο για σας, αλλά για 

όλους μας. 
 
Ο Άλιστερ Κρόουλι στέκεται στο κέντρο του κύκλου. Συνδεθείτε όλοι μαζί 

μου με την καρδιά. Έρχομαι στον καθένα και την καθεμιά σας και στέκομαι 
στο χώρο που δημιουργήσατε στη βάση της γλώσσας. Αφήστε με εκεί για 

την επόμενη εβδομάδα.  
 
Καλό σας βράδυ. 

Αμήν. 
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Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 8ο    -   14.11.09 
 

Το Πηγάδι 
 

 
Άννα: 

Θα ξεκινήσει η Σταυρούλα, λένε. Δεν ξέρω, αλλά πάρε τον χρόνο σου.   
 

Σταυρούλα Γλένη: 

Δεν ξέρω καλά-καλά τι κάνετε εδώ. 
 

Άννα: 
Δεν έχει σημασία, ούτε εμείς ξέρουμε τι κάνουμε εδώ! (γέλια) Μέχρι να μας 
το πούνε δεν ξέρουμε καν τι θα βγει. … Κάποιο λόγο θα έχει. Είμαστε 

χαλαρά, παίρνουμε μερικές βαθιές ανάσες …. 
 

Σταυρούλα:  
Η Σταυρούλα δεν μπορεί να περάσει μήνυμα.  
 

Άννα: 
Τι δεν μπορεί; 

 
Σταυρούλα:  

Μήνυμα δεν περνάω. 
 
Άννα: 

ΟΚ, ό,τι θες πες. 
 

Σταυρούλα:  
Αλλά πρώτα θα σας χαλαρώσω λίγο ακόμα και μετά σου περνάω τα…. 
Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι να πω. 

 
Άννα: 

Ό,τι σου έρθει. Δεν είναι τυχαίο όταν σπρώχνουν κάποιον να ξεκινήσει. 
 
Σταυρούλα:  

Ας πάρουμε λίγες βαθιές αναπνοές. Νοητικά πιανόμαστε όλοι απ’ τα χέρια 
και ανοίγουμε τα εσωτερικά μας μάτια. Έτσι όπως καθόμαστε είναι σαν να 

σχηματίζουμε ένα κύκλο. Μπροστά μας στο κέντρο παρατηρούμε μια 
σφαίρα φωτός. Στην αρχή είναι μικρή. Όσο την κοιτάμε μεγαλώνει και τότε 
συνειδητοποιούμε ότι αποτελείται από ακτίνες φωτός που ξεκινάει η κάθε 

μία από μας. Μία από τον καθένα. Η σφαίρα αιωρείται, μεγαλώνει και όσο 
την κοιτάμε και εστιαζόμαστε σ’ αυτήν είναι σαν να μεταφερόμαστε μέσα 

στη σφαίρα. Και η σφαίρα σηκώνεται, μεγαλώνει, φεύγει από το χώρο της 
γης, βγαίνει στο διάστημα και φτάνει σ’ ένα χώρο που δεν είμαστε μόνοι 
μας, που μας περιμένουν. Είναι ο Ηλίας, είναι ο Μέτατρον, είναι και ο Ενώχ 

ως συνείδηση και από δω και μετά συνεχίζει η Άννα. 
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(συνέχεια) 

Αφήνουμε την Σταυρούλα να δουλέψει εσωτερικά με τον καθένα και την 

καθεμιά σας. Θα κάνει μία θεραπευτική όπως την γνωρίζει η ίδια, όπως θα 
καθοδηγηθεί από τον Μέτατρον. Αυτός είναι και ο λόγος που την καλέσαμε 

να έρθει σήμερα εδώ. Τώρα το καταλαβαίνει. 
 

Καθώς προχωράτε σ’ αυτό το μονοπάτι χρειάζεται ενίοτε να φέρνουμε 
ενέργειες από διάφορες όψεις συνειδητότητας. Πότε αυτό είναι φανερό, 
πότε γίνεται πολύ αδιόρατα. Ο Μέτατρον, ο άγγελος της Παρουσίας είναι 

κοντά σας, μαζί με τον Ενώχ, τον Άλιστερ Κρόουλι και όλους τους 
Δασκάλους που σας συντροφεύουν σ’ αυτό το ταξίδι. Τον Ηλία, τον Σαιν 

Ζερμαίν, τον Κουτχούμι, τον Μορύα, τον Σανάτ Κουμάρα. Μία ξεχωριστή 
βραδιά. Ξεχωριστή γιατί την κάνετε εσείς να είναι ξεχωριστή. 
 

Αφήστε μας λίγο χώρο για να περάσουμε ανάμεσά σας. Ο Άλιστερ Κρόουλι 
στέκεται στο κέντρο του κύκλου. Συνδέει την καρδιά του με την καρδιά 

του καθενός και της καθεμιάς από σας. Ένα γαλάζιο κρίνο οραματίζεστε 
στη μέση ενός τριγώνου ισοσκελούς στο κέντρο του κύκλου. Αφήστε λίγο 
χώρο στην καρδιά σας γι αυτόν κι επιτρέψτε στο σύμβολο αυτό να περάσει 

στην καρδιά και να σταθεί εκεί.  
[παύση]  

 
Άλιστερ Κρόουλι, ο εστί μεθερμηνευόμενον ο Ιησούς στη γη. Θα συνεχίσει 
η Κατερίνα. 

 
Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 

Έρχομαι να μιλήσω για μένα. Ανοίξτε την καρδιά σας και ακούστε με 
καθώς σας μιλώ. Η αλήθεια της Χριστικής Συνειδητότητας είναι η αλήθεια 
της καρδιάς σας.  Είναι μέσα από την αλήθεια της καρδιάς που συνδέεστε 

με τον Θείο Νόμο. Η αλήθεια σας σας συνδέει με όλους του άλλους, 
συνδέει τον καθένα από σας ξεχωριστά με όλους εμάς και με όλη την 

ανθρωπότητα σαν σύνολο. Η αλήθεια δημιουργεί γέφυρες, δεν διαχωρίζει, 
αλλά ενώνει. Κι ερχόμαστε αυτό να το πούμε σήμερα υπενθυμίζοντάς σας 

ότι όταν κοιτάζετε στον καθρέφτη τον εαυτό σας δεν είστε ξεχωριστοί απ’ 
τους άλλους. Είστε ένα με όλους εμάς και ένα με όλους τους άλλους. Όταν 
συνειδητοποιείτε βαθιά πόσο ένα είστε με όλα τότε στέκεστε στην αλήθεια. 

 
Μιλήστε, μιλήστε για την αλήθεια σας. Αφήστε την να ξεδιπλωθεί έτσι όπως 

έρχεται μέσα από την καρδιά σας. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και 
μιλήστε για όλα όσα αντιλαμβάνεστε, για όλα όσα βιώνετε, για όλα όσα 
συνειδητοποιείτε κάθε στιγμή που συνδέεστε με μας. Επιτρέψτε στον εαυτό 

σας να βρίσκεται μέσα στην αλήθεια του Είναι του. Επιτρέψτε στον εαυτό 
σας να εκφράζει κάθε στιγμή την αλήθεια σας. είναι ο τρόπος να φέρνετε 

το Πνεύμα πιο κοντά στη γη. Δηλώστε στην πρόθεσή σας να μιλάτε την 
αλήθεια του Εαυτού και μόνο αυτήν. Τίποτε περισσότερο και τίποτε 
λιγότερο από αυτήν. 

 
Έρχονται πολλές γραμμές ενέργειας και σας συναντούν κάθε φορά που 

αποφασίζετε να σταθείτε στο κέντρο σας και να μιλήσετε μέσα από την 
καρδιά σας. Ανοίγεστε σε ακόμη βαθύτερα επίπεδα, επιτρέπετε νέες 
συνδέσεις, συνδέεστε πιο βαθιά με τη δική μας πλευρά κάθε φορά που το 

κάνετε αυτό. Συνηθίζετε να κρύβεστε, συνηθίζετε να λέτε μισόλογα, μισές 
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αλήθειες. Σας ζητάμε να μην κάνετε καμία παραχώρηση, σας ζητάμε ν’ 
αφήσετε ελεύθερο τον εαυτό σας στο Πνεύμα και να μην επιτρέψετε στο 

εξής καμία παραχώρηση. Σας ζητάμε να σταθείτε ένα σκαλοπάτι ψηλότερα 
από τις συμβάσεις του κόσμου σας και ν’ αφήσετε τον εαυτό σας να φανεί 

έτσι ακριβώς όπως είναι. 
 
Αγαπημένοι μου δεν χρειάζεται να φοβάστε όταν το κάνετε αυτό, δεν έχετε 

κανένα λόγο να φοβάστε γιατί οι άλλοι αυτό ακριβώς περιμένουν από σας. 
Χρειάζεται εσείς να σταθείτε μπροστά και να μιλήσετε πρώτοι την αλήθεια, 

γιατί έτσι θα επιτρέψετε και στους άλλους να κάνουν τα δικά τους βήματα 
έτσι όπως ορίζει ο Θεϊκός Εαυτός. 
 

Η Άννα μπορεί να συνεχίσει. 
 

(συνέχεια) 
Είστε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Κυριολεκτικά. Περπατάτε πάνω σε μία 
στενή γραμμή, μία λεπτεπίλεπτη χορδή. Δεξιά είναι ο ουρανός, αριστερά η 

γη. Από τη μια είναι το Πνεύμα από την άλλη η ύλη. Δείτε τον εαυτό σας σ’ 
αυτή τη λεπτή χορδή. Που τείνετε περισσότερο να σταθείτε; Που γέρνετε 

περισσότερο; Στη μέση οδό συναντώνται τα άκρα. Κι εσύ, ο κάθε εσύ, 
στέκεσαι και λες ότι είσαι ο Χριστός στη γη. Διατείνεσαι ότι εσύ γνωρίζεις 

πως μπορούν ν’ αλλάξουν τα πράγματα στη γη, ότι έχεις ενωθεί με τη 
Χριστική σου ενέργεια. Είσαι ο Χριστός στη γη. Τι πάει να πει αυτό Άλιστερ; 
Μα, εσύ, εσύ λες ότι είσαι ο Χριστός στη γη. Αυτό είναι που φωνάζει η 

καρδιά σου, αυτό είναι που δεν τολμάς να εκφράσεις στους άλλους. Αυτό 
είναι που όταν καταπνίγεται εκδηλώνεται με μίσος, με οργή, με αισθήματα 

κατωτερότητας ή μεγαλείου, από την άλλη. Κάθε τι που καταπνίγει αυτή τη 
φωνή της ταύτισης με τον Ένα καταλήγει να εκδηλώνεται μ’ ένα σωρό 
περίπλοκους τρόπους και να στρεβλώνει την εικόνα του καθρεφτίσματός 

σας στη γη.  
 

Και γιατί αλήθεια λες ότι είσαι ο Χριστός στη γη και τι περιμένεις απ’ αυτό; 
Γιατί να είσαι ο Χριστός στη γη, τι περιμένεις να πετύχεις μ’ αυτό; Η Άννα 
απευθύνεται στην Άννα και στον καθένα, την καθεμιά σας ξεχωριστά. Τα 

λόγια της απευθύνονται στον καθένα και την καθεμιά σας ξεχωριστά. Τι 
περιμένεις να επιτύχεις ως ο Χριστός στη γη. Άλιστερ Κρόουλι η αλήθεια 

είναι ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα για όλους. Θέλω να 
έρθει φως στον κόσμο, αγάπη, ειρήνη, πάνω απ’ όλα ειρήνη, άφθονη ζωή, 
αφθονία αγαθών, υγεία, ευημερία και πλούτος, γιατί όχι, να εξαλειφθεί ο 

πόνος. Για δες πόσα παιδιά πονούν πάνω στη γη. Αυτό θέλω να επιτύχω 
σαν Χριστός στη γη. Χριστός είναι αυτός που αντιλαμβάνεται την ενότητά 

του με τον Πατέρα, με τον Θεϊκό Εαυτό, είναι αυτός που βιώνει την 
ενότητα με τον Δημιουργό. Και απ’ αυτό συνεπάγεται ότι η Χριστική δράση 
δεν έρχεται σαν ένα κύμα δραστηριότητας προς τα έξω, αλλά μάλλον 

απευθύνεται στη θέση, στην αγκαλιά του Πατέρα. Και όλα τα υπόλοιπα δεν 
είναι παρά τα καθρεφτίσματα αυτής της συνειδητοποίησης.  

 
Όταν ο καθένας και η καθεμιά από σας κατορθώσετε να σταθείτε συνειδητά 
στην αγκαλιά του Πατέρα και της Μητέρας αντίστοιχα όλα τα 

καθρεφτίσματα θα τροποποιηθούν και τότε ο Χριστός θα περπατά στη γη. 
Βρίσκεστε σε μία αλήθεια αρκετά διαφορετική απ’ αυτή που είχατε 

συλλάβει αρχικά. Και είναι αυτές οι μικρές τροποποιήσεις που αναγνωρίζετε 
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κάθε τόσο οι οποίες σας κάνουν να προοδεύετε στον δρόμο προς την 
θέωση, προς την ταύτιση με τον Θεϊκό Εαυτό.  

 
Ζητώ να πάψετε να με κοιτάτε όλοι στα μάτια και να σταθείτε στην καρδιά. 

Πάψτε να κοιτάτε τον Άλιστερ Κρόουλι στα μάτια και κοιτάξτε στη δική σας 
καρδιά, τώρα αμέσως. Δύο σημεία, εγώ κι εσείς κι ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο 
σημεία η ενέργεια κινείται ακατάπαυστα, ρέει, ρέει διαρκώς. Πιάνουμε τη 

δουλειά των Κλειδιών του Ενώχ από ένα άλλο σημείο σήμερα, αυτό της 
Χριστικής αντίληψης και για τη δουλειά αυτή απαιτείται ένας καθαρός νους. 

Έτσι αφήστε στην άκρη όλα όσα σας απασχολούν. Ακόμα και οι μικρές 
ενοχλήσεις που είναι πιθανόν να νιώθετε αφήστε τις να μείνουν στο 
backround και εστιαστείτε στην πραγματικότητα της καρδιάς και το 

μονοπάτι που ανοίγεται εκεί.  
 

Υπάρχει ένα πηγάδι και μέσα απ’ αυτό το πηγάδι αναδύεται χρυσό φως. 
Μπείτε μέσα. Αφήστε τον εαυτό σας να πέσει στο πηγάδι απ’ το οποίο 
βγαίνει το χρυσό φως. Όταν κατορθώσετε και σταθείτε πάλι στα πόδια σας 

διαβάστε τις ενέργειες που υπάρχουν γύρω και καταγράψτε τις. Επιτρέψτε 
στον εαυτό σας να νιώσει την κάθοδο στο πηγάδι, την πτώση. 

[παύση] 
 

Προσπαθήστε να αντιληφθείτε τι υπάρχει στο σημείο που κατεβήκατε κι 
ακόμα αν υπάρχει κάτι να κάνετε εκεί. Ποια δράση συμβαίνει εκεί; 
[παύση] 

 
Κι ερχόμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή στον πάτο 

του πηγαδιού. Για τον καθένα και την καθεμιά σας είναι μια ξεχωριστή 
πραγματικότητα. Το πηγάδι είσαστε εσείς. Μα θα σκεφτείτε, εγώ κατέβηκα 
το πηγάδι! Μμμμ! Είστε εσείς. Εσείς που κατεβήκατε μέσα σε σας. Το 

πηγάδι και ο κύριος του πηγαδιού που κατεβαίνει για να δει, ν’ ακούσει και 
ν’ αντιληφθεί τι συμβαίνει εκεί. Ταυτιστείτε και με τα δύο λοιπόν. Και με το 

γήινο πηγάδι και με το Πνεύμα που κατεβαίνει σ’ αυτό.  
 
Αυτή είναι μία βασική άσκηση και κάνοντάς την μπορείτε να διαπιστώσετε 

σε τι κατάσταση βρίσκονται τα επτά τσάκρα από την οροφή έως τη βάση. 
Μπορείτε να δείτε την ενέργεια της κουνταλίνι, μπορείτε να ανεβάσετε την 

ενέργεια της κουνταλίνι, να την κατεβάσετε, γενικά να διαχειριστείτε τη 
ροή του Πνεύματος μέσα στο πηγάδι του φυσικού σώματος. Μ’ αυτή την 
επίγνωση τώρα, επαναλάβετε την ίδια δουλειά. Αφήστε τον εαυτό σας να 

πέσει απ’ τη κορφή του πηγαδιού, απ’ το στόμιο αυτού του πηγαδιού που 
βγάζει χρυσό φως και παρακολουθείστε τα όλα με την επίγνωση ότι εσείς 

είστε και το πηγάδι και αυτός που κατεβαίνει για να εργαστεί μέσα εκεί. 
Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς στη δική μας πλευρά για κάθε 
ενσαρκωμένο άγγελο. Αυτό είναι το κανάλι της συνειδητότητάς σας, αυτό 

είναι το πέρασμα στη δική μας πλευρά. Απ’ τη δική σας στη δική μας κι απ’ 
τη δική μας στη δική σας. Και δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσες ενέργειες 

ανεβοκατεβαίνουν κάθε στιγμή όταν ο κύριος του πηγαδιού το επιτρέψει. 
Βασιστείτε σ’ αυτό. Πάρτε λίγα λεπτά για να δείτε εκ νέου την εργασία του 
πηγαδιού και να καταγράψετε νέες εντυπώσεις. 
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Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 
Να τοποθετηθούν σύμβολα σε κάθε ένα από τα κέντρα, όπως σας δίνονται. 

Καθώς κατεβαίνετε το πηγάδι δείτε εσωτερικά και προσπαθήστε να 
συλλάβετε τις μορφές των συμβόλων που σας δίνονται καθώς περνάτε 

μέσα από τα κέντρα σας. Στη συνέχεια αφήστε τα να εντυπωθούν έτσι 
όπως σας δίνονται και παρατηρήστε την αλλαγή στην ενέργειά σας. 
Καταγράψτε τις εμπειρίες σας όταν θα έχετε ολοκληρώσει.  

[παύση] 
 

(συνέχεια) 
Εναρμονίζεστε πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορούσαμε να φανταστούμε, 
πολύ βαθύτερα. Ο κύριος του πηγαδιού μπορεί να επιτρέψει την κάθοδο 

πολλών ενεργειών σ’ αυτό το πηγάδι. Και πολύ ευχαρίστως θα επιτρέπατε 
σ’ ένα Δάσκαλο του φωτός να κατέβει και να εργαστεί μέσα σ’ αυτό. Έτσι 

λοιπόν …. Μμμμ! αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε το εξής. Ο 
καθένας από σας θα κατέβει στο πηγάδι του διπλανού του προς τα δεξιά. 
Δίνετε την άδειά σας για να συμβεί αυτό. Κατεβαίνετε στο πηγάδι αυτού 

που στέκεται δεξιά σας, αντιλαμβάνεστε, διαβάζετε την ενέργεια που 
υπάρχει εκεί με τον δικό σας τρόπο και κατόπιν ανεβαίνετε και πάλι επάνω. 

Ο Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ για να σας συντροφεύσει με την ενέργειά του 
σ’ αυτό το ταξίδι.  

[παύση] 
 
Καθώς κατεβαίνετε στο πηγάδι του διπλανού σας θα του αφήσετε ένα 

δώρο, ένα γεωμετρικό στερεό. Αυτό θα είναι το δώρο σας, όποιο επιλέγετε 
εσείς να δώσετε. 

[παύση] 
 
Το πηγάδι είσαστε εσείς λοιπόν. Συγκρατείστε όλα αυτά που σας έρχονται 

στο νου. Αφήστε το για λίγο και σταθείτε στο στόμιο ψηλά. Ο Σαιν Ζερμαίν 
έρχεται με την ιόχρου φλόγα και σας ζητά να βάλετε φωτιά στον πάτο του 

πηγαδιού μ’ αυτήν. Ένα σπίρτο αρκεί.  
[παύση] 
 

Σύντομα όλο το πηγάδι φωτίζεται από τις βιολετί φλόγες που υψώνονται 
μέχρι τον ουρανό. Η μετουσίωση αρχίζει. Είναι πολύ βολικό για κάποιους 

να έρχονται στο Πνεύμα και να κάθονται εδώ και να μην θέλουν να 
επιστρέψουν στη γη ξανά. Κι αυτό συμβαίνει σε όλους σας μερικές φορές, 
έτσι δεν είναι; Μπορείτε να μείνετε λίγο ακόμα έξω απ’ το πηγάδι δίνοντάς 

την άδειά σας σ’ εμένα, στον  Άλιστερ Κρόουλι να κατεβεί για λίγο και να 
δει τι χρειάζεται στη συνέχεια. Και όπως το πηγάδι σας είναι γεμάτο με τη 

βιολετί φλόγα, κατεβαίνω για λίγο μέχρι τον πάτο. Ανοίγοντάς μου τον 
δρόμο πάρτε λίγο χρόνο για ν’ αντιληφθείτε τι συμβαίνει καθώς κατεβαίνω 
στο πηγάδι. 

[παύση] 
 

Καταγράψτε τις εντυπώσεις που έχετε και μ’ αυτή την τελευταία άσκηση 
κλείνουμε τη σημερινή εργασία. Ζητήστε μου να ανέβω πάλι επάνω όποτε 
το θελήσετε.  

[παύση] 
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Σας πήρε αρκετό καιρό για να καταλάβετε ότι εσείς και το Πνεύμα είσαστε 
ένα. Αλλά έτσι είναι. 

 
Αμήν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.elijah.gr 

 63 

Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 9ο    -   21.11.09 
 

Η Ανταχκάρανα 
 

 

Αναρωτιόμαστε τι ήρθαν να κάνουν αυτοί όλοι σήμερα εδώ! Εσείς 

αναρωτιέστε; Είστε συνηθισμένοι να γυρίζετε από σπίτι σε σπίτι; Σας 

βρίσκει σύμφωνους αυτό να κάνετε βόλτες από το ένα σπίτι σε άλλο για να 
κερδίζετε επιγνώσεις; Πόσους οίκους θ’ αλλάξετε λοιπόν; Πόσους οίκους θ’ 
αφήσετε για να μπείτε σε άλλους; Κάποιοι ήδη καταλαβαίνετε που το πάμε. 

 
Ο Άλιστερ Κρόουλι είναι μαζί σας και σήμερα για τα Κλειδιά του Ενώχ 

φέρνοντας την ενέργεια του Σανάτ Κουμάρα. Ο Ηλίας στην άκρη του 
κύκλου σας σας παρακολουθεί. Είστε σε καλά χέρια. Και τον αφήνει να τα 
βγάλει πέρα μόνος του μαζί σας. Ο Ηλίας είναι εδώ, όπως και πολλοί άλλοι 

όμως. Παρακολουθούν από μακρύτερα την συμφωνία που κάνετε μεταξύ 
σας για να εμβαθύνετε περισσότερο στην πνευματική όψη του εαυτού σας. 

Ο έρωτας λένε περνάει από το στομάχι. Από πού πιστεύετε ότι περνά η 
πνευματικότητά σας στο φυσικό σας σώμα; Όχι που εκδηλώνεται, από πού 

περνά. Πάρτε λίγο χρόνο για να συντονιστείτε μεταξύ σας και με τον 
Άλιστερ Κρόουλι στο κέντρο του κύκλου για να συνεχίσουμε. 
 

Η πνευματικότητά σας περνάει από την Ανταχκάρανα. Αυτή είναι η δίοδος 
που επιτρέπει τη ροή της αντίληψης, γιατί πρόκειται για αντίληψη της 

πνευματικότητάς σας. Μέσα από τον συγκεκριμένο δρόμο δεν 
αντιλαμβάνεστε νοητικά την πνευματικότητά σας, αλλά βιώνετε. Δεν 
μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βίωση του πνευματικού σας γίγνεσθαι αν δεν 

έχει οικοδομηθεί αυτή η γέφυρα του ουράνιου τόξου που ονομάζεται 
Ανταχκάρανα. Η Ανταχκάρανα αποτελείται από επτά μονοπάτια αντίστοιχα 

με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, αντίστοιχα με τις επτά ακτίνες της 
Δημιουργίας. Κάθε μονοπάτι διέπεται από μία ακτίνα και εκπέμπει την 
ενέργεια μιας Αρχαγγελικής τάξης και των αντίστοιχων Δασκάλων που 

επιτρέπουν την γείωση αυτής της αγγελικής ενέργειας στη Γη. Η 
Ανταχκάρανα λοιπόν δημιουργείται σε συνειδητό επίπεδο από την δική σας 

εργασία, τη δική σας έφεση και την αποφασιστικότητά σας να φτάσετε 
στην άλλη πλευρά του ουράνιου τόξου. Μιλάμε με σύμβολα για άλλη μια 
φορά, όμως αυτή τη φορά δεν θέλουμε να καθίσετε και να τα 

αποκωδικοποιήσετε, αλλά περιμένουμε να σταθείτε στην καρδιά και να της 
επιτρέψετε να γονιμοποιηθεί από όσα δίνονται σήμερα.  

 
Το ουράνιο τόξο λοιπόν. Ο Αρχάγγελος Μέτατρον είναι αυτός που διενεργεί 
τις συνδέσεις της Ανταχκάρανα κρατώντας ουσιαστικά το κλειδί της 

έκφρασης της Χριστικής Συνειδητότητας στη γήινη ζωή σας. Άλιστερ 
Κρόουλι πολύ καλά μας τα λες! Κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; Η 

δική σας Ανταχκάρανα έχει ήδη δομηθεί, το ζητούμενο είναι να μάθετε να 
την χρησιμοποιείτε όμως σαν ένα όργανο πλοήγησης για τις εσωτερικές 
σας αναζητήσεις και προκειμένου να βοηθήσετε πολλούς άλλους ακόμα να 

συνειδητοποιηθούν πάνω στο δρόμο της Ανταχκάρανα. Το πνευματικό σας 
γίγνεσθαι βασίζεται πάνω σε κάθε βήμα που κάνετε σ’ αυτή τη γέφυρα του 
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ουράνιου τόξου. Χρησιμοποιούμε την έννοια του ουράνιου τόξου όχι 
τυχαία, καθώς αρκετοί από σας έχετε ήδη ενεργοποιηθεί από μια φίλη που 

ήρθε κοντά σας στην προηγούμενη συνάντηση. Έχετε ενεργοποιηθεί με 
την ενέργεια του ουράνιου τόξου. Ήτανε μία μύηση κι ερχόμαστε τώρα να 

σας δείξουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενέργεια. Η 
Άννα δεν γνωρίζει τίποτα άλλο επ’ αυτού, παρά μόνο το γεγονός ότι 
ενεργοποιηθήκατε, όπως το γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι. 

 
Η Ανταχκάρανα δομείται όταν ο Ανώτερος Εαυτός αποφασίσει ότι ήρθε η 

ώρα η προσωπικότητα να συνδεθεί με την ψυχή, δηλαδή να 
συνειδητοποιήσει την επαφή της με την ψυχή. Μπορεί να είναι ένα πολύ 
περίεργο και δύσκολο όνομα και γι αυτό να την κάνει να φαντάζει πολύ 

απόκρυφη, αλλά είναι κάτι που ήδη έχετε στα χέρια σας. Το να μπορέσετε 
όμως να συνδυάσετε την Rainbow Energy, την ενέργεια του ουράνιου 

τόξου με τα βήματά σας μέσα από την σύνδεση με την ψυχή είναι που θα 
σας ανοίξει τις πύλες της διττότητας στην άλλη πλευρά του πέπλου.  
 

Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο πριν κλείσουμε αυτό το 
θέμα με το νοητικό της Άννας. Διότι ήδη έχει ρωτήσει, αφού μόλις πριν 

λίγη ώρα μας είπατε, ότι μετά το πέπλο δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε ν’ 
αντιληφθούμε, τώρα πως μπορεί αυτή η Ανταχκάρανα να μας βοηθήσει να 

πάμε στην άλλη πλευρά του πέπλου. Είναι αυτό το μυστικό που μπορεί να 
σας κάνει να κατανοήσετε καλύτερα την σύνδεσή σας με την ψυχή και την 
έννοια της ψυχής. Για σας η ψυχή είναι συνήθως κάτι πολύ καθορισμένο, 

έχει τη μορφή του γήινου εαυτού σας, έχει τις ιδιότητες που 
αντιλαμβάνεστε ότι έχετε εσείς σαν γήινος εαυτός και τελικά βρίσκεται 

περιορισμένη από σας σε μία πολύ ανθρωπόμορφη αντίληψη. Θεωρείτε ότι 
η ψυχή σας είναι η προσωπικότητά σας. Με αυτούς τους όρους, ακόμη και 
αν έχει δομηθεί αυτό το μονοπάτι της Ανταχκάρανα, δεν μπορείτε ν’ 

αντιληφθείτε και πάρα πολλά από την άλλη πλευρά της γέφυρας. Όσο 
εσείς επιμένετε να ταυτίζετε την εικόνα της προσωπικότητας με την ουσία 

της ψυχής, χάνονται πάρα πολλά στη μετάφραση. 
 
Ελάτε λοιπόν να περπατήσουμε μαζί για λίγο στην ενέργεια του ουράνιου 

τόξου, στη γέφυρα του ουράνιου τόξου, δηλώνοντας ταυτόχρονα την 
πρόθεσή σας να κρατήσετε ζωντανή στην καρδιά τη φλόγα της ενέργειας 

του ουράνιου τόξου. Και θα ξεκινήσουμε από τη φλόγα αυτή καθεαυτή. Ο 
Άλιστερ Κρόουλι στο κέντρο του κύκλου μαζί με την Χριστική Παρουσία 
μέσα από τον Μέτατρον δημιουργούν μία φλόγα, μία φωτιά που μαίνεται, 

μία φωτιά που έχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Πολύ ελαφριά, 
πολύ ανάλαφρη ενέργεια και πολύ δυνατή ταυτόχρονα. Ο Μέτατρον δίνει 

στον Άλιστερ Κρόουλι κι αυτός φέρνει σε σας με τη σειρά του στη χούφτα 
του δεξιού χεριού ένα κομμάτι, ένα μέρος αυτής της φωτιάς. Και το μέρος 
αυτής της φωτιάς έχει όλες τις ιδιότητες της αρχικής φωτιάς κι έχει όλα τα 

χρώματα του ουράνιου τόξου. Βάζει την ενέργεια αυτή με τη φλόγα στο 
τσάκρα της βάσης και της κορυφής ταυτόχρονα. Επιτρέψτε στον εαυτό σας 

να νιώσει την ενέργεια αυτή στο 1ο και το 7ο τσάκρα.  
 
Αφήστε τη φλόγα να καίει διαρκώς. Μπορείτε να νιώσετε την ενέργειά της 

ν’ απλώνεται στο σώμα σας, μπορείτε να νιώσετε την έντασή της. Αφήστε 
τη φλόγα του ουράνιου τόξου από το τσάκρα της βάσης να δυναμώσει και 
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ν’ ανέβει σε όλη τη σπονδυλική στήλη περνώντας από κάθε ενδιάμεσο 
ενεργειακό κέντρο. 

[παύση] 
 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει την ενεργοποίηση που γίνεται 
ελεύθερα. Μην δεσμεύεστε σε προηγούμενες αντιλήψεις που είχατε για τα 
χρώματα. Δεν μπορείτε ακόμα ν’ αντιληφθείτε την βαθιά σημασία που έχει 

η ενέργεια του ουράνιου τόξου σε όλη την υπόλοιπη δουλειά που κάνετε 
στους κύκλους στους οποίους συμμετέχετε εδώ. Μπορείτε να την 

χρησιμοποιήσετε σαν δίοδο για ο,τιδήποτε. Είναι μία πραγματικότητα και 
πολύ δυνατή πραγματικότητα. Θα εκπλαγείτε διαπιστώνοντας πόσο 
πραγματική είναι αυτή η πραγματικότητα της Rainbow Energy. Επιτρέψτε 

στην ενέργεια αυτή να διαχυθεί σε όλο σας το σώμα και τέλος εστιαστείτε 
στο τσάκρα της κεφαλής, στο 7ο τσάκρα. Μην ανησυχείτε επίσης αν συνέβη 

να μην λάβατε αυτή την ενεργοποίηση. Μοιράζεται σε όλους, αυτήν την 
ώρα μοιράζεται σε όλους.  
 

Εστιάζεστε στο 7ο τσάκρα και τη φλόγα του ουράνιου τόξου που καίει. Η 
καρδιά συμμετέχει σ’ αυτό μ’ έναν άλλο τρόπο. Είναι άλλη η δόνηση της 

φλόγας του ουράνιου τόξου στο 7ο τσάκρα και άλλη στην καρδιά.  
[παύση] 

 
Ο γήινος εαυτός αντιλαμβάνεται την ουράνια αυτή φλόγα μέσα από την 
αντιληπτική ικανότητα της καρδιάς. Ωστόσο η φλόγα η ίδια καίει σε άλλα 

επίπεδα και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτή η φλόγα με όλα τα 
χρώματα και τις αποχρώσεις της συμβολίζει την κίνηση την οποία 

περιγράψαμε νωρίτερα, της πρωταρχικής ουσίας. Πριν περάσετε όμως σ’ 
εκείνη τη σκέψη μείνετε εδώ, μείνετε στη φλόγα που καίει. Πάρτε ένα 
κομμάτι αυτής της φλόγας από το τσάκρα της κεφαλής και αποθέστε το στο 

στέμμα του καθενός και της καθεμιάς στον κύκλο. Πρόκειται … είναι αυτό 
που θ’ αποκαλούσατε μετάληψη σ’ ένα πολύ πιο εσωτερικό επίπεδο. 

[παύση] 
 
Αφήστε τα πόδια σας να πατήσουν καλά στη γη. Επιτρέψτε στην ενέργεια 

να συνεχίσει να γειώνεται, δείτε την να ρέει. 
 

Η Rainbow Energy είναι θεραπευτική και μπορείτε να την κατευθύνετε 
όπως κάνετε με κάθε άλλη ενέργεια για θεραπεία. Αυτή τη στιγμή όμως 
είπαμε ότι θα δουλέψουμε πάνω στην Ανταχκάρανα. Υπάρχει ένα μονοπάτι 

που εκτείνεται από την καρδιά μέχρι τον λαιμό. Θέλουμε λοιπόν να 
οραματιστείτε αυτό το μονοπάτι σαν μία γέφυρα νόησης. Μία γέφυρα 

νόησης. Αφήστε την ενέργεια του ουράνιου τόξου να απλωθεί σ’ αυτή τη 
γέφυρα, απ’ την καρδιά μέχρι τον λαιμό. Και θα σας ζητήσουμε τώρα να 
πάρετε λίγο χρόνο για να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης στο 

νοητικό σας σώμα. Αυτή τη φορά δεν σας ζητούμε να καταγράψετε κάτι 
συγκεκριμένο όπως ένα σύμβολο ή μια εικόνα, αλλά να διαβάσετε το 

νοητικό σας σώμα μετά από την παρέμβαση της ενέργειας του ουράνιου 
τόξου. Για να σας βοηθήσουμε σ’ αυτό θα σας προτείνουμε να δείτε κατ’ 
αρχήν μία χορδή που ενώνει τον Ήλιο με το κέντρο της Γης μέσα από σας, 

μέσα από το σώμα σας κατά μήκος της σπονδυλικής σας στήλης. Δονήστε 
αυτή τη χορδή πριν αφήσετε την ενέργεια του ουράνιου τόξου να διαχυθεί 

στη γέφυρα, καταγράψτε την αίσθηση που έχετε και επαναλάβετε το ίδιο 
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μετά. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και όποιον άλλο τρόπο θεωρείτε 
πιο κατάλληλο για σας. 

[παύση] 
 

Αντιλαμβάνεστε περισσότερα απ’ όσα νομίζετε. 
 
Είπαμε λοιπόν ότι η δόνηση της Ανταχκάρανα ετοιμάζει το δρόμο για τη 

ροή της ενέργειας του ουράνιου τόξου. Είπαμε ότι ο Ανώτερος Εαυτός είναι 
εδώ μαζί σας και ζητήσαμε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να γειωθεί.  

 
Και αφού καταγράψατε την εμπειρία σας από τη ροή της ενέργειας του 
ουράνιου τόξου από την καρδιά στο ηλιακό πλέγμα, σας ζητούμε να 

συνεχίσετε μ’ ένα άλλο μονοπάτι ανάμεσα στην καρδιά και το τρίτο μάτι. 
Θα σας πούμε ότι αυτό το μονοπάτι είναι η ενέργεια του Ενώχ, 

αντιπροσωπεύεται από την ενέργεια του Ενώχ. Καρδιά – τρίτο μάτι. 
Συνεχίστε τον οραματισμό σας λοιπόν, την οραματική εργασία, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τώρα την επίγνωση της ροής της ενέργειας από 

την καρδιά στον λαιμό και στο ηλιακό πλέγμα ταυτόχρονα με τη ροή σ’ 
αυτό το τρίτο μονοπάτι, απ’ την καρδιά στο τρίτο μάτι. Δείτε πιο σφαιρικά 

την κίνηση της ενέργειας. 
[παύση] 

 
Διαπιστώνετε μία ιδιαίτερη ένταση στο ηλιακό πλέγμα. Θα πούμε ότι 
πρόκειται για την καύση ορισμένων όψεων. Εξαλείφονται ορισμένες όψεις 

που δεν χρειάζεστε πλέον.  Το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε με τον ίδιο 
τρόπο την καρδιά με το κέντρο της κεφαλής, με το 7ο τσάκρα και το ηλιακό 

πλέγμα. Η ενέργεια του ουράνιου τόξου, η φλόγα του ουράνιου τόξου ρέει 
από την καρδιά προς το 7ο τσάκρα και από κει στο 3ο και πάλι στην καρδιά, 
δημιουργώντας ένα τρίγωνο. Η Ανταχκάρανα έχει δομηθεί ήδη και η 

ενέργεια του ουράνιου τόξου έχει απλωθεί, είναι δική σας. Η ενεργοποίηση 
έγινε πια. Και τώρα μένει να συμπεριλάβετε τις όψεις που έχουν έρθει σε 

σας στην γήινη πραγματικότητά σας. Θα διαπιστώσετε ότι ο τρόπος με τον 
οποίο δουλέψαμε σήμερα δεν βρίσκεται σε κανένα βιβλίο και μπορεί να 
έρχονται σε αντίθεση με άλλους τρόπους που περιγράφονται. Αυτό σας 

λέμε ότι συμβαίνει επειδή βρίσκεστε σε μία φάση γείωσης. Δεν ζητάτε να 
ανέβετε, αλλά ζητάτε να κατεβάσετε την ενέργεια του Ανώτερου Εαυτού 

στη γη, να την συν-χωνεύσετε.  Κι έτσι οι λειτουργίες είναι αρκετά 
διαφορετικές. 
 

Ας περάσουμε λοιπόν στη ροή της ενέργειας πάνω στο τρίγωνο καρδιά – 
στέμμα – ηλιακό πλέγμα - καρδιά. Καταγράψτε το πριν και το μετά. 

[παύση] 
 
Είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Τι βλέπετε μπροστά σας τώρα; Αφήστε τα όλα 

και εστιαστείτε σ’ αυτό που έρχεται μπροστά σας. Μείνετε σ’ αυτό που ήρθε 
και ταυτιστείτε μαζί του.  

[παύση] 
 
Καταγράψτε αυτό που εμφανίστηκε με το οποίο ταυτιστήκατε. 

[παύση] 
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Αφήστε την ενέργεια του ουράνιου τόξου τώρα να τυλίξει όλο σας το 
σώμα, να το διαπεράσει, τυλίξτε την αύρα σας και ζητήστε της να σταθεί 

στο 1ο τσάκρα και στο 7ο ταυτόχρονα.  Αφήστε την δηλαδή να πολωθεί η 
ίδια έτσι ώστε να υπάρχει μια διαρκής ροή σε όλα σας τα κέντρα. Αν θέλετε 

να την συμπυκνώσετε και να την στείλετε μπορείτε να την μαζέψετε στην 
καρδιά. Η καρδιά είναι το σημείο στο οποίο η ενέργεια του ουράνιου τόξου 
συμπυκνώνεται με σκοπό να κατευθυνθεί οπουδήποτε. Όταν όμως είστε σε 

φάση ηρεμίας καλό είναι να βρίσκεται στο 1ο και στο 7ο τσάκρα και να ρέει 
ελεύθερα. Γειώστε την.  

 
Δηλώστε την πρόθεσή σας να γειωθεί ο Ανώτερος Εαυτός. Δεν είναι πρώτη 
φορά που το κάνετε αυτό, αλλά είναι μία νέα αρχή και σαν νέα αρχή θα 

σας ζητήσουμε να ξεκινήσετε κάνοντας ένα συμβόλαιο, ένα νέο συμβόλαιο 
σχετικά με την ενέργεια του ουράνιου τόξου, τον Ενώχ, τον Μέτατρον. 

Επιτρέποντας στην ενέργεια να κυλά ελεύθερα ανάμεσα στο 1ο και στο 7ο 
τσάκρα και να διαχέεται στο σώμα και την αύρα σας σε όλα τα επίπεδα, το 
εξωτερικό υλικό, το αιθερικό, το αστρικό, το νοητικό, γράψτε ένα 

συμβόλαιο γι αυτά που περιμένετε και επιθυμείτε να κάνετε με την 
ενέργεια του ουράνιου τόξου.  

[παύση] 
 

Τώρα αφήστε μας να εφεσιβάλουμε. Αφήστε μας να δημιουργήσουμε 
πυρήνες αντίθετους με όσα ζητήσατε, θεραπευτικά. Με σκοπό δηλαδή να 
υπηρετήσουμε το σχέδιο που ετοιμάζετε. Εάν δεν δημιουργήσουμε αυτούς 

τους πυρήνες δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι απ’ αυτά. Αποδεχτείτε 
λοιπόν ότι η εκδήλωση και η υλοποίηση των συμβολαίων σας προϋποθέτει 

τη δημιουργία κάποιων πυρήνων αντίθετης δράσης. Μην πτοείστε αλλά 
επιτρέψτε στον εαυτό σας να ευεργετηθεί απ’ αυτούς τους πυρήνες 
αντίθετης δράσης. Και πραγματικά δεν έχουμε αποφασίσει αν όλα όσα 

κάναμε μαζί σας σήμερα δεν είναι λιγότερα σημαντικά από την τελευταία 
μας σημείωση. Το να αποδεχτείτε δηλαδή μια νέα πραγματικότητα στην 

οποία μπορείτε να ωφελείστε από κάθε αντίθετη δράση. 
 
Για να γυρίσουμε στα καθ’ ημάς, του γήινου εαυτού, είναι αυτό το οποίο θα 

σας εξυπηρετήσει απόλυτα το επόμενο διάστημα. Σαν εκπαιδευμένοι και 
συνειδητοποιημένοι εργάτες του φωτός, του Πνεύματος, σαν πνεύματα που 

ήρθατε στη γη να πάρετε τη γήινη εμπειρία και ήδη αρχίζετε να θυμόσαστε 
πάρα πολύ καλά τις γνώσεις που κατείχατε, θυμηθείτε ότι μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε την κίνηση του «αντιπάλου». Κάθε αντίθετη κίνηση 

δημιουργεί έναν μοχλό για να στηριχθείτε εσείς και να προχωρήσετε στο 
μονοπάτι σας και να υλοποιήσετε το σχέδιό σας. Οι αντιθέσεις δεν έρχονται 

για να εμποδίσουν, δεν έρχονται για να σταματήσουν και να διακόψουν, 
αλλά για να γίνουν ένα σκαλοπάτι για να φτάσετε ψηλότερα. 
 

Και μ’ αυτή την επισήμανση θα κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση. Ο 
Ηλίας, ο Κουτχούμι, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Μορύα, ο Σανάτ Κουμάρα, ο Άλιστερ 

Κρόουλι, ο Ενώχ, ο Μέταρον και όλοι όσοι βρισκόμαστε γύρω σας μαζί με 
τις ενέργειες των Ανώτερών σας Εαυτών, που μέσα από το μονοπάτι της 
Rainbow Energy έχουν έρθει τόσο κοντά στο φυσικό σας σώμα, σας 

ευχόμαστε όμορφες διαδρομές πάνω στο ουράνιο τόξο. 
 

Και έτσι είναι. Αμήν.  
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Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 10ο    -   28.11.09 
 

Άλιστερ Κρόουλι: ο Δάσκαλος της Γαλάζιας Ακτίνας 
 

 

Ελάτε στο κατώφλι της νέας συνειδητότητας. Στο κέντρο του κύκλο ο 

Άλιστερ Κρόουλι οδηγεί τη σημερινή συνάντηση. 
 

Συμφωνήσατε να κάνετε μία εργασία. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει 
συναντήσεις και επίσης δουλειά στο δικό σας χώρο. Είμαστε εδώ για να 
φέρουμε κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο στον καθένα. Ουσιαστικά προτιμούμε 

να εργάζεστε μόνοι παρά σε ομάδες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σημεία 
που είναι σημαντικά στην εσωτερική σας διαδρομή. Έχετε εκπαιδευτεί 

αρκετά μέχρι τώρα στην ομαδική δουλειά, αν και όχι όσο θα μπορούσατε. 
Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά περιθώρια ανάπτυξης στην ομαδική δουλειά. 
Κι αυτό γιατί δεν μάθατε πολύ συνειδητά να συνδέετε βαθιά την ενέργειά 

σας με αποδοχή, με κατανόηση, με βαθιά αγάπη. Δεν έχετε φτάσει ακόμα 
σ’ αυτό το σημείο και είναι αυτό που καλλιεργούμε πια στις ομάδες που 

κάνετε εδώ. Η καλλιέργεια της κοινής συνείδησης, όχι μιας κοινής 
πεποίθησης. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά.  
 

Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αν πιστεύετε στον Ωρίωνα, αν πιστεύετε ότι τα 
Στενά του Ορμούζ είναι μία πραγματικότητα ή μία συμβολική μορφή, δεν 

μας ενδιαφέρει αν δέχεστε τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, στον 
Βούδα, τον Χριστό, τον Σαιν Ζερμαίν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σύμβολα, οι 
μορφές πάνω στις οποίες ακουμπάτε την ενέργειά σας. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει είναι η κοινή συνειδητότητα, δηλαδή το να μπορείτε να σταθείτε 
σ’ ένα διευρυμένο επίπεδο αντίληψης. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα 

να αποδέχεστε τους ίδιους θεούς. Δεν είσαστε εδώ για να κάνετε αυτό. 
Είστε εδώ για να αποδεχτείτε ο ένας τον άλλον. Οι θεοί, με εισαγωγικά ή 
χωρίς, πολύ λίγο ενδιαφέρονται αν τους δέχεστε ή όχι. Είναι αυτό που 

είναι, λαμβάνουν μέρος στην δημιουργία, λαμβάνουν μέρος στην 
πραγματικότητα των εσωτερικών πεδίων και πραγματικά νοιάζονται πολύ 

λίγο για το πόσο εσείς αποδέχεστε τις μορφές με τις οποίες κατέβηκαν στη 
γη κάποιες φορές. Αυτό που ενδιαφέρει πραγματικά όμως είναι να 

αποδεχτείτε τον δικό σας θεό, τον θεό μέσα σας. Τότε θα έχετε φτάσει σ’ 
εκείνη την διευρυμένη συνειδητότητα που αποκαλούμε κοινή συνείδηση 
και την οποία υποστηρίζουμε και καλλιεργούμε σ’ αυτόν τον κύκλο. 

 
Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι η δουλειά που έρχεστε να κάνετε 

απλώνεται σε πολλά πεδία και γίνεται με αρκετούς τρόπους, με μόνο σκοπό 
να καλλιεργήσετε αυτό το κοινό επίπεδο συνειδητότητας. Απορρέουν πάρα 
πολλά από τις εργασίες που γίνονται σ’ αυτόν τον κύκλο. Και πρώτα απ’ 

όλα η αντίληψη του γεγονότος ότι είστε αδέλφια. Πως μπορεί μία εργασία 
στο σπίτι ή μία κοινή συνάντηση να το δείξει αυτό; Και μόνο η εμπειρία της 

εργασία πάνω σ’ ένα κοινό θέμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα 
δόμησης αυτής της κοινής συνειδητότητας. Ουσιαστικά έρχεστε να 
δουλέψετε πάνω σ’ ένα πλέγμα που έχει στηθεί για σας από τον Κουτχούμι, 

τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, απ’ όλους εμάς.  
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Εργάζεστε λοιπόν πάνω σε νοητικές γραμμές που έχουμε στήσει για σας και 

πάνω σ’ αυτές τις νοητικές γραμμές έρχεστε και στήνετε τις δικές σας 
δομές. Έρχεστε και στερεώνεστε σ’ αυτές τις δομές ώστε να μπορέσετε να 

οικοδομήσετε και να διευρύνετε αυτό το πεδίο αντίληψης, αυτήν την κοινή 
συνειδητότητα. Με άλλα λόγια, η εργασία σας έρχεται και υποστηρίζει ένα 
είδος εγρηγορώτος, ένα είδος συλλογικής σκεπτομορφής που έχει φτιαχτεί 

και από μας και από σας με σκοπό τη δημιουργία αυτής της κοινής 
συνειδητότητας. Όταν τελειώσετε μ’ αυτήν την δόμηση θα προχωρήσετε σε 

κάτι άλλο. Για την ώρα είναι το βήμα στο οποίο ζητούμε να συμμετέχετε 
όλοι σαν δομητές άγγελοι στα εσωτερικά πεδία. 
 

Η συνειδητότητά σας πηγαίνει πολύ βαθιά, η ατομική σας συνειδητότητα. 
Μπορείτε να φτάσετε πάρα πολύ βαθιά και πολύ ψηλά. Μπορείτε να 

σταθείτε στην αγκαλιά του Πατέρα, στην αγκαλιά των Δασκάλων αν 
θέλετε. Μπορείτε πραγματικά ο καθένας και η καθεμιά σας να 
επικοινωνήσετε μαζί μας. Πόσο μπορείτε να συνεργαστείτε μεταξύ σας 

εσωτερικά; Αυτό είναι το στοίχημα κι αυτή είναι η ερμηνεία των όσων 
κάνετε. Το πόσο δηλαδή αφοσιώνεστε στο να δομήσετε κάτι κοινό μαζί με 

τους άλλους. Και είναι πολύ περίεργη αυτή η δόμηση, δεν είναι ακριβώς 
άναρχη δόμηση γιατί καθορίζεται από την δική σας εσωτερική αρχή. 

Ωστόσο γίνεται πάνω σ’ ένα κοινό βασικό υπόβαθρο και σ’ αυτό το κοινό 
υπόβαθρο μπορείτε να χτίσετε σύμφωνα μ’ αυτό που αγαπάτε.  
 

Μπορείτε να οικοδομήσετε σύμφωνα με τη δική σας προσωπική 
καθοδήγηση. Σας διαφεύγει συνήθως, στους περισσότερους, ότι κάνοντάς 

το αυτό δεν ομφαλοσκοπείτε, δεν περιορίζεστε σε μία μικρή σκεπτομορφή 
αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί πραγματικά μ’ αυτήν τη 
δουλειά δημιουργείτε μονοπάτια σκέψης και συνειδητότητας για πολλούς 

που θ’ ακολουθήσουν τα βήματά σας και όχι μόνο. Κάνοντας τη δουλειά 
που έρχεστε να συμμετέχετε σήμερα και σε ολόκληρο αυτόν τον κύκλο, 

δημιουργείτε ένα μονοπάτι πάνω στο οποίο θα βασιστούν και άλλοι για να 
στηρίξουν τη δική τους ενέργεια. Κι αυτό προϋποθέτει πείσμα.  
 

Θέλουμε να σας πεισμώσουμε για να το κάνετε όπως πρέπει και 
περισσότερο απ’ όλα θέλουμε να είσαστε ο εαυτός σας. Μπορείτε να το 

αντέξετε αυτό; Να είσαστε ο εαυτός σας και να εργαστείτε με αφοσίωση και 
συνέπεια σ’ ένα κοινό έργο, εσωτερικό; Μην ξεχνάτε ότι δεν πρόκειται για 
την οικοδόμηση ενός ναού εξωτερικού, δεν πρόκειται για μία κατασκευή 

την οποία βλέπετε να μεγαλώνει μέρα με την ημέρα μπροστά σας, να 
παίρνει ύψος και να μορφοποιείται, αλλά μπορείτε να δείτε τ’ 

αποτελέσματα στα εσωτερικά πεδία. Ουσιαστικά η ικανότητά σας να 
δομείτε έχει αποκτηθεί εδώ και πολλές ενσαρκώσεις για σας. Είναι κάτι που 
έχετε μάθει να το κάνετε σε παλαιότερες ενσαρκώσεις. Τώρα έρχεστε για 

να το χρησιμοποιήσετε, για να βάλετε την γνώση που είχατε πάνω στο 
θεμέλιο του κοινού καλού και να δομήσετε εικόνες, σκέψεις στις οποίες θα 

μπορέσουν ν΄ ακουμπήσουν την ενέργειά τους άλλοι μετά από σας για να 
προχωρήσουν την εκδήλωση περισσότερα βήματα πιο πέρα. Καταλαβαίνετε 
ότι ο στόχος είναι ιερός, όσο είσαστε κι εσείς, όσο ιερός είναι ο θεός που 

είστε. Δεν θέλουμε λοιπόν να βλέπετε αυτή την εργασία σαν μία 
καθημερινή τετριμμένη πρακτική, αλλά να την πλησιάζετε με πολλή αγάπη 
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και σεβασμό, για σας τους ίδιους και για τα δώρα που έρχεστε να φέρετε 
στον κόσμο.  

 
Είναι πολλοί αυτοί που αποφασίζουν κατά διαστήματα να προχωρήσουν 

στο εσωτερικό μονοπάτι. Αυτά τα χρόνια καταλαβαίνετε ότι και πιο εύκολο 
είναι και πιο αποδοτικό απ’ ό,τι παλαιότερα. Αποδοτικό από άποψη 
συνειδητότητας και γείωσης. Οι περισσότεροι όμως τελικά δεν αποφέρουν, 

δεν υλοποιούν ούτε τα μισά απ’ όσα είχαν υποσχεθεί στον εαυτό τους στην 
αρχή. Γιατί λέτε; Γιατί δεν θεωρούν τον εαυτό τους ικανό για να το κάνει; 

Μήπως γιατί θεωρούν ότι το έχουν κάνει ήδη; Μία άποψη είναι ότι ο 
καθένας στέκεται εκεί που χρειάζεται να βρίσκεται. Και είναι όλα εντάξει. 
Και δεν υπάρχει η παραμικρή κρίση όταν λέμε ότι θέλουμε να σας κάνουμε 

να πεισμώσετε και να εστιαστείτε περισσότερο σ’ αυτή την επίτευξη.  
 

Οι περισσότεροι αποτυγχάνουν στο να ολοκληρώσουν, να γειώσουν όλα 
αυτά που ζήτησαν αρχικά να γειώσουν λόγω της μειωμένης εστίασης. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Άννα, δεν θ’ αναφερθούμε σ’ 

οποιονδήποτε άλλον, γιατί λόγω μειωμένης εστίασης έχασε την δυνατότητα 
να γειώσει κάποιες ενέργειες σε πολύ πιο πρώιμα χρόνια της γήινης ζωής 

της. Και τώρα έρχεται εκ των υστέρων να καλύψει αυτό το κενό, αυτή την 
καθυστέρηση συμπυκνώνοντας έννοιες, ενέργειες, οντότητες, 

συμπυκνώνοντας τα πάντα σε μία πολύ πυκνοϋφασμένη δουλειά. Αυτό 
συμβαίνει λίγο-πολύ με όλους. Ο καθένας σας έχει τον δικό του ρυθμό. 
Υποθέτουμε ότι εργάζεστε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά το 

αγαπάτε, όχι γιατί δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, για να περάσετε την 
ώρα σας. Υποθέτουμε ακόμα ότι εσείς ζητήσατε να μπείτε στο εσωτερικό 

μονοπάτι. Και από τη μεριά μας έχουμε ακούσει πάρα πολλές ικεσίες, 
παρακάλια, πολλά αιτήματα, πολλές αποφάσεις, πολλές δεσμεύσεις για την 
εργασία για το κοινό καλό.  

 
Δεχόμαστε όπως πάντοτε να είσαστε αυτοί που είστε. Αγαπούμε αυτό που 

είστε και δεν υπάρχει η παραμικρή κρίση μέσα απ’ όσα λέγονται απόψε. 
Θέλουμε να συμμετέχετε όσο το δυνατόν περισσότερο και σε βάθος 
χρόνου, σε μία πιο σφιχτοπλεγμένη εργασία, διαδικασία. Έτσι ο επόμενος 

κύκλος θα φανεί δυσκολότερος σε κάποιους από σας. Θα μείνετε ίσως οι 
μισοί απ’ όσοι είσαστε τώρα. Ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε πιο 

δύσκολη για σας την παρακολούθηση. Ο σκοπός μας είναι να σας 
πεισμώσουμε περισσότερο. Και αν μερικές μικρές δυσκολίες δεν 
καταφέρνουν να σας πεισμώσουν και να ξυπνήσουν μέσα σας αυτή την 

αντίδραση που θα σας οδηγήσει να εφαρμόσετε τον εαυτό σας πολύ 
ουσιαστικά, τότε πραγματικά δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να το 

κάνουμε αυτό. Πραγματικά, αν αυτό το κόλπο δεν επιτύχει, μπορούμε απλά 
να σας αφήσουμε να ακολουθήσετε τον ρυθμό που έχετε εγκαταστήσει 
μέχρι στιγμής και ν’ αποφασίσετε κατόπιν εσείς πότε πραγματικά θέλετε να 

μπείτε βαθύτερα, να κολυμπήσετε σε πιο βαθιά νερά. Και ξέρετε κάτι; 
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και ξέρετε ποιος σας μιλά, γνωρίζω πάρα πολύ 

καλά περισσότερο ίσως από εσάς ότι αυτά που κάνουμε μαζί σήμερα και σε 
όλο τον κύκλο είναι πράγματα που τα έχετε δουλέψει σε παλαιότερες 
εποχές. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι αυτές οι μυστικές γνώσεις το 

πολύτιμο αγαθό που σας προσφέρουν αυτοί οι κύκλοι. Η δημιουργία της 
δικής σας κοινής συνείδησης είναι το αγαθό και η επίγνωση του δικού σας 
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δυναμικού είναι το αγαθό και η υλοποίηση αυτού του δυναμικού, η 
εκδήλωσή του είναι αυτό το αγαθό.  

 
Ας συνεχίσουμε λοιπόν χέρι-χέρι και θα ζητήσουμε από την Κατερίνα Κ. να 

συνεχίσει για την ώρα. 
 
Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 

Σκεφτείτε λοιπόν πάνω σ’ αυτό, αν πραγματικά έχετε την ανάγκη να 
δεσμευτείτε μαζί μου. Αν πραγματικά δεν φοβάστε το πόσο μακριά 

μπορείτε να πάτε, αν πραγματικά είσαστε έτοιμοι ν’ αφήσετε όλα όσα σας 
περιορίζουν και να σταθείτε μόνοι εσείς με τον Εαυτό. Θέλουμε για την 
επόμενη φορά να βάλετε σαν άσκηση αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας. 

Πόσο πραγματικά είστε έτοιμοι ν’ ακολουθήσετε τον Εαυτό και μόνο αυτόν. 
Πόσο πραγματικά είστε έτοιμοι να παραιτηθείτε από όλα αυτά που σας 

συγκρατούν στο να μπείτε πιο βαθιά και να γίνετε ένα μ’ εμένα. Αν μετά 
απ’ αυτή τη διαδικασία καταλήξετε ότι σας είναι δύσκολο να εκχωρήσετε 
ολοκληρωτικά τον εαυτό σας στο Πνεύμα, θα σας παρακαλούσαμε να μην 

συνεχίσετε στον κύκλο αυτό. Δεν είναι επίπληξη, είναι απλά μια δέσμευση, 
ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται να δεσμευτείτε σοβαρά.  

 
Πόσο έτοιμοι είστε να εκχωρήσετε τον εαυτό σας στην αλήθεια; Πόσο 

έτοιμοι είστε να δεσμευτείτε σ’ αυτό και μόνο σ’ αυτό; Πόσο έτοιμοι είστε 
να γίνει αυτό η διαδικασία της αλήθειας του Εαυτού η μόνη σημασία, η 
πυξίδα που θα καθοδηγεί ολόκληρη τη ζωή σας. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο, 

δεν παίρνετε εδώ μια απόφαση επιπόλαιη. Χρειάζεται να είστε απόλυτα 
συνειδητοί και η επιπολαιότητα σ’ αυτό δεν χωράει, δεν έχει θέση, γιατί 

είστε αυτό που είστε και γιατί έχετε φτάσει στο σημείο που έχετε φτάσει, 
στο επίπεδο συνειδητότητας που έχετε φτάσει και έχετε δουλέψει πολύ γι 
αυτό. Το γνωρίζουμε και το αναγνωρίζουμε σε σας.  

 
Στεκόσαστε όμως σ’ ένα μεταίχμιο, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και δεν 

εξαιρούνται αυτοί που μιλάνε, στεκόσαστε σ’ ένα μεταίχμιο και η απόφασή 
σας στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντική. Είναι μια απόφαση που θα σας 
δώσει ώθηση για να μπείτε ακόμα πιο βαθιά. Η μόνη σας αποσκευή δεν 

είναι παρά η απόφαση να στέκεστε στην αλήθεια και να έχετε θάρρος, 
πίστη  και ελπίδα. Αν σας ακούγεται λίγο … αν ηχεί στ’ αυτιά σας λίγο σαν 

παλιά ενέργεια αυτό που σας λέμε, τότε χρειάζεται ν’ αλλάξετε γνώμη, 
γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που ισχύουν για όλες τις εποχές, για 
όλους τους εργάτες του φωτός, όπως κι εσείς. Ό,τι ίσχυε παλαιότερα γι 

αυτούς που κάνανε την ίδια δουλειά με σας ισχύει και τώρα για σας και θα 
ισχύει γι αυτούς που θα έρθουν μετά από σας. Αφήστε τα λοιπόν όλα και 

ελάτε μαζί μου για να σας οδηγήσω ακόμη πιο βαθιά.  
 
Η Άννα μπορεί να συνεχίσει. 
 

(συνέχεια) 
Είμαι εδώ κι αυτό είναι ένα γεγονός. Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο ότι ο 

Άλιστερ Κρόουλι κινείται ανάμεσά σας, είναι γεγονός. Ήρθα για να πιέσω 
τις καταστάσεις, ήρθα για να τραβήξω το σκοινί όσο παίρνει. Βρίσκομαι κι 
εγώ στο μεταίχμιο μιας αποκάλυψης και θα παρακαλέσω την Άννα να 

μεταφέρει αυτά που είδε. 
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Αυτό που μου έδειξε ο Σαιν Ζερμαίν την ώρα που μιλούσε η Κατερίνα είναι 
ότι ο Άλιστερ Κρόουλι είναι ο Δάσκαλος της Γαλάζιας Ακτίνας. Δεν μου 

καθόρισε ένα αριθμό, ο,τιδήποτε άλλο, μου τον έδειξε σαν τον Δάσκαλο 
της Γαλάζιας Ακτίνας και νιώθω ότι είναι μία ακτίνα κρυστάλλινης υφής. 

Μου έδειξε ένα θρόνο από γαλάζιο κρύσταλλο, που μερικές φορές γινόταν 
γαλαζοπράσινος, διαυγής, διάφανος και είναι πολύ διαφορετική η ενέργεια 
που βλέπω απέναντι σε ό,τι έπαιρνα τις άλλες φορές. 

 
Πρώτα αποδέχεστε και μετά αντιλαμβάνεστε. Έτσι λειτουργούν τα 

πράγματα. Για όλους εσάς που περπατάτε εδώ και χρόνια στο πνευματικό 
μονοπάτι είναι φυσικό, είναι … είναι αυτό που είναι. Πρώτα εμπιστεύεστε 
και μετά έρχεται η επίγνωση. Δεν προηγείται η ερμηνεία και η εξήγηση, 

αλλά αυτά έπονται γιατί είναι δευτερεύοντα.  
 

Κρατήστε την ακτίνα, την ενέργεια της Γαλάζιας Ακτίνας στην καρδιά. Ο 
Εαυτός είναι εδώ. Συνδέεστε με τον κρυστάλλινο γαλάζιο θρόνο στο 
κέντρο του κύκλου. Είναι ο δικός σας θρόνος. Ελάτε να καθίσετε. Ελάτε και 

καθίστε μαζί μου εδώ και ονειρευτείτε. Πάρτε χρόνο σήμερα για να 
ονειρευτείτε. Μην σκεφτείτε ότι η φαντασία σας οργιάζει, αφήστε την 

ελεύθερη. Ονειρευτείτε και καταγράψτε ό,τι είδατε. 
[παύση] 

 
Τους αξίζει ο ίδιος βαθμός θαυμασμού και αγάπης. Και τώρα που με 
βοηθήσατε να εκδηλωθώ περισσότερο, ας πούμε δυό λόγια για το πώς 

λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Είμαι πιο πραγματικός τώρα ή ήμουν πιο 
πραγματικός πριν, πριν μάθετε για την ιδιότητα του Δασκάλου της Γαλάζιας 

Ακτίνας. Πότε ήμουν πιο πραγματικός, πότε ήμουν περισσότερο 
εκδηλωμένος; Δύσκολο ερώτημα, πολύ δύσκολο ν’ απαντηθεί. Κι όμως 
εσείς κάνατε αυτό το θαύμα, να με κάνετε τώρα πιο πραγματικό. Και ίσως 

να μην συμφωνούσε καθόλου κάποιος τρίτος, κάποιος που θα 
παρακολουθούσε αυτή τη συνάντηση, αλλά θα σας εξηγήσω αμέσως πως 

γίνεται αυτό, αφού πρώτα σκεφτείτε τι κάνει κάποιον να είναι πραγματικός. 
 
Θέλω να γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολλά που εμπλέκονται στην διαδικασία 

της εκδήλωσης και ακόμα περισσότερα που εμπλέκονται στη διαδικασία της 
ανάληψης, δηλαδή της αλλαγής της δόνησής σας, στην αλλαγή της 

αντίληψης και τη διεύρυνση. Κι αν θεωρούσατε μέχρι πρότινος πιο 
πραγματικό κάποιον που ενσαρκώθηκε στη γη, κάποιον που μπορέσατε να 
διαβάσετε την βιογραφία του, μπορέσατε να δείτε τις φωτογραφίες του, - 

με τον Ηλία δεν συμβαίνει αυτό, ας πούμε, - δεν συμβαίνει το ίδιο με 
πολλούς απ’ τους Δασκάλους και όμως ήτανε μια πολύ πραγματική μορφή 

θεωρητικά.  
 
Έτσι λοιπόν έχετε τον Άλιστερ Κρόουλι για τον οποίο είχατε ακούσει τόσα 

και τόσα, ένα κάρο πράγματα που χρειάστηκε να  ξεπεράσετε για να κάνετε 
ειρήνη με την ενέργειά του και ν’ ανοίξετε την καρδιά σας να δεχτεί αυτό 

το τέρας της Αποκάλυψης. Κι όλα αυτά ακουγόντουσαν πολύ πραγματικά. 
Η Άννα κάποια στιγμή σχολίασε στην Κατερίνα ότι ‘γιατί ο Ηλίας ήταν τόσο 
μακρινός’. Υπήρχε ένας άλλος βαθμός γείωσης. Ο Άλιστερ Κρόουλι 

φαίνεται να εκπροσωπεί ένα πιο γειωμένο τρόπο συνειδητότητας. Θα σας 
πάρει χρόνο να κατανοήσετε αυτά που ακούτε, αλλά κάντε την 

προσπάθεια. Ανοίξτε την καρδιά σας να τα δεχτεί και κατόπιν πάρτε όλο το 



www.elijah.gr 

 74 

χρόνο που χρειάζεστε για να τα επεξεργαστείτε και να τα αφομοιώσετε 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.  

 
Ωστόσο πιο πραγματική είναι η εικόνα του Δασκάλου της Σοφίας παρά η 

εικόνα ενός μύστη, ενός μάγου, κατά προτίμηση μαύρου μάγου που έζησε 
λίγα χρόνια πριν. Και τι είναι αυτό που με κάνει τόσο πιο πραγματικό τώρα; 
Είναι μήπως το γεγονός ότι ταιριάζει περισσότερο στην ουσία αυτού που 

είμαι; Μπορείτε να το δείτε κι έτσι, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι 
άλλο αυτό στο οποίο αναφέρομαι. Αυτό που τώρα με κάνει πιο πραγματικό 

είναι το γεγονός ότι βρήκατε μία σύνδεση μέσα στη δική σας αρχετυπική 
έκφραση. Δεν είμαι πιο πραγματικός όταν είμαι έξω από σας σαν ένας 
τρίτος, αλλά γίνομαι πιο πραγματικός όταν ενταχθώ στον δικό σας 

αρχετυπικό σχεδιασμό. Πάρτε λίγο χρόνο για να το κατανοήσετε αυτό.  
 

Είμαι πιο πραγματικός όταν βρίσκετε σημεία αναφοράς μέσα σας, παρά 
όταν με βλέπετε σαν μια αντικειμενοποιημένη έκφραση ενός μακρινού θεού 
ή διαβόλου, το ίδιο είναι. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους Δασκάλους της 

Σοφίας τους οποίους υπεραγαπάτε και οι οποίοι τόσο πολύ επηρεάζουν τη 
ζωή σας. Τότε γίνεται πραγματικός κάποιος μόνο όταν του επιτρέπετε να 

εκδηλωθεί μέσα από σας. Τότε είναι πραγματικός. Εσείς εργάζεστε στη γη 
όχι οι πρόγονοί σας, εσείς γειώνετε και υλοποιείτε, εσείς πράττετε. Και αν 

επιτρέπετε, αν επιτρέπετε σε πρόσωπα να ταυτίζονται μέσα σας πάνω στις 
γραμμές του αρχετυπικού σας σχεδιασμού και συνειδητά να εκφράζετε την 
ενέργειά τους, τότε πραγματικά έχετε οικοδομήσει, έχετε εγκαταστήσει ένα 

θεμέλιο λίθο. Ο θεμέλιος λίθος οποιουδήποτε οικοδομήματος είναι αυτή η 
ταύτιση του αρχετύπου με την εικόνα που το εκφράζει.  

 
Κι έτσι βρίσκεστε να έχετε μεταξύ σας άλλον ένα Δάσκαλο, κι εγώ να είμαι 
πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τώρα είμαι πιο πραγματικός. Γιατί τώρα 

αγγίζω τις χορδές της συνειδητότητάς σας, γιατί τώρα ταυτίζομαι με 
κάποιες απ’ αυτές τις χορδές και τώρα αρχίζω να εκφράζομαι μέσα απ’ αυτό 

που είστε. Το αν θα εκφράσετε φως ή σκοτάδι δεν είναι δικό μου θέμα, 
είναι δικό σας. Είστε εσείς που βαδίζετε στη γη και ισορροπείτε τα αντίθετα. 
Στο χέρι σας είναι τι θ’ αποφασίσετε να κάνετε κάθε στιγμή για να 

διατηρήσετε την ισορροπία, για να βαδίσετε τη μέση οδό. Τώρα εσείς είστε 
οι δημιουργοί στη γη, όχι εμείς. Τώρα εσείς αποφασίζετε πως θα 

χρησιμοποιήσετε τις ενέργειές μας, όχι μόνο τις δικές μου, αλλά όλων των 
Δασκάλων, όλων των αρχετυπικών συμπλεγμάτων που έρχονται και 
ενεργοποιούνται και σας ωθούν σε δράση.  

 
Και τώρα που έγιναν τα πράγματα πιο σαφή μπορείτε να καταλάβετε 

καλύτερα πάρα πολλά γεγονότα της ζωής σας, πολλές εκφράσεις, πολλά 
καθρεφτίσματα, μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα γιατί αγαπάτε κάποιον 
περισσότερο όταν φεύγει απ’ τη ζωή. Τότε μπορείτε να γίνετε πραγματικά 

ένα μαζί του, όχι όσο τον έχετε μπροστά σας σαν κάποιον που βρίσκεται 
πέρα, έξω και μακριά από σας. Βαδίζουμε πάνω στην αντίληψη του 

Εαυτού. Κι εγώ τώρα είμαι ο Εαυτός, ο δικός σας Εαυτός, όπως είναι και 
όλοι οι Δάσκαλοι και άγγελοι που σας απαρτίζουν, που απαρτίζουν το 
δυναμικό σας. Είμαστε ένα μαζί σας και η απλή αλήθεια είναι ότι μας 

εκφράζετε κάθε στιγμή ανάλογα με αυτό που εσείς αποφασίζετε, με τον 
τρόπο που εσείς κρίνετε κατάλληλο. 
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Κι έτσι βρισκόμαστε σε μία, θα το έλεγα, διευρυμένη ισορροπία, πολύ 
διευρυμένη ισορροπία. Πάρτε λίγο χρόνο για να καταγράψετε άλλες 

μορφές που νιώθετε ότι όπως εγώ έχουν ταυτιστεί με την αρχετυπική σας 
δομή δονώντας τις χορδές της. Για την Άννα ένας τέτοιος Δάσκαλος είναι ο 

Ηλίας, κοντεύει να γίνει ο Σαιν Ζερμαίν. Εσείς τι θα λέγατε για τον εαυτό 
σας; Πάρτε χρόνο να το δείτε και να το καταγράψετε. 
[παύση] 

 
Και βέβαια θα ρωτήσετε και γιατί όλοι αυτοί οι πραγματικοί είναι Δάσκαλοι 

του φωτός. Ακόμα κι εσύ που θεωρούσαν ότι είσαι ένας μαύρος μάγος και 
αυτοαποκαλούσουν το τέρας της Αποκάλυψης, ακόμα κι εσύ μας 
προέκυψες μία ολοφώτεινη οντότητα. Μα φυσικά γιατί αυτό είστε. Είστε 

φωτεινές οντότητες, φυσικά γιατί στο πεδίο των αρχετύπων δεν υπάρχει το 
κακό, όπως μπορείτε ακόμα μερικές φορές να το βλέπετε στη γη. Είμαστε 

και είσαστε φως, άλλο αν μπαίνοντας στο γήινο παιχνίδι συμμετέχουμε σε 
τόσα κόλπα και παίζουμε τόσα περίπλοκα σενάρια. Στο πεδίο των 
αρχετύπων δεν υπάρχει φως και σκοτάδι με την έννοια του καλού και του 

κακού. Υπάρχουν τροποποιήσεις του φωτός, όπως μπορούν να 
μαρτυρήσουν κάποιοι ανάμεσά σας.  

 
Θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε γι απόψε. Καταλαβαίνω ότι ήτανε μία 

συγκλονιστική αποκάλυψη που  κανένας δεν περίμενε. Καταλαβαίνω ότι 
θέλετε χρόνο να συνειδητοποιήσετε τι σας συνέβη. Πάρτε χρόνο για να 
δείτε ποιοι είσαστε πραγματικά και την επόμενη φορά θα δούμε όλοι μαζί 

τα πράγματα μ’ ένα καινούριο μάτι. Καλό σας βράδυ.  
 

Και έτσι είναι.  
Αμήν.  
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Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 11ο    -   5.12.09 
 

Αποδοχή 
 

 
Πρόλογος από την Άννα 

 
Η συνάντηση της 5ης/12/09 ήταν ξεχωριστή. Κι αυτό, όχι γιατί δόθηκε 
κάποιο συνταρακτικό νέο αλλά μάλλον γιατί αναγκάστηκα να ομολογήσω 

μια αλήθεια στον εαυτό μου: ότι ο Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ γιατί το θέλω 
εγώ και όχι επειδή αυτός μου επιβάλει την παρουσία του. Αυτή η παραδοχή 

είναι ειλικρινής και ισχύει επίσης για κάθε άλλο μέλος της ομάδας. Με άλλα 
λόγια, ο Άλιστερ Κρόουλι μας έσπρωξε λίγο απότομα στην ανάληψη της 
ευθύνης μας για την παρουσία του και την εργασία που κάνουμε μαζί, 

λέγοντας: «Όποιος π ιστεύει  ότ ι  ε ίμαι μαύρος μάγος,  μπορεί να 
αποχωρήσει από την αίθουσα τώρα αμέσως».   

Δεν έφυγε κανείς…. 
 
Εκ των υστέρων κατάλαβα –επί το ακριβέστερο, το συνειδητοποιώ αυτή τη 

στιγμή που γράφω τούτη τη σύντομη εισαγωγή- ότι ο τρόπος με τον οποίο 
συμπεριφέρθηκε ήταν για να καταλάβουμε ότι, όχι μόνο δεν «μας σέρνει» 

αυτός σε μια περιπέτεια αλλά έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας και των 
επιλογών μας κάθε στιγμή.  

 
Νιώθοντας την πίεση της ενέργειας που με ωθούσε στο να ξεκαθαρίσω τα 
πράγματα, αναφέρθηκα σε πολλά ακόμα στην αρχή της συνάντησης: στον 

τρόπο που βλέπω τη συνεργασία μου με τον Άλιστερ Κρόουλι, μια γενική 
σκιαγράφηση του τρόπου σκέψεως που αντιπροσώπευσε κατά την 

τελευταία του ενσάρκωση, το πώς αντιλαμβάνομαι την ενέργειά του και, 
τελικά, το γεγονός ότι του έχω δώσει την κυριότητα του χώρου μου, 
αναγνωρίζοντάς τον, τιμώντας τον και αγαπώντας τον, όπως και τον Ηλία, 

σαν Δάσκαλο και Καθοδηγητή μου –έναν ρόλο στον οποίο ανταποκρίνεται 
εξαιρετικά.  

 
Πραγματικά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει όποιος επιθυμεί να 
εργαστεί μαζί μου: ότι το να δεχτεί εμένα, σημαίνει ότι δέχεται την 

ενέργεια του Άλιστερ Κρόουλι. Δεν πρέπει κανείς να εθελοτυφλεί σχετικά 
μ’ αυτό καθησυχάζοντας τον εαυτό του με τη σκέψη «άλλο η Άννα και 

άλλο ο Κρόουλι». 
 
Μετά από αυτή την εισαγωγή –η οποία μάλλον έγινε την κατάλληλη στιγμή 

γιατί, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ήταν αρκετοί αυτοί που 
εξακολουθούσαν να έρχονται στον χώρο διατηρώντας φόβο και καχυποψία 

απέναντί του- έγινε δυνατό να ξεκινήσει η εσωτερική εργασία.  
Το κλειδί, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ήταν η αποδοχή. 
 

Άννα Αποστολίδου 
 

………………………………….. 
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Δούλεψα με τα Κλειδιά του Ενώχ όταν ήσουν κοριτσάκι στην ποδιά της 

μαμάς σου, μιλώντας πλέον σε χρόνους πολύ εσωτερικούς. [Σημ.: εδώ 
απαντά σε προηγούμενη ερώτηση της Δ. που δεν καταγράφηκε: «Γιατί 
χρειάζεται η δική σου παρουσία για να μελετήσουμε τα κλειδιά του Ενώχ;». 

Στην ενέργεια του Ενώχ σας έμπασε ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 
Ξεκινήσατε να δουλεύετε με τα Κλειδιά του Ενώχ στην ομάδα του Κρύων 

της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Χρειάζεται να θυμόσαστε το εξής: τα πάντα 
ετοιμάζουν τον δρόμο της επόμενης κατάστασης. Δεν υπάρχει κάποια 
προδιαγεγραμμένη πορεία αλλά τα πάντα βρίσκονται σε εξέλιξη. Το βήμα 

που κάνετε σήμερα μπορεί να σας βγάλει σε πολλά άλλα βήματα και 
κατευθύνσεις στο μέλλον κι έχει να κάνει με την γραμμή που επιλέγετε. 

Σαφώς δεν θα ήσασταν εδώ εάν δεν είχατε επιλέξει αυτή την εμπειρία. 
Είσαστε εδώ γιατί την επιλέξατε κι εγώ είμαι εδώ γιατί η ενέργειά μου είναι 
απαραίτητη προκειμένου να σας φέρει σε επαφή με κάποιες πλευρές του 

εαυτού σας που μέχρι τώρα αρνούσασταν να δείτε. Εάν καταφέρω να σας 
κάνω να δείτε τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού σας θα είμαι περήφανος. Και 

αν καταφέρω να σας κάνω να αντιληφθείτε το μεγαλείο της ψυχής σας, θα 
έχω καταφέρει τον στόχο για τον οποίο ήρθα. 
 

Η Άννα νομίζει ότι ο Ηλίας κάθεται στην άκρη και παρακολουθεί και 
επεμβαίνει ή θα επέμβει οποιαδήποτε στιγμή είναι απαραίτητο. Νιώθει την 

ανάγκη ενός προστάτη αλλά, μεταξύ μας, δεν συμβαίνει αυτό. Ο Ηλίας έχει 
φύγει προ πολλού. Είσαστε μόνοι σας στο χώρο μαζί μου και αν αυτό σας 
κάνει να νιώθετε αμήχανα μπορείτε να λάβετε τα μέτρα σας…  

Μπου!!  
 

[γέλια] 
 
Δ.: 

Και κάτι άλλο θα ήθελα. Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι χαράσσουμε 
κάτι, ότι σαν ομάδα κάτι κάνουμε, κάτι χαράζουμε, κάτι το πρωτοποριακό, 

το οποίο θα ήθελα να μου ειπωθεί σε τι επίπεδο είναι αυτό. Είπε ότι, στην 
τελευταία συνάντηση που κάναμε, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται σε 

πνευματικό επίπεδο κάτι το οποίο εσείς αυτή τη στιγμή το φτιάχνετε, κάτι 
το οποίο εσείς το δημιουργείτε. Θα ήθελα ν’ ακούσω λίγο πάνω σ’ αυτό.  
 

(συνέχεια) 
Είσαστε έτοιμοι να κάνετε μερικά άλματα. Ένα απ’ αυτά είναι ο σχεδιασμός 

και η δημιουργία, όπως έχει ξεκινήσει τα πρώτα δειλά βήματα ενός άσραμ. 
Είναι κάτι που ειπώθηκε στην προηγούμενη ομάδα του Μιχαήλ και του 
Κουτχούμι την Πέμπτη και πρόκειται για ένα άσραμ το οποίο βρίσκεται σε 

αιθερικό επίπεδο και έχει τρεις βάσεις, τρεις έδρες. Η μία είναι εδώ στην 
Αθήνα και στο χώρο  που βρίσκεστε, η άλλη στην Γαλλία και η άλλη στις 

νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις έδρες οι οποίες δημιουργούν 
ένα τρίγωνο που περιλαμβάνει το άσραμ που εποπτεύεται από τον 
Κουτχούμι, τον Μορύα και τον Σαιν Ζερμαίν. Αυτό είναι το ένα βήμα στο 

οποίο καλείστε, εφόσον θέλετε να περάσετε και το άλλο είναι κάτι που 
έρχεται και σαφώς δεν μπορεί να ειπωθεί τώρα, γιατί τα πάντα εξαρτώνται 

από τη δική σας εμπιστοσύνη και διάθεση να προχωρήσετε στην 
αναγνώριση του εαυτού σας.  
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Το γεγονός ότι πριν λίγους μήνες ξεκίνησε αυτή η νέα θρησκεία του 
Εαυτού θα πρέπει να σας λέει πολλά. Δεν έχει νόημα να βγάλω χαρτί και 

μολύβι και να σας ζωγραφίσω όλα όσα υπάρχουν για να γίνουν. Ο καθένας 
και η καθεμιά σας αντιλαμβάνεστε την αλλαγή που έχει συμβεί στον εαυτό 

σας μέχρι τώρα, από την αρχή των κύκλων των Κλειδιών του Ενώχ και 
αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχεστε σε επαφή με τον Εαυτό. Αυτό που, 
όπως είπε η Άννα, ήταν το Ιερό Δισκοπότηρο των αναζητητών του 1300, 

είναι και σήμερα -με τον ίδιο τρόπο ή ελαφρώς διαφορετικό.  
 

Υπάρχει η τάση αυτά τα χρόνια και τα λίγα προηγούμενα να χρησιμοποιείτε 
τις ομάδες και τις επικοινωνίες που γίνονται για να πάρετε ενδυνάμωση, 
για να πάρετε δύναμη και να προχωρήσετε στην καθημερινότητά σας. Και 

είναι πραγματικά μια παρηγορητική, παρακλητική διαδικασία αυτή, αλλά 
μπορεί να σας εξυπηρετήσει μέχρι ένα σημείο. Το να ερχόμαστε και να σας 

λέμε ότι ήσαστε εργάτες του φωτός και σας αγαπάμε και σας τυλίγουμε με 
τα φτερά μας μπορεί να είναι πολύ γλυκό και ν’ αγγίζει την καρδιά σας. Και 
τα λέμε, το λέμε αυτό κάθε φορά που θέλουμε ν’ ανοίξουμε την καρδιά 

σας, αλλά δεν στοχεύουμε μόνο εκεί. η ανοιχτή καρδιά είναι η δίοδος για 
την διαμόρφωση της επίγνωσης στο επίπεδο της ψυχής. Αυτό είναι κάτι 

που θα αναλυθεί σιγά-σιγά εν καιρώ.  
 

Η ανοιχτή καρδιά είναι απαραίτητη για να μπορέσει η ψυχή σας να 
αποκτήσει τις επιγνώσεις, βάσει των γνώσεων, των εμπειριών του γήινου 
πεδίου. Είναι μια σημαντική οδός, η δίοδος, το μοναδικό μονοπάτι που 

μπορεί να γίνει αυτό και γι αυτό προσπαθούμε να κρατάμε την καρδιά σας 
ανοιχτή. Από κει και πέρα όμως δεν σας εξυπηρετεί σε τίποτα περισσότερο 

το να πηγαίνετε από τη μια συνάντηση στην άλλη και να κάθεστε πολύ 
χαρούμενα και ανέμελα περιμένοντας απ’ τους αγγέλους να σας μιλήσουν 
και να σας πουν λόγια ενδυνάμωσης. Εσείς ειδικά έχετε ξεπεράσει αυτό το 

στάδιο. Μπορεί ακόμα να νιώθετε την ανάγκη πολλές φορές ν’ ακούσετε 
αυτά τα λόγια και τότε είμαστε εδώ για σας, αλλά έχετε μπει στο στάδιο της 

αναγνώρισης του δυναμικού σας και να γίνετε κυρίαρχοι του εαυτού σας. 
Και το να είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου σημαίνει ότι κρατώ τα ηνία της 
εξέλιξής μου και προχωράω συνειδητά και με μεγάλο θάρρος στο να ενώσω 

τον εαυτό μου με όλες τις υπόλοιπες πλευρές του. Δεν υπάρχει τίποτα που 
να πρέπει να μείνει έξω.  

 
Είσαστε χωνευτήρια στη γη, μεγάλα χωνευτήρια. Κάθε φορά που 
“αποτυγχάνει” να πραγματοποιηθεί μία ένωση, χάνεται μία ευκαιρία 

επανένωσης στοιχείων του Εαυτού. Θα μπορούσατε όπως στέκεστε στη γη 
να γίνεστε ένα με τα πάντα; Όχι περιγράφοντας με γλαφυρότητα με τη 

φαντασία σας το πόσο ένα είναι τα πάντα στον κόσμο, όχι σ’ αυτό το 
ρομαντικό επίπεδο που πολλές φορές λειτουργείτε, αλλά πολύ συνειδητά 
να ζητάτε να γίνετε ένα με τα πάντα. Με το τραπέζι, την καρέκλα, με τον 

γείτονα με τον οποίο μαλώσατε, με τον άντρα σας, το παιδί σας, τον 
καθένα και την καθεμιά που κυκλοφορεί στον δρόμο, με όλα όσα 

υπάρχουν. Ουσιαστικά αυτό είναι αδύνατο να γίνει σε μία ζωή. Έτσι 
έρχεστε και επανέρχεστε για να πραγματοποιήσετε αυτή την ένωση 
σταδιακά.  

 
Κάθε φορά που ενώνεστε με μία οντότητα, που είναι οντότητα του εαυτού 

σας, είναι μέρος του εαυτού σας, κάθε φορά  χρειάζεται να γίνει χώρος για 
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να συμβεί αυτό. Το γεγονός ότι σήμερα η Άννα έφτασε να σας μιλά μ’ 
αυτόν τον τρόπο για μένα, προέρχεται απ’ αυτή τη διαδικασία της ένωσης 

μαζί μου. Θ’ ακολουθήσουν κι άλλες. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να 
φροντίσει να κάνει ο καθένας και η καθεμία, γιατί έτσι μπορείτε να 

διευρύνετε τον εαυτό σας αντιλαμβανόμενοι ότι είσαστε τα πάντα. Η 
δουλειά που έχει να γίνει είναι πολλή. Ο κύκλος αυτός θα τελειώσει στα 
μέσα του Δεκεμβρίου και θ’ αρχίσει ένας άλλος τον Γενάρη και είπαμε την 

προηγούμενη φορά ότι μπορεί να είσαστε οι μισοί που θα τον 
παρακολουθήσετε. Δεν έχει πολλή σημασία αυτό, γιατί ο καθένας παίρνει 

τον δρόμο του και ενεργεί βάσει της πρόθεσης, του θελήματος της καρδιάς 
του. Και είναι πολύ βασικό να κάνετε αυτό που θέλετε πάντα, γνωρίζοντας 
τι θέλετε πραγματικά.  

 
Η δουλειά λοιπόν που έχει να γίνει είναι πολλή, αλλά σίγουρα δεν είναι του 

παρόντος το να την αναλύσουμε. Η γενική κατεύθυνση είναι ο Εαυτός, η 
βαθύτερη έκφραση και η πληρέστερη έκφραση του Εαυτού και αναγνώριση 
του Εαυτού. Και κάτι που χρειάζεται να θυμόσαστε πάντοτε είναι ότι δεν 

μπορεί να έρθει καμία ενέργεια σε σας αν δεν είναι ήδη σε σας. Δεν έρχεται 
τίποτα απέξω σε σας, αλλά υπάρχουν τα πάντα ήδη μέσα σας και έρχονται 

να σας συναντήσουν μέσα από τον καθρέφτη του κόσμου.  
 

Και μ’ αυτά τα λόγια μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο βαθύτερα. Θα σας 
ζητήσω να πάρετε μερικές βαθιές ανάσες. Είσαστε ασφαλείς όσο είναι ένα 
παιδί και όσο είναι ένας άγγελος στον ουρανό. Είσαστε ασφαλείς γιατί 

είσαστε εσείς, γιατί είστε ο Εαυτός σας. Η έννοια της ασφάλειας έρχεται 
από την ένωση με τον Εαυτό. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση και επίγνωση 

ασφάλειας όταν βρίσκεστε έξω από το κέντρο σας, έξω από την εστίαση 
στον Εαυτό. Ο Θεός είναι ο Εαυτός. Και περιμένω να σας πω πάρα πολλά 
τα ερχόμενα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα ειπωθούν και πάρα 

πολλά που θα κάνετε. Περισσότερο όμως έρχομαι να τινάξω από πάνω σας 
την επίφαση της σπουδαιότητας και της σοβαρότητας των αγγέλων του 

φωτός. 
 
Θα σας θυμίσουμε κάτι πολύ χαριτωμένο που συνηθίζονταν να λέγεται λίγο 

παλαιότερα “τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πηγαίνουν 
παντού”. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να σκεφτείτε ότι η επίφαση της 

καλοσύνης και της αγαθότητας είναι εκνευριστική. Δεν χρειάζεται να 
δεσμεύεστε τόσο πολύ απ’ το αν είσαστε καλοί ή όχι, χρειάζεται να 
δεσμευτείτε όμως να είσαστε ο Εαυτός σας. Τι πιστεύετε για τον Εαυτό σας; 

Τι είστε πραγματικά; Είστε τόσο καλά παιδιά; Μπορείτε να σώσετε τον 
κόσμο όντας καλά παιδιά; Κι αν όλοι παίξουν τον ρόλο του καλού παιδιού 

ποιος θα έρθει να σας δείξει την σκοτεινή σας πλευρά, ποιος θα έρθει να 
σας ταρακουνήσει, ποιος θα έρθει να τραβήξει το σκοινί από το άλλο άκρο 
για να μπορέσει να παιχτεί το παιχνίδι; Ποιος είναι πιο σημαντικός σ’ αυτό 

το παιχνίδι, αυτός που είναι το καλό παιδί και τα έχει καλά με όλους ή 
αυτός που παίζει τον ρόλο του κακού και έχει τα κότσια -για να μην 

χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη- να κρατήσει αυτή τη θέση και να πάει 
κόντρα στις επιθυμίες της μάζας, γιατί απλά θέλει να δείξει την αλήθεια με 
τον δικό του τρόπο;  

 
Λέγοντας αυτά σας προσκαλώ να συμπορευτούμε χέρι-χέρι… κι όπου μας 

βγάλει. Δεν συνηθίζουμε να τάζουμε πράγματα. Δεν θα σας τάξω 
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θαυματουργές ικανότητες, μεγάλα ύψη συνειδητότητας, ανάληψη, 
θεραπεία. Κάνετε αυτό που κάνετε γιατί αυτό αγαπάτε να κάνετε, κι αυτό 

θα πρέπει να είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να το κάνετε για τ΄ 
αποτελέσματα που προσδοκάτε γιατί τότε θα έχετε απώτερους στόχους. 

Κάντε το μόνο αν αγαπάτε πραγματικά αυτό το μονοπάτι, για τη χαρά και 
την ικανοποίηση που σας προσφέρει στην αναγνώριση αυτού που είσαστε 
πραγματικά. Για την ερωτική ικανοποίηση του να εκφράζετε αυτό που 

είσαστε πραγματικά.  
 

Στέκομαι στο κέντρο του κύκλου και σας καλώ να μου κρατήσετε το χέρι, 
με το δεξί σας χέρι. Αφήστε με να σας οδηγήσω λίγο πιο βαθιά. Είμαι 
κύριος του Εαυτού. Από δω και πέρα μιλώ σαν να μιλώ για τον Εαυτό του 

καθενός και της καθεμιάς από σας, για να σας τραβήξω λίγο πιο βαθιά στην 
επίγνωση του Εαυτού, να σας δείξω αυτό που είστε. Περπατώ κι αφήνω τα 

χνάρια για να τα δείτε και να πατήσετε. Αγαπώ αυτό που είμαι και 
εργάζομαι για το Φως και την Αγάπη με όρο την απόλυτη ελευθερία. Δεν 
υπάρχει τίποτα πέρα από την ελευθερία. 

 
Παίρνω τον καθένα σας και την καθεμιά σας απ’ το χέρι σ’ ένα ταξίδι 

συνειδητότητας σήμερα. Πάρτε λίγο χρόνο για να συμπορευτείτε μαζί μου 
στον τόπο που σας πηγαίνω και κατόπιν καταγράψτε τις εντυπώσεις σας.  

 
[παύση] 
 

Ακολουθεί Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 
Ελάτε λοιπόν και σταθείτε στο κατώφλι. Ελάτε και σταθείτε στο σημείο 

μηδέν της ύπαρξης, εκεί που το Πνεύμα δεν διαχωρίζεται από την ύλη. 
Σταθείτε εκεί και τολμήστε να αντικρίσετε τον εαυτό σας. Αφήστε τον 
εαυτό σας να δει όλες του τις πλευρές, όλα όσα είστε και όλα όσα 

συμπεριλαμβάνετε με τις ενέργειές σας. Και σας το λέμε ξεκάθαρα δεν 
υπάρχει καλό και κακό, δεν υπάρχει φως και σκοτάδι, δεν υπάρχει πνεύμα 

και ύλη. Αυτοί είναι διαχωρισμοί που βάζει η νόησή σας και όταν τους 
θέτετε μπαίνετε στη θυμαπάτη. Αντιληφθείτε ότι είστε σύνθεση μαύρου και 
άσπρου, καλού και κακού γιατί αυτός είναι ο τρόπος να είστε όλα όσα 

είστε. Γιατί η σύνθεση είναι αυτή που σας επιτρέπει να γειώνετε το 
πραγματικό σας δυναμικό. 

 
Όταν αφήνετε ένα μέρος του εαυτού σας έξω από σας τότε αποκόβετε ένα 
μέρος του δυναμικού σας. Γι αυτό σας λέμε ότι τα κακά παιδιά πάνε 

παντού. Η πληρότητα του δυναμικού σας προϋποθέτει ότι αναγνωρίζετε 
στα πάντα τον εαυτό σας. Τίποτα λιγότερο απ’ αυτό. Και χρειάζεται μεγάλο 

θάρρος, ανοχή και αντοχή για να μπορέσετε να δείτε όλα όσα πολύ εύκολα 
έρχεστε να καθρεφτίσετε στους άλλους. Είναι πολύ εύκολο για σας να 
κρίνετε τους άλλους, να διαφοροποιηθείτε απ’ τους άλλους. Την ίδια όμως 

εκείνη στιγμή σηκώνετε τείχος στη σκέψη σας, τείχος στην ίδια σας την 
ύπαρξη, σε αυτό που είστε. Αφήστε την κρίση, αφήστε την ηθικολογία. 

Σταθείτε στο ύψος σας, φορέστε την κάπα του Πνεύματος και μην  κρίνετε 
με τα ανθρώπινα δεδομένα. 
 

Εδώ και χρόνια ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας σας έχει ζητήσει να 
μην σκέφτεστε σαν άνθρωποι, αλλά να σκέφτεστε σαν Πνεύμα, να βλέπετε 

μέσα από τα μάτια του πνευματικού Εαυτού. Και χρειάζεται θάρρος για την 



www.elijah.gr 

 82 

αλήθεια. Αν νομίζετε ότι δεν διαθέτετε αυτό το θάρρος, αν νομίζετε ότι 
μπορεί να λιποψυχήσετε μπροστά στο κακό, τότε λυπούμαστε αλλά δεν 

μπορείτε να ονομάζετε τον εαυτό σας πολεμιστές του φωτός.  
 

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντί σας. Αν θέλετε να φέρετε στη γη 
όσα προορίζεστε να φέρετε χρειάζεται να δουλέψετε με αυτές τις πλευρές 
του εαυτού σας, χρειάζεται να εξειδικεύσετε σ’ αυτές τις πλευρές του 

εαυτού σας, χρειάζεται να τις εξετάσετε με το βλέμμα του παρατηρητή, του 
επιστήμονα, από πολύ κοντά. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις 

σας, χρειάζεται να μετουσιώσετε όλες εκείνες τις ενέργειες που στην 
πραγματικότητα σας λένε ότι είστε καλύτεροι απ’ τους άλλους, ότι είστε πιο 
πνευματικοί, ότι είστε πιο σωστοί, ότι είστε πιο συνειδητοποιημένοι. Με δυο 

λόγια ότι είστε διαφορετικοί.  
 

Αν κάποια συστήματα πνευματικά σας έμαθαν ν’ αντιμετωπίζετε την 
πνευματικότητα μ’ αυτό τον τρόπο, τότε χρειάζεται αυτή τη στιγμή, εφόσον 
το θέλετε, εφόσον καταλαβαίνετε την αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο, να 

αποποιηθείτε τις ενέργειές τους. Οικοδομείτε ένα νέο πνευματικό τοπίο στο 
οποίο περιλαμβάνονται όλες οι όψεις όλων όσων υπάρχουν. Σταθείτε 

λοιπόν στο κέντρο σας και επιτρέψτε να δείτε, επιτρέψτε να δείτε αυτό που 
φοβάστε περισσότερο. αντικρίστε το κατάματα. Δεχτείτε ότι μέσα σας 

υπάρχουν αυτοί που ονομάζετε ψεύτες, μαύροι μάγοι, παράνομοι, τρελοί, 
ό,τι περισσότερο απεχθάνεστε, ό,τι περισσότερο απωθείτε και ό,τι 
περισσότερο σιχαίνεστε. Υπάρχει μέσα σε σας. Αφήστε τον εαυτό σας να το 

δει, φέρτε το στην καρδιά και δεχτείτε το όπως δέχτηκα κι εγώ τον εαυτό 
μου και επέτρεψα να λέγονται όσα λέγονταν για μένα, γιατί ήταν ένας 

τρόπος να ταρακουνήσω τις ενέργειες της εποχής. Την υποκρισία, την 
αίσθηση ανωτερότητας πολλών, το ψέμα και την παχυλή ανοησία.  
 

Τις προηγούμενες φορές σας ζητήσαμε να χρησιμοποιήσετε την ιόχροη 
ενέργεια για να μετουσιώσετε τις κατώτερες όψεις του εαυτού. Δεν σήμαινε 

αυτό ότι θέσαμε κάποιους διαχωρισμούς. Αυτό που υπονοούσαμε είναι ότι 
εσείς επιλέγετε που θα σταθείτε κάθε φορά. Όπως είναι δεδομένο ότι 
υπάρχουν όλα μέσα σας, κατά τον ίδιο τρόπο είναι δεδομένο ότι κάθε 

στιγμή εσείς αποφασίζετε που στέκεστε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε 
ελευθερία επιλογής. Έχετε ελευθερία επιλογής να κάνετε τον καλό, έχετε 

ελευθερία επιλογής να κάνετε τον κακό και έχετε ελευθερία επιλογής να 
είστε απλώς αληθινοί. Η αλήθεια είναι η σύνθεση όλων αυτών, είναι η 
σύνθεση όλων των όψεων. Και αν έπρεπε να προτείνουμε ένα δρόμο, τότε 

αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Όχι ο δρόμος της αρετής και 
φυσικά όχι ο δρόμος της κακίας, αλλά ο δρόμος της αλήθειας, που είναι η 

σύνθεση και των δύο.  
 

Μπορεί να συνεχίσει η Άννα. 

 
(συνέχεια) 

Μαζί μας βρίσκονται ο Κουτχούμι και ο Σαιν Ζερμαίν. Δύο Δάσκαλοι που 
σας συντροφεύουν στο ταξίδι των επιγνώσεων. Κρατήστε τους από το χέρι 
γιατί δεν αντέχετε ακόμα πολλοί μονάχα τη δική μου παρουσία. Κρατήστε 

τους από το χέρι και αφήστε τους να σας δείξουν αυτό που πρέπει να 
γνωρίζετε για τον εαυτό σας τώρα. Κάτι διαφορετικό για τον καθένα και 

την καθεμιά σας. Ζητήστε τους να σας δείξουν αυτό που πρέπει να 
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γνωρίζετε τώρα, το κομμάτι του εαυτού σας με το οποίο χρειάζεται να 
εργαστείτε την ερχόμενη περίοδο. Η επαφή με τον Άλιστερ Κρόουλι ήταν 

διαφορετική από τις άλλες φορές και στο μέλλον θα ξαναγίνει διαφορετική 
πολλές φορές, τόσες όσες είστε κι εσείς. Όσες όψεις έχετε θα σας τις 

καθρεφτίσω, αν τολμήσετε να κοιτάξετε στον καθρέφτη μου και να δείτε 
ποιοι είστε.  
 

Ελάτε ας κάνουμε τώρα αυτή την αρχή. Στέκομαι στη μέση του κύκλου σαν 
ένας καθρέφτης για σας. Σταθείτε μπροστά μου και δείτε την αντίδρασή 

μου απέναντί σας. πως φέρομαι, τι κάνω, τι σας δείχνω. Κρατήστε 
ταυτόχρονα το χέρι του Κουτχούμι, του Σαιν Ζερμαίν και του Μορύα αν 
θέλετε. Αφήστε τους τρεις Δασκάλους να σταθούν γύρω σας κι ελάτε να 

παίξουμε αυτό το παιχνίδι μαζί. Κατόπιν καταγράψτε την εμπειρία σας.  
 

[παύση] 
 
Ο Εαυτός σας είναι πολύ χαρούμενος για ό,τι κάνατε σήμερα. Και το αξίζει 

αυτό. Είναι πολύ χαρούμενος για τις αναγνωρίσεις, τις συνειδητοποιήσεις, 
είναι πολύ χαρούμενος γιατί μπορεί να πάρει μερικά δώρα επίγνωσης. Και 

ακόμα εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι γι αυτόν να 
παίρνει αυτά τα δώρα από τα χέρια σας. 

 
Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και θα σας 
ευχηθούμε ένα όμορφο ταξίδι για τον γυρισμό. Καλό σας βράδυ.  

 
Και έτσι είναι.  

Αμήν.  
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Τα Κλειδιά του Ενώχ και οι Διαστάσεις II 
 

Μάθημα 12ο    -   12.12.09 
 

Ο Κύκνος 
 
 

Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι όσα 

μετέφερε πριν η Άννα είναι αλήθεια. Έτσι θα είναι. Ο επόμενος κύκλος των 
Κλειδιών του Ενώχ… αυτό που παρέλειψε να πει είναι ότι θα συμμετέχει 

ιδιαίτερα η ενέργεια του Ηλία και του Κρόουλι σ’ αυτόν τον τρίτο κύκλο. 
Θα εργαστούμε πολύ στενά φέρνοντας συνδυασμένες ενέργειες. Θα είναι η 
ιδανική, η τέλεια συνεργασία.  

 
Καλωσορίσατε και σήμερα και, μετά από τα ξεκαθαρίσματα των 

προηγούμενων ημερών, μηνών, ετών, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν 
νομίζετε ότι όταν κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα αυτό αφορά μόνο τις 
πρόσφατες ενέργειες και δράσεις σας είστε γελασμένοι. Συνήθως όταν 

απευθυνόμαστε σε σας έχουμε μπροστά μας όχι μόνο αυτό που είσαστε στο 
φυσικό πεδίο τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά και όλη την προϊστορία σας. 

Έχουμε μπροστά μας όλα όσα είσαστε σε όλα τα πεδία. Και είναι μία 
πραγματικά μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχετε επίγνωση όσων κάνετε σε όλα τα 
επίπεδα. Συνήθως η επίγνωσή σας εστιάζεται στο φυσικό πεδίο, αν κι εκεί 

ακόμα μειονεκτεί πολλές φορές, υποφέρει γιατί έχετε την τάση να ίπτασθε, 
να βρίσκεστε κάπου ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και τελικά ν’ αφήνετε 

την ενέργειά σας να διασπάται, να διαχέεται.  
 
Χαλαρώστε. Ηρεμήστε, ανοίξτε την καρδιά. Δεν ήρθα εδώ για να κρίνω 

κανέναν, όπως σας έχω δώσει ήδη να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει λάθος 
φυσικά, όμως το να θελήσετε να δουλέψετε εστιασμένα είναι δικαίωμά σας. 

Το να θελήσετε να αποκτήσετε ακόμα μεγαλύτερη και ευρύτερη 
συνειδητότητα είναι δικαίωμά σας. Το θέμα μας δεν είναι αν κάνετε κάτι 
σωστά ή λάθος, το θέμα μας είναι αν κάνετε πραγματικά αυτό που θέλετε 

να κάνετε. Αν πραγματικά ακολουθήσετε αυτό που επιθυμείτε στο βάθος 
της καρδιάς σας, το θέλημά σας, το ιερό θέλημα του Εαυτού, τότε θα δείτε 

ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και μπορεί πραγματικά να 
αποδεχόμαστε ότι είσαστε εκεί που χρειάζεται να είστε, ότι δεν κάνετε 
τίποτε λάθος, ωστόσο πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνετε για να 

εκφράσετε ένα μεγαλύτερο κομμάτι του δυναμικού σας. Αυτή είναι υψηλή 
επιστήμη και υψηλή μαγεία. Και όπως είχαμε αναφέρει κι εχθές με τον Σαιν 

Ζερμαίν, αυτή είναι η θεουργία. Πόσο εκφράζετε τον Εαυτό λοιπόν, εκεί 
βρίσκεται το μυστικό, εκεί είναι το κλειδί. Όσα κλειδιά κι αν μαζέψετε κατά 

τη διάρκεια της ζωής σας εσωτερικά ή εξωτερικά, όλα ανάγονται σ’ αυτό το 
ύψιστο, υπέρτατο κλειδί που ανοίγει την πόρτα της επικοινωνίας με την 
κεντρική μονάδα σας στην καρδιά του ήλιου.  

 
Διακατέχεστε από ένα αίσθημα κατωτερότητας συνήθως. Αν εξαιρέσουμε 

μερικές στιγμές που φαίνεται να καβαλάτε το καλάμι όπως λέτε, το 
μεγαλύτερο διάστημα διακατέχεστε από αισθήματα κατωτερότητας. Κι αυτό 
έρχεται σαν αποτέλεσμα της διαρκούς σύγκρισης, μιας σύγκρισης όμως 

καθόλου εποικοδομητικής, μιας σύγκρισης που έχει ως σκοπό περισσότερο 
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να σας απογοητεύσει, περισσότερο να σας κρατήσει στο περιθώριο της 
ζωής παρά να σας ενεργοποιήσει περισσότερο. Μπορείτε να δείτε πότε μία 

σύγκριση είναι παραγωγική και εποικοδομητική παρακολουθώντας τον 
απόηχό της στο ενεργειακό σας σώμα.  

 
Αυτογνωσία δεν ζητάτε; Ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι λοιπόν στην πηγή του 
φωτός που βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου. Ο φλοιός, η φαιά ουσία 

είναι αυτή που διεξάγει τις περισσότερες λειτουργίες σε σχέση με την 
κίνηση, με τις αισθήσεις, με αυτό που αντιλαμβάνεστε σαν γήινο εαυτό. 

Στο κέντρο υπάρχει αυτό το μόρφωμα, αυτή η ενεργειακή οντότητα, έτσι 
θα την αποκαλέσουμε, που ονομάζεται Χάνσα* και εμφανίζεται σαν ένας 
κύκνος ή μία λευκή χήνα ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια. Αυτός είναι ο 

τρόπος που παρουσιάζεται το Χάνσα στην Ανατολή. Αυτή είναι η έδρα της 
ψυχής όπως δίνεται στην ανατολική δοξασία. Είναι μία έδρα, ένας 

σχηματισμός που έχετε αναπτύξει εδώ και πολύ καιρό συνειδητά ή χωρίς 
να έχετε επίγνωση του ότι το κάνατε και μέσα από τις συναντήσεις αυτές 
έχει τονωθεί ακόμα περισσότερο. Στο σημείο αυτό βρίσκεται επίσης η έδρα 

της λειτουργίας της σύγκρισης. Υποτυπωδώς παρομοιάζεται με τον λαιμό 
του κύκνου.  

 
Προχωράμε βήμα-βήμα αφήνοντας την Άννα να δει τα σύμβολα που 

τοποθετούμε στον δρόμο. Σαν τον κοντορεβιθούλη ακολουθείτε τα 
πετραδάκια για να βγείτε από το δάσος της άγνοιας. Στο λαιμό του κύκνου 
εδρεύει η λειτουργία της σύγκρισης. Πάρτε λίγο χρόνο για να σταθείτε στο 

χώρο πίσω από τα φρύδια γιατί σ’ εκείνο το ύψος βρίσκεται το Χάνσα και 
μπορείτε επίσης να το δείτε σαν την ουσία εκείνη που περιβάλλει τον 

υποθάλαμο. Η λειτουργία της σύγκρισης προέρχεται από κει. Και τότε 
Άλιστερ Κρόουλι, τότε πως μας λες ότι έχουμε αναπτύξει το Χάνσα, ότι 
έχουμε ενεργοποιήσει αυτή την έδρα της ψυχής, έχουμε κάνει τις 

απαραίτητες συνδέσεις και ωστόσο εξακολουθούμε να λειτουργούμε μ’ 
αυτόν τον τρόπο και να κάνουμε συγκρίσεις, που μάλιστα δεν είναι 

καθόλου εποικοδομητικές.  
 
Στο περιθώριο της συνάντησής μας θα πούμε πολλά. Το επίκεντρο είναι το 

Χάνσα. Μείνετε εστιασμένοι εκεί λίγο και αφήστε τις απορίες να 
τραβηχτούν στο περιθώριο. Εμείς θα μιλήσουμε για όλα αυτά την ίδια ώρα 

που εσείς παραμένετε εστιασμένοι εκεί. Το Χάνσα βρίσκεται εκεί που 
βρίσκεται επειδή κατέχει τον χώρο ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του 
εγκεφάλου και περιβάλλει τις πιο βασικές λειτουργίες. Για την 

ενεργοποίησή του απαραίτητη είναι πρώτα η ενεργοποίηση της καρδιάς και 
του κέντρου του λαιμού. Το τρίτο μάτι ενεργοποιούμενο ανοίγει τον δρόμο 

για ένα βαθύτερο ζωντάνεμα του Χάνσα, του κύκνου πίσω από τα φρύδια. 
 
Εστιαστείτε για λίγο λοιπόν στον λαιμό. Η χήνα και ιδιαίτερα ο κύκνος 

έχουν ένα μακρύ λαιμό, έχουν τα δυο φτερά που τους βοηθούν να 
πετάξουν ψηλά, ολόλευκα φτερά, ένα κεφάλι σχετικά μικρό για το 

υπόλοιπο σώμα κι ένα μακρύ λαιμό. Όταν καταφέρετε να αναγνωρίσετε 
τον συμβολισμό αυτού του μακρύ λαιμού θα αναγνωρίσετε και την 
αναγκαιότητα της συγκριτικής λειτουργίας. Ο λαιμός συμβολίζει την 

έκφραση, θα πείτε. Το τσάκρα του λαιμού συμβολίζει την έκφραση. Μήπως 
η συγκριτική λειτουργία σχετίζεται επίσης με την έκφραση; Σαφώς. 

Προχωρήστε παρακάτω, μη φοβηθείτε ν’ αφήσετε ελεύθερο τον εαυτό σας 
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να συλλογιστεί πάνω σ’ αυτό. Και ο λαιμός ξεκινά σχεδόν απ’ την καρδιά. Η 
έκφραση πηγάζει από την καρδιά. 

 
Θα σας ζητήσω να δείτε ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου σας 

αυτόν τον κύκνο. Ν’ αφήσετε τα φτερά του να ξεδιπλωθούν, 
αγκαλιάζοντας τα ημισφαίρια και ν’ αφήσετε το κεφάλι του να προβάλλει 
απ’ το τρίτο μάτι. Η συγκριτική λειτουργία είναι αυτή που σας επιτρέπει να 

δείτε ποιοι είστε. πραγματικά δεν χρειάζεται να έχει μελετήσει κανείς 
υψηλή φιλοσοφία για να το συλλάβει αυτό. Συγκρίνετε πάντα σε σχέση με 

κάποια σημεία αναφοράς στο χώρο και τον χρόνο και ενεργείτε βάσει 
αυτών.  
 

Αφήστε τον κύκνο να πετάξει αφού πρώτα τον καβαλήσετε. Ανεβείτε στην 
πλάτη του, πιαστείτε γερά, κρατηθείτε και αφήστε τον να πετάξει ψηλά 

στον ουρανό. Καθώς πετάτε πάρτε λίγο χρόνο για να δείτε από κάτω. Ο 
κύκνος γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και σας κοιτά. ‘Αυτό είσαι’ λέει. Κι εκείνη 
την ώρα ένα συνονθύλευμα εικόνων, αναμνήσεων, δυνατοτήτων 

πλημμυρίζουν το πεδίο που ανοίγεται μπροστά σας. Πως θα επιλέξετε; Τι 
είναι αυτό που σας οδηγεί σε μία συγκεκριμένη επιλογή; Είναι η λειτουργία 

της σύγκρισης. Μπορεί να μην την κάνετε συνειδητά, αλλά αυτή η 
λειτουργία είναι επίσης ένα εργαλείο της ψυχής. Ένα εργαλείο όπως τα 

συναισθήματα, οι αισθήσεις, οι λειτουργίες του σώματος. Και όπως όλα τα 
εργαλεία μπορεί να υπερεκτιμηθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ή να 
μείνει στην άκρη αχρησιμοποίητο.  

 
Ζητήστε από τον κύκνο να καταπιεί, όπως καταπίνετε το σάλιο σας. Ο 

κύκνος διαθέτει μήλο του Αδάμ στο λαιμό του; Περίεργους συνειρμούς 
κάνεις απόψε Κρόουλι. Πηγαίνετε και σταθείτε στο σημείο του λαιμού του 
κύκνου που νιώθετε ότι εδρεύει αυτή η λειτουργία της σύγκρισης. Το μήλο 

του Αδάμ λοιπόν. Μπορείτε να το πείτε κι έτσι. Πάρτε χρόνο για να δείτε σ’ 
αυτό, ν’ αντιληφθείτε την ενέργειά του, το σχήμα του αν θέλετε. 

Κρατώντας ένα βραχιόλι στα χέρια σας, ένα κρίκο τοποθετήστε τον εκεί με 
την πρόθεση να διατηρήσει αυτό το σημείο ανοιχτό, ώστε η ενέργεια να 
ρέει ελεύθερα.  

 
Ο κύκνος κι εσείς είσαστε ένα και το αυτό. Απλά προσπαθούμε έτσι 

σχηματικά να σας τραβήξουμε στις λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι 
γεγονός ότι σε όποιο σημείο του σώματός σας εστιαστείτε θα αντιληφθείτε 
και μία διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική νοημοσύνη, έναν 

διαφορετικό τρόπο θεώρησης των πραγμάτων ανάλογα με την ενέργεια 
που εκφράζετε σ’ εκείνο το σημείο. Και ο Άλιστερ Κρόουλι είναι εδώ αυτή 

τη στιγμή για να κατευθύνει την εστίασή σας, την εστίαση της ενέργειά σας 
στον λαιμό του κύκνου.  
 

Υπάρχει ένας σαφής λόγος για τον οποίο δεν αναφερόμαστε στον φυσικό 
λαιμό, σ’ αυτόν που βρίσκεται το 5ο τσάκρα. Αν μπορούσατε να δείτε το 

σώμα σας από ψηλά, αυτό που είσαστε, θα συνειδητοποιούσατε επίσης ότι 
σ’ ένα μικροσκοπικό επίπεδο, κάθε όργανο διαθέτει μία αντιστοιχία 
μικρότερων κέντρων σε αναλογία με τα κύρια τσάκρα του σώματος. 

Εργαζόμενοι λοιπόν με τη νόηση και τον εγκέφαλο μπορείτε να καταλάβετε 
γιατί με τόση σαφήνεια τοποθετούμαστε στο κέντρο του λαιμού του 

κύκνου.  
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Η σύγκριση είναι μία καθαρά νοητική λειτουργία, δεν απορρέει από την 

καρδιά και σχετίζεται περισσότερο με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο 
γήινος εαυτός την αξία του σε σχέση με ό,τι υπάρχει γύρω. 

Χρησιμοποιώντας τη λέξη αξία δεν την εννοούμε με την έννοια που της 
δίνετε εσείς, την αξία την ηθική, δεν εννοούμε το μεγαλείο, αλλά εννοούμε 
την τιμή που παίρνει μία ενέργεια σε σχέση με μία άλλη. Είναι καθαρά 

μαθηματικής φύσης η λέξη που χρησιμοποιούμε. Ο νους λοιπόν   
αντιλαμβάνεται τη θέση και την ενέργεια του φυσικού σώματος σε σχέση 

με την ενέργεια του περιβάλλοντός του. Κι αυτό αναπόφευκτα γίνεται μέσα 
από την λειτουργία της σύγκρισης. Είναι μία διαδικασία που συμβαίνει κάθε 
στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένας αυτοματισμός.  

 
Το ότι εσείς καταλήγετε στο φυσικό πεδίο να μπαίνετε σε μία 

συναισθηματική εμπλοκή γύρω από τη λειτουργία της σύγκρισης και να 
επιτρέπετε στον εαυτό σας να ποδοπατείται, να εξουθενώνεται ή αντίθετα 
να εξουθενώνει άλλους, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της ατελούς 

κατανόησης αυτής της λειτουργίας. Κι έτσι βρισκόμαστε να διευρύνουμε το 
κέντρο του λαιμού του κύκνου προκειμένου να κυκλοφορεί η ενέργεια 

ομαλά. Απ’ τον λαιμό επίσης καταπίνετε. Δέχεστε τροφή για να την 
αφομοιώσετε. Δεν είναι μόνο εργαλείο έκφρασης αλλά και ένας δέκτης 

ενεργειών. Αυτή η παράμετρος έχει μείνει πολύ βολικά απέξω τα 
προηγούμενα χρόνια.  
 

Πάρτε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε για τον εαυτό σας τη λειτουργία του 
λαιμού ως αγωγού των ενεργειών που έρχονται σε σας κι ακόμα πιο 

συγκεκριμένα του λαιμού του κύκνου. Εκεί λοιπόν, στο λαιμό του κύκνου 
βρίσκεται ο μηχανισμός της αναδιανομής της ενέργειας. Ξέρετε πολύ καλά 
ήδη ότι είσαστε μετασχηματιστές ενέργειας. Μετασχηματίζετε ενέργεια και 

την διανέμετε από και προς όλα τα βασίλεια της φύσης. Αυτός ο 
μετασχηματισμός γίνεται βάσει της συγκριτικής λειτουργίας, της 

λειτουργίας δηλαδή που εξετάζει την τιμή, την αξία των σημείων του 
χώρου, την ενεργειακή τιμή των σημείων του χώρου. Διευθετώντας αυτό 
το άνοιγμα, διευρύνοντάς το μπορείτε να έχετε κατ’ αρχήν μία καλύτερη 

αντίληψη του ενεργειακού χώρου. Αντιλαμβάνεστε καλύτερα τα πάντα 
γύρω σας και απαλλάσσεστε από περιττές τροποποιήσεις του θυμικού. 

Όταν συνειδητοποιήσετε ότι αυτή είναι η ουσιαστική λειτουργία της 
σύγκρισης, αυτός είναι ο λόγος που υφίσταται, μπορείτε να κατανοήσετε 
πολύ καλύτερα τον μηχανισμό του φυσικού σώματος και του νου και να 

αποδεσμεύσετε τον εαυτό σας από κάθε ίχνος ενοχής σε σχέση με τα 
αποτελέσματα αυτής της συγκριτικής λειτουργίας.  

 
Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά σήμερα είναι να σας απελευθερώνουμε από 
τις ενοχές σας. Μπορεί ν’ ακούγεται σατανικό ή αγγελικό. Πραγματικά, 

αυτός που έχει κατανοήσει τη λειτουργία του λαιμού του κύκνου, τη 
λειτουργία της συγκριτικής διαδικασίας, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει 

κανένας λόγος να ανησυχήσει ή να νιώσει ενοχές για τα αποτελέσματα της 
σύγκρισης. Πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη λειτουργία μέσα στο Όλον, 
καθοδηγούμενη από την ψυχή του καθενός και της καθεμιάς σας. 

Κατανοώντας αυτό μπορείτε ν’ αντιληφθείτε ότι δεν έχει απολύτως καμία 
σημασία το πώς ένας άλλος γήινος εαυτός μπορεί να σας κρίνει. Αυτό που 

μετράει είναι η ενεργειακή τιμή στα σημεία του χώρου που σας περιβάλλει 
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και η δική σας ισορροπία σε σχέση με τις τιμές των υπολοίπων σημείων. 
Έτσι μπορείτε ν’ αποσυρθείτε από το γήινο εγώ και ν’ αντιληφθείτε την 

ανάγκη να διατηρεί κάποιος κάθε σημείο πολύ καθαρά, πολύ ξεκάθαρα. 
Κάθε άλλη ερμηνεία προέρχεται από το θυμικό, προέρχεται από το 

συναισθηματικό σώμα που δεν μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό ύψος 
αυτής της λειτουργίας, ή για να το θέσουμε αλλιώς, που καθρεφτίζει αυτή 
τη λειτουργία στο αστρικό πεδίο. Και την καθρεφτίζει μ’ ένα τέτοιο τρόπο 

που αυτό το καθαρό εργαλείο γίνεται περισσότερο ένας μηχανισμός 
ενοχοποίησης των μεν από τους δε.  

 
Επενεργώντας σ’ αυτό το κέντρο ελευθερώνεστε. Ελευθερώνεστε από τις 
κρίσεις ενοχής και ενοχοποίησης, ελευθερώνεστε από τις συγκρίσεις που 

κάνετε ανάμεσα σε σας και τους άλλους. Ελευθερώνεστε από την ανάγκη 
της ταξινόμησης των πάντων σε καλό και κακό.  

 
Θα ζητήσουμε από την Κατερίνα να συνεχίσει. 
 

Επικοινωνία μέσω της Κατερίνας Κερασώτη: 
Αυτό που επιτυγχάνετε με τη σύγκριση είναι να τοποθετήσετε τον εαυτό 

σας στο γήινο πεδίο μ’ ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο αυτοματισμός της 
σύγκρισης δεν συνεπάγεται ότι χρειάζεται να εκφέρετε κρίσεις για κείνο ή 

το άλλο, για τον έναν ή τον άλλον, για τη μία κατάσταση ή την άλλη, αλλά 
έχει ως αποτέλεσμα την καταλληλότερη προσαρμογή σας στο φυσικό 
πεδίο. Εξυπηρετεί επομένως μια διαδικασία γείωσης. Σας επιτρέπει να 

συνδέεστε καλύτερα και να εξυπηρετείτε μ’ ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο 
τον συντονισμό σας με τις ενέργειες που έρχονται από τ’ ανώτερα πεδία. Μ’ 

ένα διαφορετικό τρόπο θα λέγαμε ότι σας επιτρέπει να τοποθετείτε τον 
εαυτό σας στο σημείο που ορίζεται από την εξέλιξη της ψυχής σας.  
 

Φαίνεται λίγο περίπλοκο και θα χρειαστεί να το απλοποιήσουμε ακόμη 
περισσότερο. Είναι μια διαδικασία που σας επιτρέπει να αναδιευθετείτε την 

ενέργειά σας μ’ ένα τρόπο που εξυπηρετεί περισσότερο τον λόγο για τον 
οποίο βρίσκεστε εδώ. Συγκρίνοντας τον εαυτό σας μ’ αυτό που σας 
περιβάλει, δίνετε συγχρόνως, έχετε την δυνατότητα να δώσετε την άδειά 

σας για μια μετεξέλιξη ορισμένων πλευρών του εαυτού που μένουν πίσω σε 
σχέση με το Όλον, σε σχέση με αυτό που μπορείτε δυνητικά να είστε. 

Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά πάει αυτό. Χρειάζεται να το κάνετε συνειδητά 
προκειμένου να βοηθήσετε τον εαυτό σας να εξελιχθεί περισσότερο σε όλα 
τα επίπεδα, τόσο στο πνευματικό όσο και στο γήινο. Ο αυτοματισμός της 

σύγκρισης είναι αυτό που σας επιτρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο. Και στο 
βαθμό που επιτυγχάνετε να το κάνετε χωρίς καμία συναισθηματική 

εμπλοκή, αυτό σας κάνει ακόμη πιο αποτελεσματικούς στη διευθέτηση της 
ενεργειακής σας ισορροπίας.  
 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να απελευθερώσετε τον εαυτό σας από την ενοχή 
της σύγκρισης που γίνεται αυτόματα και να κατανοήσετε τη βοήθεια που 

μπορεί να σας προσφέρει ένα τέτοιο εργαλείο και παράλληλα την ώθηση 
που μπορεί να σας δώσει, την ώθηση που μπορεί να δώσει σε πολλές όψεις 
του εαυτού ν’ αναπτυχθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Τείνετε πολλές 

φορές να αποσπάτε τον εαυτό σας από τα γήινα. Αναζητάτε την πνευματική 
καθαρότητα, ξεχνώντας ότι δεσμεύεστε μ’ ένα τρόπο και από τα πεδία της 
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μορφής. Και λέγοντας δεσμεύεστε εννοούμε ότι εσείς έχετε επιλέξει να 
είστε εδώ και να συμμετέχετε στο γήινο παιχνίδι.  

 
Στο βαθμό που χωρίς κρίσεις επιτυγχάνετε αυτή τη σύγκριση, δίνετε 

μεγαλύτερη ώθηση στη δυνατότητά σας να γειώνεστε κατάλληλα στο πεδίο 
της μορφής. Είναι ένας μηχανισμός που διευρύνει την ικανότητά σας να 
υλοποιείτε. Είναι ένας μηχανισμός που σας επιτρέπει να αξιοποιείτε 

καλύτερα το δυναμικό υλοποίησης που περνάει μέσα από τον πνευματικό 
σας εαυτό.  

 
Η Άννα μπορεί να συνεχίσει.  
 

(συνέχεια) 

Βάλτε τώρα καλά τα πόδια στο πάτωμα, νιώστε την ενέργεια να ρέει προς 

τη γη και ζητήστε από τον κύκνο στην κεφαλή να εκδηλώσει αυτό που 
είναι. Αφού πάρετε λίγο χρόνο να τον οραματιστείτε ανάμεσα στα δύο 

ημισφαίρια, επιτρέψτε του να μετασχηματιστεί και καταγράψτε την 
εμπειρία σας.  
 

[2’ παύση] 
 

Το σύμβολο που θα δει ο καθένας σας, αυτό στο οποίο ο κύκνος θα 
μετασχηματιστεί είναι το σύμβολο της ψυχής σας.  
 

[7’-8’ παύση] 
 

Ο κύκνος σας, πάρτε λίγο χρόνο να τον δείτε πάλι μπροστά σας, είναι 
αυτός που μετασχηματίζει τη ζωή σε κίνηση. Κι επειδή η Άννα ρωτά εάν 
υπάρχει κάποιο αντίστοιχο κέντρο μ’ αυτό του λαιμού, θα προχωρήσουμε. 

Είπαμε λοιπόν ότι ο λαιμός σχετίζεται με τη σύγκριση. Το αντίθετο άκρο 
του λαιμού, το άλλο άκρο που σχετίζεται με την λειτουργία της αφόδευσης 

στο γήινο πεδίο, είναι αυτό που μετασχηματίζει τη ζωή σε κίνηση. Είναι το 
κέντρο του κύκνου που μετασχηματίζει τη ζωή σε κίνηση. Και η κίνηση 

ανακατανέμει την ενέργεια. Συνεπώς μεταβάλλει τις αξίες, τις τιμές των 
σημείων του χώρου.  
 

Και ίσως ακούγονται κάπως βαρετά όλα αυτά … εντάξει, ξέρω ότι δεν 
ακούγονται καθόλου βαρετά. Θα σας ζητήσω να κάνετε μία άσκηση στο 

σπίτι το επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται να καταγράψετε τίποτα σ’ αυτή 
την άσκηση. Απλά να σηκώνεστε και να πετάτε με τον κύκνο. Να 
χρησιμοποιήσετε ακόμα περισσότερο το σύμβολο στο οποίο 

μεταμορφώθηκε ο κύκνος, τη νέα μορφή που είδατε και να εργαστείτε μαζί 
της. Είτε θ’ ανεβείτε στην πλάτη της, είτε θα γίνετε ένα μ’ αυτή τη μορφή 

και θα πετάξετε, είτε θα ζητήσετε να την γειώσετε σε κάτι πιο χειροπιαστό. 
Έχετε δει διάφορα πράγματα ο καθένας. Πάρτε χρόνο να το κάνετε την 
ερχόμενη εβδομάδα και θα δείτε πόσο διαφορετικά θ’ αρχίσετε ν’ 

αντιλαμβάνεστε τα πράγματα μετά απ’ αυτό.  
 

Σας ζητώ τώρα να μετουσιώσετε τις ενέργειες του Ωρίωνα. Φαίνεται να 
κλείνουμε ένα κεφάλαιο και ν’ ανοίγουμε ένα άλλο. Δεν είναι έτσι, γιατί 
υπάρχει μία πολύ βαθιά σύνδεση ανάμεσα στο Χάνσα και τον Ωρίωνα. 

Δηλώνοντας την πρόθεσή σας να μετουσιώσετε αυτές τις ενέργειες αφήστε 
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τον κύκνο να αφοδεύσει. Είναι αστεία η ζωή! Ο Δημιουργός όταν έπλαθε 
τον κόσμο είχε πολύ χιούμορ! Μεταβάλλετε την πραγματικότητά σας μ’ 

αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στα νέα δεδομένα. 
Όλο το προηγούμενο διάστημα ταΐσατε τον κύκνο σας με τις ενέργειες του 

Ωρίωνα. Ήταν πάρα πολλές φορές που εργαστήκαμε με την ενέργεια του 
Ωρίωνα. Τώρα θ’ αρχίσετε να βλέπετε σιγά-σιγά κάποια αποτελέσματα στο 
γήινο πεδίο, στη γήινη πραγματικότητά σας.  

 
Ο Άλιστερ Κρόουλι θα είναι μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια που θα 

εξασκείστε πετώντας πάνω στον κύκνο σας. Και θα σας κρατώ το χέρι μην 
τυχόν πέσετε και βρεθείτε κακήν-κακώς προσγειωμένοι στο γήινο πεδίο, 
στην τρισδιάστατη αντίληψη. Δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος απ’ αυτόν. Απλά 

μία δύσκολη πτώση στη διττότητα. Μπορείτε να το αποφύγετε, κρατήστε 
μου το χέρι. Θέλω να παίξω τον ρόλο του εξυπηρετητή και γι αυτό 

προτίθεμαι να σταθώ δίπλα σας. Στην πραγματικότητα δεν το χρειάζεστε.  
 
Εγώ, ο Ηλίας, ο Σαιν Ζερμαίν, ο Κουτχούμι, ο Μορύα, οι Δάσκαλοι που 

βρίσκονται γύρω μας, σας παρακαλούμε πραγματικά ν’ αφιερώσετε χρόνο 
στον κύκνο της ψυχής σας. Καλό σας βράδυ.  

 
 

Και έτσι είναι.  
Αμήν.  
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