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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 
 

Πρόλογος 
Η ομάδα και η πορεία της 
 

ΜΕΡΟ Α΄ – Η περίοδος ως το 2005 
 
 4.09.02 – Δάσκαλος: Περί ευθύνης  
21.09.02 – Δάσκαλος Κριτής 
 8.10.02 – Δάσκαλος: Η λειτουργία του ανερχόμενου Ιωάννη 
23.10.02 – Δάσκαλος: Περί μετουσίωσης – Περί του αιτείται και δοθήσεται υμίν 
31.10.02 – Η κάθοδος του Λόγου 
27.11.02 – Δάσκαλος: σο περισσότερο προσφέρεις τον εαυτό σου, τόσο 
περισσότερο κερδίζεις σε τροφοδοσία και πυροδότηση εκ του Πατρός 
 4.12.02 – Η λειτουργία του ελέους για την αποκάλυψη των κενών – Περί της 
ενότητας  
12.02.03 – Η εσωτερική διττότητα – Ευλογία στη συλλογική συνείδηση  
 4.06.04 – Περί της Ολότητας ως ταυτότητάς μας 
 9.06.04 – Αγιασμός 
 3.11.04 – Δάσκαλος: Η είσοδος στο κέντρο του Ενός Εαυτού 
26.01.05 – Ο καθαγιασμός της καθημερινότητας 
12.02.05 – Δάσκαλος: Αναγκαία η εμπιστοσύνη στο Θεό 
 9.03.05 – Η ανάδυση του Ενός Εαυτού 
23.03.05 – Περί της κίνησής μας στο γήινο πεδίο 
30.03.05 – Ευλογία υπέρ των μεταναστών – Ο άνθρωπος υπεύθυνος για την 
άνοδο των πάντων 
13.04.05 – Βεβαιώνω την υιότητά μου, βεβαιώνω τον άνθρωπο μαθητή-μαχητή 
του Λόγου στην καθημερινότητα – Ευλογία για Ελλάδα και Βαλκάνια  
18.04.05 – Δεν δίνεται πλέον παροχή σε όσους κινούνται παθητικά 
20.04.05 – Προσκλητήριο στη νέα κίνηση του Έργου 
 9.05.05 – Δάσκαλος: Η διάνοιξη του Έργου 
16.05.05 – Αγιασμός της Γης 
29.05.05 – Δάσκαλος: Η άμεση παρέμβαση του ενωμένου δυναμικού – Η 
φλόγα στην καρδιά 
 3.06.05 – Μυστήριο (συλλειτουργοί: μαθητής και μαθήτρια) 
28.09.05 – Εργαστείτε μέσα από τις ιδιαιτερότητές σας για την ανάσταση του 
ανθρώπου 
17.10.05 – Η είσοδος στην ουδετερότητα 
26.10.05 – ταθερή εστίαση στην εκδήλωση της εγώ ειμί παρουσίας 
 2.11.05 – Η σύνδεση του κύκλου με τις ενέργειες που τελεί  
14.11.05 – Η έκφραση του Λόγου μέσα από τα συναισθήματα 
16.11.05 – Η ενσάρκωση του Λόγου στην ύλη του ανθρώπου και της Γης 

21.11.05 – Η συμμετρία του χρόνου και ο αντίκτυπος του λόγου μας στα 
εσωτερικά πεδία 
30.11.05 – Τπέρ των κινημάτων – Είσαι ο δημιουργός των συνθηκών στις 
οποίες βρίσκεσαι – Η ανάδυση του Αγίου Πνεύματος μέσα από τον άνθρωπο 
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ΜΕΡΟ Β΄ – 2006-2009 
 

Μια προσωρινά χαμένη ευκαιρία – Η καθήλωση και η επανεκκίνηση 
 
11.12.05 – Αναστασία: Αναγγελία εισχώρησης σε νέο στάδιο 
11.1.06 – Μαθήτρια (α): Έχετε ήδη δημιουργήσει μαζί μου τη νέα κατάσταση 
συνείδησης κι εκδήλωσης, στην οποία πρέπει να εισαχθούν όλες σας οι 
ποιότητες. Εισέλθετε στη νέα κατάσταση! –  Μαθήτρια (β): Ευλογώ τη συνεχή 
κατάθεση των προσωπείων που ο καθένας έχει δημιουργήσει 
8.2.06 – Μαθητής (α): Μη ζητάτε να ξεφύγετε από τις καταστάσεις αφήνοντας 
κενά, τα οποία έχετε την ευκαιρία να μετουσιώσετε και να τα δωρίσετε στον 
άνθρωπο ως προσφορά   
15.2.06 – Μαθητής (β): Δοξολογώ την αγάπη που με εκπαιδεύει! 
27.2.06 – Αναστασία: Βρίσκεσαι στο στάδιο που μπορείς να ελευθερώσεις και 
να ελευθερωθείς – Ποτέ δεν φέρνω μπροστά σου κάτι που δεν μπορείς να το 

τελέσεις! – Μαθητής (γ): Αμελήσαμε να αποσαφηνίσουμε μέσα μας τι σημαίνει 
«αγαπώ και τον εγωισμό, αλλά ανακόπτω τις εκδηλώσεις του που δεσμεύουν τον 
άνθρωπο» 
13.3.06 – Αναστασία: Διασπώ και καταθρυμματίζω τις δομές της άρνησης και 
του διαχωρισμού μέσα στο συλλογικό ον της ομάδας 
20.3.06 – Δάσκαλος: Ο καθένας αποφασίζει το στάδιο με το οποίο θα 
συντονιστεί 
7.6.06 – Μαθητής (β): Πού είναι η πίστη και πού είναι η αγάπη; Πού είναι όλα 
αυτά που με θέρμη υποστηρίζαμε; – Δάσκαλος: Δεν εδραιώσατε τη θέση σας 
στην καινούργια εξελικτική φάση και ξαναγυρίσατε στα παλιά δεδομένα 
2.10.06 – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Η αλλαγή μέσα σας δεν έχει εγκαθιδρυθεί 
ακόμη – Καμιά υπόσταση δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτή την ομάδα αν δεν έλθει 
σε επαφή με τον προορισμό της  
9.10.06: – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Φρειάζεται ο συντονισμός ολόκληρης της 
ομάδας – λοι μαζί θα καταθέτετε τον εαυτό σας για να έλκετε το πατρικό 
θέλημα σε εκδήλωση 
15.11.06 – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Αξιοποίησε την ειδική παροχή αυτής της 
περιόδου, για να μπορέσεις να κάνεις εσωτερική εργασία που έχεις 
καθυστερήσει 
20.11.06 – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Ασχοληθείτε με τη ζωτική λειτουργία της 
ανεύρεσης του προσωπικού δρόμου της χριστοποίησής σας, που έχει να κάνει 
με αυτό που έχει καταχωρηθεί μέσα σας ως προορισμός έκφρασης της ενότητάς 
μας 
22.1.07 – Δάσκαλος δι’ Αναστασίας: Τπάρχει επόμενο βήμα, ή θα συνεχιστεί η 
εκπαιδευτική διαδικασία με προσευχές για κατανόηση των ατελειών και με 
έλξη οδηγιών που έχουν ήδη δοθεί μα δεν έχουν εφαρμοσθεί;   
10.2.07 – Δάσκαλος δι’ Αναστασίας: Για πρώτη φορά αχνοφαίνεται μέσα μου η 
ελπίδα, ότι μια ομάδα ανθρώπων πρόκειται να συσπειρωθεί στο όνομα των 

θείων ιδεωδών που παρουσίασα καθ’ όλο το διάστημα που ήμουν στη Γη 
11.2.07 – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Οι οδηγίες που έδωσε ο Δάσκαλος Ιωάννης κι 
αυτό που είπε, ότι για πρώτη φορά αχνοφαίνεται η δημιουργία του πρώτου 
πυρήνα, δεν πρέπει να καθησυχάζουν κανέναν 
 
Επίλογος 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μέρος των καρπών της πορείας μιας ομάδας στη 
μαθητεία φανέρωσης, εντός του ανθρώπου, της δεύτερης παρουσίας του 

Λόγου: εκείνου που ενανθρωπίστηκε στην ανθρώπινη Ιστορία ως Λόγος 
Φριστός· της δημιουργικής εκείνης ζωής, μες στην οποία κατοικούν οι 
κόσμοι, τα όντα, το παν.  

Είναι δύσκολο στην υλιστική εποχή μας, όπου η έννοια της Δευτέρας 
Παρουσίας είναι τόσο φορτισμένη από παρανοήσεις, να μη θεωρήσει 
κάποιος που διαβάζει αυτές τις γραμμές ότι και τα μέλη αυτής της 

ομάδας είναι δεισιδαίμονες που διακατέχονται από το ίδιο πνεύμα 
μισαλλοδοξίας ή ελιτισμού που χαρακτηρίζει όσους κραδαίνουν τον 

Φριστό σαν ξίφος πάνω απ’ τα κεφάλια των ανθρώπων. Ωστόσο η 
συγκεκριμένη ομάδα δεν λειτουργεί στο πλαίσιο κάποιας θρησκείας 
αλλά με βάση την εσωτερική ζωντανή παρουσία του Λόγου, επομένως, 

δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε χριστιανούς, αλλά σε κάθε άνθρωπο 
που καλόπιστα θέλει να ανακαλύψει τον πλούτο που κρύβεται μέσα του 

και τα στάδια που οδηγούν στην έκφραση αυτού του πλούτου.  
Ο Θεός, σεβόμενος όλες τις πνευματικότητες των λαών της Γης, 

αξιοποιεί κάθε θρησκεία για την εξέλιξη του ανθρώπου. Μπαίνουμε όμως 

σε μια εποχή όπου οι θρησκείες έχοντας σε μεγάλο βαθμό εκπληρώσει 
τον προορισμό τους αρχίζουν να χάνουν όλο και περισσότερο χώρο, τον 
οποίο κερδίζει η αδιαμεσολάβητη εσωτερική ένωση του ανθρώπου με τον 

Θεό. Για τους αληθινούς αναζητητές η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στον 
πυρήνα κάθε θρησκείας, όπου βρίσκονται αγκαλιασμένοι ο Λόγος και ο 

άνθρωπος. Ως εκ τούτου, η ομάδα αυτή δεν ακολουθεί κάποιο δόγμα 
αλλά διδάσκεται την ελευθερία – γιατί όταν αφήνεις το πνεύμα να ρεύσει 
από μέσα σου, πραγματικά δεν ξέρεις πού θέλει να πνεύσει! 

Ως Δευτέρα Παρουσία έχει επικρατήσει στη μέση συνείδηση η μαγική 
εικόνα ότι κάποια μέρα θα ακουστούν απανταχού της Γης τρομπέτες, θα 

ανοίξουν οι ουρανοί και θα εμφανισθεί ένας Φριστός που θα πάρει μαζί 
του τους «καλούς» στον Παράδεισο, ενώ θα στείλει τους «φαύλους» στην 
Κόλαση. Κατά τη δική μας εσωτερική επίγνωση, η δεύτερη παρουσία του 

Λόγου είναι ένα ζωντανό βίωμα μέσα στον άνθρωπο, το οποίο 
εγκαινιάζεται για ολόκληρη την ανθρωπότητα κατά την εποχή της 
ωρίμανσης της συνείδησης που ξεκίνησε. Γνωρίζουμε ότι είναι οι 

εσωτερικοί μας ουρανοί που ανοίγουν, κι ότι ο άνθρωπος γίνεται ο ναός 
στον οποίο ενανθρωπίζεται ο Λόγος. Γνωρίζουμε ότι κατά την εσωτερική 

Κρίση της Δευτέρας Παρουσίας τα «καλά» μας στοιχεία αναδεικνύονται 
πρώτα, καθώς ολοκληρώνονται μέσα στην ένωση με τον Λόγο που τα 
καλεί κοντά του, ενώ τα «φαύλα» ανασταίνονται μέσα στο πυρ της 

μετουσίωσης και αξιοποιούνται στην πορεία οικοδόμησης του αρμονικού 
ψηφιδωτού που είναι ο Ενωμένος Άνθρωπος. 

Η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο δεν είναι κάτι το μακρινό, είναι 
εφικτή στο τώρα. Αυτό δεν σημαίνει πως ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι 
έχουμε υπερβεί την ανθρώπινη φύση, ή ότι σ’ αυτό εξαντλείται ο στόχος 

μας. τόχος μας δεν είναι η διαφυγή από την καθημερινότητα, αλλά ο 
αναβιβασμός της· δεν είναι τα όποια πνευματικά βιώματα, οι εμπειρίες ή 
οι δυνάμεις, αλλά το πώς θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την εξέλιξη του 
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ανθρώπου. Δεν εγκαταλείπουμε τα εγκόσμια, αντίθετα, ενδιαφερόμαστε 
έντονα για την πορεία των πραγμάτων επί της Γης. Επεμβαίνουμε στα 

δρώμενα διαχέοντας μέσα από την καθοδήγηση του Λόγου στην 
ανθρώπινη συλλογική συνείδηση, στον υλικό κόσμο και σε κάθε μορφή 

ζωής τη χάρη του, αγωνιζόμενοι να μεταλλάσσουμε τη δυσαρμονία του 
ανθρώπου εντός μας και εκτός μας. Ζούμε στην ίδια κοινωνία με όλους 
και αγωνιζόμαστε στο στίβο της ζωής, δεν διαφέρουμε σε τίποτε 

απολύτως. Εργαζόμαστε, πληρώνουμε νοίκι, βγαίνουμε για χορό, 
καπνίζουμε, θυμώνουμε, μαλώνουμε, ερωτευόμαστε, ζούμε. Δεν έχουμε 
πίσω μας κάποια διαφορετική εμπειρία του κόσμου, είμαστε παιδιά της 

εποχής μας. Αφήνουμε όμως, όσο μπορούμε σε κάθε στάδιο, τον Λόγο 
να λειτουργεί από μέσα μας για τον αναβιβασμό του ανθρώπου, 

μοιράζοντας το φως μέσα από τη χάρη που αυτός δίνει σε όσους του 
επιτρέπουν να λειτουργεί από την ύπαρξή τους. Κι αυτή η νέα ζωή είναι 
προσιτή σε κάθε άνθρωπο, διότι δεν είμαστε καθόλου εκλεκτοί και 

ξεχωριστοί! Μάλλον ευγνώμονες είμαστε, που η ζωή μας έχει αποκτήσει 
νόημα μέσα από αυτή την πορεία. 

 
Πορεία…, ναι. Η ανακάλυψη του Θεού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο 
δεν γίνεται εν μία νυκτί. Η αποδοχή και ο αναβιβασμός των «σκοτεινών» 

κομματιών μας δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτούνται χρόνια 
προσπαθειών. Η συνήθης δήλωση κι η τόσο οικεία ιδέα πως «τα πάντα 
είναι ένα» κι «ο Θεός είναι μέσα μας», χρειάζεται μόχθο ζωής για να γίνει 

συνείδηση και πραγματικότητα. Απαιτείται πολύχρονη πορεία, που έχει 
να κάνει με την εσωτερική αποκατάσταση της ανθρώπινης Ιστορίας, η 

οποία, με την αποκοπή της από το θείο και την πτώση της δημιούργησε 
μια τεράστια δυσαρμονία, που –λιγότερο ή περισσότερο– ενσωματώνεται 
σε κάθε ανθρώπινη υπόσταση.  

Ο Λόγος Φριστός μπορεί βέβαια να εκδηλωθεί μέσα από κάθε άνθρωπο 
στο τώρα, αλλά και η εκδήλωση αυτή διέπεται από στάδια και βαθμίδες 
εξέλιξης. Αυτή είναι η αιτία των συνεχών παραινέσεων του Λόγου για τη 

διαρκή διεύρυνση της ευθύνης και της αγάπης μας, με στόχο την 
ενσάρκωσή του εντός μας. Κι αυτή η ενσάρκωση ολοκληρώνεται μόνον 

όταν απαλειφθεί η ψευδαίσθηση του διαχωρισμού, αφού στην 
πραγματικότητα είμαστε όλοι τμήματα του Ενός Ανθρώπου, ενωμένοι ο 
ένας με τον άλλον. Επομένως, δεν εργαζόμαστε για την προσωπική μας 

ανύψωση. Έχουμε αναγνωρίσει ότι η ανθρωπότητα θα ανεβεί ως σύνολο, 
εργαζόμαστε λοιπόν για την ανάσταση του ανθρώπου χωρίς διακρίσεις. 

Υυσικά χρειάζεται εκπαίδευση, χρόνος και υπομονή. Έχουμε όμως, 
όπως τον έχει κάθε ανθρώπινη ψυχή, τον άριστο Δάσκαλο: τον ζωντανό 
Λόγο εντός μας.  

Η επαφή και η ένωση που έχουμε μαζί του δεν είναι θεωρία. Είναι μια 
πραγματικότητα –προσιτή και παρεχόμενη σε κάθε άνθρωπο!– που 
επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή μας, πιέζοντας έντονα να φανερωθεί ως έλεος 

για τη Γη και τον άνθρωπο. Αφήνουμε λοιπόν τον αναστάσιμο παλμό του 
Λόγου να ελευθερωθεί από εντός μας και διαχέουμε τη χάρη του Θεού 

στις ανθρώπινες καταστάσεις, ακολουθώντας όμως τη νομοτέλεια που 
ορίζει πως, ό,τι μέσω της χάριτος θέλουμε να βοηθήσουμε να 
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μεταλλαχτεί στη συλλογική συνείδηση, πρέπει πρώτα να το έχουμε 
μεταλλάξει εντός μας. 

 
*** 

 
Είπαμε ήδη κάποια πράγματα που ίσως ξενίζουν, γι’ αυτό, προτού 
αναφερθούμε στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, ας αποσαφηνίσουμε τι 

εννοούμε όταν λέμε «εποχή της ωρίμανσης της συνείδησης» και «Λόγος 
Τιός Μητέρα». 

την εποχή που ανατέλλει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο 

παρελθόν, οι λαοί της Γης αρχίζουν να βιώνουν το άνοιγμα σε μια 
οικουμενική συνείδηση που ξεπερνάει κάθε φυλετικό, εθνικό ή 

πολιτισμικό σύνορο. Ισχυρά κινήματα, σχεδόν σε κάθε γωνιά της Γης, 
αιτούν και απαιτούν έναν πιο δίκαιο κόσμο, και ένα άνοιγμα προς την 
καθολική ευθύνη γεννιέται, με όραμα την ενότητα. τα δικά μας μάτια, 

τα οδυνηρά γεγονότα που συγκλονίζουν τον κόσμο δεν είναι παρά οι 
σπασμοί της γέννας του καινούργιου, που αναδύεται καθώς ο άνθρωπος 

βλέπει μεγεθυσμένα σε πλανητική κλίμακα αυτά που φέρει μέσα του. 
Καθώς φαίνεται, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να αφήσει πίσω του 
την ανώριμη ηλικία της συνείδησης και να εισέλθει στην περίοδο της 

ωρίμανσής του, αποκαθιστώντας τη σχέση του με τον Θεό και τους 
άλλους, ώστε να οδηγηθεί στην υιότητα και την αδελφότητα, όπου θα 
μπορέσει ενεργητικά να εκδηλώσει αυτό που στα αληθινά είναι, αν και το 

αγνοεί: τον Έναν Εαυτό Αγάπη, τον Έναν Άνθρωπο, υιό/θυγατέρα του 
Θεού του ζώντος, πλήρως ενωμένο με τον Λόγο του. Αυτό είναι το 

καινούργιο. Και όπως σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται να βιώσει κάτι 
νέο και καθοριστικό για την εξέλιξη της συνείδησής του, έτσι κι αυτή τη 
φορά, ο άνθρωπος είχε ανάγκη από ένα πρότυπο που θα έφερνε σε 

ολοκληρωμένη ενσάρκωση το καινούργιο, ώστε να το εντυπώσει 
αποτελεσματικά και ανεξίτηλα ως βίωμα στη συλλογική συνείδηση. 

Έπρεπε λοιπόν ο Ένας Άνθρωπος, η Ολότητα του αληθινού μας 

Εαυτού, να αναδυθεί σταδιακά μέσα από έναν άνθρωπο της Γης, έναν 
απεσταλμένο κατάλληλο γι’ αυτό το Έργο, και να διαδράμει ολόκληρη 

την πορεία από την ατέλεια στην τελείωση, διανύοντας τον δρόμο που 
άνοιξε ο Λόγος με την κάθοδό του στο υλικό πεδίο. Ο απεσταλμένος 
αυτός, χωρώντας όλο και περισσότερο τον Έναν Άνθρωπο, είναι φυσικό 

πως θα ολοκλήρωνε προς το τέλος της πορείας του την εσωτερική του 
ένωση με κάθε ανθρώπινη ψυχή, αφού θα ταυτιζόταν ολοκληρωτικά με 

τον Έναν, τον κοινό σε όλους μας Εαυτό. Έτσι θα ήταν σε θέση να 
διαχύσει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη τη δική του βιωματική ένωση με 
τον Λόγο Αγάπη. Αυτός ήταν ο Ιωάννης ή, κατά κόσμον, Διονύσιος 

Δώριζας (1921 – 1995).  
 
σοι γνωρίσαμε τον Ιωάννη σε μορφή αγωνιζόμαστε να κρατάμε ζωντανά 

και σε ενεργοποίηση μέσα μας τα δώρα που αυτός κόμισε για όλους: τη 
δυνατότητα ταυτενέργειας με τον Λόγο, της βιωματικής ένωσης με κάθε 

ανθρώπινη ψυχή, και της συνεχούς παρέμβασης για την ανθρωπότητα, 
μέσα από συνεχώς διευρυνόμενη ευθύνη και αγάπη. σοι ήρθαμε στο 
Έργο αυτό μετά την αποχώρησή του, τον γνωρίζουμε μέσα μας ως τη 
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ζώσα παρουσία του Ενός Εαυτού που αενάως θύεται και καθοδηγεί, 
ωθώντας σε επιτάχυνση την εξέλιξή μας και διευρύνοντας κάθε 

δυνατότητα ανιδιοτελούς προσφοράς μας στον άνθρωπο.  
Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη ζωή και το Έργο 

του, παραπέμπουμε στην εισαγωγή του βιβλίου τη φωταύγεια του 
Ανθρώπου.1 Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, είναι απαραίτητο στον αληθινό 
αναζητητή, μετά την ενημέρωσή του, να στραφεί στο εσωτερικό του για να 

ανακαλύψει τι είναι ο Ιωάννης ενεργοποιώντας τον, διότι και τα πιο 
εμπνευσμένα γραπτά δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν το ζωντανό 

βίωμα της παρουσίας του Ενός Εαυτού και της εκπαίδευσης που 
παρέχει στον άνθρωπο. 

σον αφορά την έμφαση στον Λόγο κι όχι απλώς στον ιστορικό Φριστό, 

την οποία ο αναγνώστης θα συναντήσει στις εκδηλώσεις που 
παρατίθενται, πρέπει να πούμε ότι οφείλεται στην ανάγκη να θυμηθεί ο 

χριστιανικός κόσμος ποιος είναι εκείνος τον οποίο μέχρι σήμερα 
περιόρισε στα πλαίσια της θρησκείας του, σαν να μην αφορούσε 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ επρόκειτο για τον ενανθρωπισθέντα 

Θεό, την άπειρη δημιουργική δόνηση και την καθολικότητα της αγάπης 
που υπάρχει στα σύμπαντα, για το δεύτερο πρόσωπο της Σριαδικής 
Θεότητας, του οποίου η ύπαρξη και η δράση αφορούν ολόκληρη τη 

Δημιουργία και κάθε ανθρώπινη ψυχή και όχι μόνον τους βαπτισμένους. 
πως γνωρίζουμε, στο όνομα του Φριστού, ο δυτικός κόσμος 

πλημμύρισε τον πλανήτη με πολέμους και εκμετάλλευση, όχι βέβαια 
υπηρετώντας και ελευθερώνοντας τον άνθρωπο, όπως ο Φριστός υπέδειξε 
με τους λόγους, τη ζωή και τη θυσία του, αλλά κατακτώντας και 

εξουσιάζοντας. Ο Θεός που εκείνος μάς δίδαξε, Πατέρας αγάπης και 
άπειρης συγχώρεσης, δεν κατανοήθηκε από την ανώριμη συλλογική 

συνείδηση, που διατήρησε στους ουρανούς της τον τιμωρό Θεό· κι 
εκείνοι που θέλουν τον άνθρωπο φοβισμένο, και ανήμπορο να έλθει σε 
άμεση επαφή με τον Φριστό δίχως μεσαζόντες, φροντίζουν να συντηρούν 

με όλους τους τρόπους αυτή την κατάσταση. Σίποτε ωστόσο δεν μπορεί 
να αναιρέσει την αλήθεια της άμεσης πρόσβασης που έχει κάθε 
άνθρωπος στην πηγή της ζωής μέσα του, που είναι ο ίδιος ο Λόγος 

Φριστός. ήμερα που η ανθρωπότητα εισέρχεται στην εποχή της 
ωρίμανσης της συνείδησής της, η αλήθεια αυτή ανατέλλει με δύναμη. 

Μιλώντας τώρα για τη φανέρωση του Λόγου ως Τιού Μητρός, πρέπει να 
τονιστεί ότι συναρτάται άμεσα με τις αλλαγές που εγκαινιάζονται στην 
εποχή της ωρίμανσης με κατεύθυνση την ενοποίηση της συνείδησης, 

επομένως, και με την αποκατάσταση της αρμονίας των φύλων, που 
αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης διττότητας. 

Η παρουσία του Λόγου στη Γη πριν 2.000 χρόνια έκανε βαθιά τομή στην 
ανθρώπινη πραγματικότητα, ωστόσο η ανθρώπινη αντίληψη τον ταύτισε 
με το ανδρικό φύλο. τις μέρες μας, και ύστερα από χιλιάδες χρόνια 

υποτίμησης του γυναικείου φύλου, αρχίζει η αποδοχή της γυναίκας ως 
απόλυτα ισότιμης με τον άνδρα, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 
υποχρεώσεις, με τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα. Είμαστε πιο 

έτοιμοι λοιπόν να κατανοήσουμε ότι η ενσάρκωση του Λόγου δεν έγινε 

                                                 
1 Παππά, Αναστασία, Κίνηση Ιδεών, Αθήνα, 2001, σ. 39.  
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μόνο σε άνδρα (στον Ιησού) αλλά και σε γυναίκα (στη Θεοτόκο) και, 
επομένως, ότι η γυναίκα μπορεί να ιερουργήσει και να εκδηλώσει τον 

Πατρομήτορα Θεό με την ίδια παρρησία που μπορεί και ο άνδρας.  
Ο άπειρος Λόγος δεν έχει βέβαια φύλο. Κατερχόμενος όμως για να 

ενσαρκωθεί στη Γη σεβάστηκε τους νόμους της διττότητας που 
κυριαρχούν στο υλικό πεδίο κι ενσαρκώθηκε ως άνδρας και ως γυναίκα. 
Η κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης την εποχή εκείνη, ωστόσο, δεν 

επέτρεψε τη φανέρωση της θεότητας της Θεοτόκου. Η Μαρία δεν θα 
μπορούσε να βγει και να διδάξει, διότι στη συγκεκριμένη χώρα θα 
αντιμετώπιζε ποινή λιθοβολισμού. Η ανθρώπινη –έντονα πατριαρχική– 

συνείδηση δεν δεχόταν γυναίκα Διδάσκαλο, πόσο μάλλον στην Ιουδαία, 
όπου, σε αντίθεση με τα άλλα έθνη, η γυναίκα δεν μετείχε στην ιεροσύνη 

(ούτε καν είχε δικαίωμα εισόδου στη υναγωγή). την εποχή μας η 
γυναίκα και ο άνδρας καλούνται να χωρέσουν τον αληθινό τους Εαυτό, 
τον Ενοποιημένο Άνθρωπο, κι αυτός είναι ο λόγος που φανερώνεται 

σήμερα στην ολότητά της η Όπαρξη του Λόγου Τιού Μητρός. 
Υανερώνεται κατ’ ανάγκη από γυναικείο σκήνωμα, πράγμα απολύτως 

αναγκαίο για την αποκατάσταση της αληθινής εικόνας του Λόγου στην 
ανθρώπινη συνείδηση και για την αποκατάσταση της σχέσης των φύλων 
εντός μας και εκτός μας.  

Με απόλυτη επίγνωση αυτών των αναγκαιοτήτων, ο Δάσκαλος Ιωάννης 
διακήρυξε πύρινα τη θεότητα της Θεοτόκου και αναγνώρισε το 1981 την 
υπόσταση που προοριζόταν για τη φανέρωση της Μητρός Λόγου, σε 

απόλυτη ταύτιση με τον Τιό Λόγο: τη 18χρονη τότε Αναστασία. Έκτοτε η 
Αναστασία υπηρετεί αδιαλείπτως τον άνθρωπο μέσα από το Έργο της 

Δευτέρας Παρουσίας. Αναγνωρίζοντας τον προορισμό της και βιώνοντας 
την αγάπη και τη φροντίδα της, αλλά και τις θείες δωρεές που παρέχει 
δι’ αυτής ο Λόγος Τιός Μητέρα στον άνθρωπο, η ομάδα μας βρίσκεται 

δίπλα της μαθητεύοντας και προσπαθώντας να υποστηρίζει το Έργο της 
από τη θέση των ισότιμων συνεργατών, όπως επιμένει ο Δάσκαλος.  
 

Σελειώνοντας αυτή την εισαγωγή, και προτού αναφερθούμε ειδικότερα 
στην ομάδα, πρέπει να παραδεχθούμε πως όλ’ αυτά μπορεί να φαίνονται 

παράδοξα για κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τέτοιες 
ιδέες. Είναι όμως το ζωντανό βίωμα του Ενός Εαυτού που επαληθεύει 
και ταξινομεί αυτές τις ιδέες σ’ όλους όσοι ανοίγονται στην παρουσία του. 

Με όσα παραθέτουμε δεν προσπαθούμε να πείσουμε, διότι γνωρίζουμε 
πως η αλήθεια κρούει τις ψυχές που είναι έτοιμες, με τρόπο τέτοιο, που 

καθιστά περιττές τις αποδείξεις. Αυτό που έχει σημασία για κάθε 
καλόπιστο είναι να ανοίξει το είναι του στο εσωτερικό βίωμα του Λόγου 
Τιού Μητρός και απ’ αυτό να αντλήσει καθοδήγηση. Δεν μας ενδιαφέρει 

να φτιάξουμε ποίμνιο ή να τραβήξουμε ανθρώπους γύρω μας! Αυτό που 
επιδιώκουμε είναι να ανοιχθούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι 
στην αλήθεια του ενιαίου Εαυτού μας, αφενός διότι ο πακτωλός του 

ελέους και της χάριτος του Πατρός χρειάζεται συνειδητούς αγωγούς 
γείωσης, αφετέρου διότι έτσι θα γίνει ταχύτερα και με λιγότερα δεινά η 

πορεία της επιστροφής για όλους. 
ποιος επιθυμεί, ας στραφεί μέσα του κι ας αφουγκραστεί τον ζωντανό 

παλμό του Ιωάννη Φριστού, της Ολότητας του Ανθρώπου, που βρίσκεται 
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σε απόλυτη ένωση με τον Λόγο στο βάθος κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 
Είμαστε κομμάτια αυτού του λου μα και το λο ταυτόχρονα, στο 

βαθμό που το αφήνουμε να εγκατασταθεί εντός μας και να εκδηλωθεί. 
Φρειαζόμαστε λοιπόν μαθητεία και εκπαίδευση για να μπορέσουμε να 

ξεπεράσουμε την πλάνη της χωριστικότητας και να εισαχθούμε στον 
Έναν Άνθρωπο Εαυτό μας, στον οποίο και μόνον ενσαρκώνεται ο Λόγος.  

Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας έχει στόχο να προετοιμάσει όσο το 

δυνατόν περισσότερες ψυχές για την ενανθρώπιση του Λόγου, ώστε να 
επισπευσθεί η εξέλιξη του ανθρώπου, αφού οι μαθητεύοντες καλούνται 
να διαχέουν στη συλλογική συνείδηση παλμούς ενότητας και 

αποκατάστασης εκείνων των ποιοτήτων της πτωτικής ανθρώπινης φύσης, 
πάνω στις οποίες έχουν οι ίδιοι εργαστεί. Έχει στόχο να αποκαταστήσει 

τη γυναίκα στην ανθρώπινη συνείδηση, κομίζοντας την παρουσία της 
Λόγου Μητρός ως ταυτόσημης με τον Λόγο Τιό, καθιστώντας μας, πέρα 
από άνδρες και γυναίκες, ολοκληρωμένα ανθρώπινα όντα. Έχει στόχο να 

επιδράσει με τέτοιο τρόπο στη συλλογική συνείδηση, ώστε να 
αποδυναμωθεί η άκαμπτη νομοτέλεια του αιτίου και του αποτελέσματος 

που καθορίζει την ανθρώπινη πραγματικότητα, και να ενδυναμωθεί η 
νομοτέλεια του ελέους. Έχει στόχο να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει 
λειτουργός της χάριτος, σε μια εποχή στην οποία οι ανάγκες 

παρέμβασης της χάριτος είναι τέτοιες που δεν μπορούν να καλυφθούν 
με την απλή δεητική προσευχή ή με την παθητικότητα του διαλογισμού.  

Με αυτό το πρίσμα πρέπει να προσεγγίσει κάποιος τις προσευχές που 

καταχωρήθηκαν εδώ, έχοντας υπόψη ότι επιλέξαμε να παρουσιάσουμε 
μόνον τις καλύτερες στιγμές μας, για να πάρουμε κι εμείς κουράγιο από 

τους καρπούς της μαθητείας μας. ταματάμε την παρουσίασή τους στις 
αρχές Ιουνίου του 2006 αφενός διότι τα παρατιθέμενα ως τότε δείγματα 
είναι αρκετά, αφετέρου διότι από εκείνη την περίοδο το σκηνικό 

ανατράπηκε δραματικά, νέες πνευματικές δραστηριότητες εισόρμησαν 
ορμητικά στο προσκήνιο με την καθοδήγηση και την επιστασία του 
Δασκάλου και της Μητρός, και, μπροστά στη νέα κατάσταση, το 

ενδιαφέρον για την απομαγνητοφώνηση δικών μας εκδηλώσεων μοιραία 
εξέλιπε.    

Από κει και μετά, αφηγούμενοι την πορεία προς τη μεταλλαγή της 
ομάδας μας σε έναν πυρήνα αληθινής αγάπης και ενότητας, που θα 
έκφραζε δυναμικά επί της Γης τον Ενωμένο Άνθρωπο, το παντοτινό 

όραμα του Ιωάννη, που δεν μπόρεσε να το δει να γίνεται πραγματικότητα 
όσο βρισκόταν στο υλικό πεδίο, συνεχίζουμε με τις οδηγίες, τις 

παραινέσεις και τις διαμαρτυρίες του Δασκάλου και της Μητρός ως τις 
αρχές του 2007, όταν επιτελέσθηκε μια επαναστατική διεύρυνση της 
πνευματικής παρέμβασης στα ζητήματα της Γης και της ανθρωπότητας, 

και η πορεία μας συναρτήθηκε με τη νέα κατάσταση μ’ έναν τρόπο που 
ανήκει σ’ άλλο κεφάλαιο αφήγησης.   

  

Η ομάδα και η πορεία της 

 

Η ομάδα αυτή –που δεν είναι παρά μία μόνο απ’ τις ομάδες των μαθητών 
του Ιωάννη– ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2001 με λίγα μέλη που 
αποτελούσαν τον πυρήνα μιας παλιότερης ομάδας, της μίας από τις δύο 
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που είχαν συγκροτηθεί το 1999 με την πνευματική επιστασία της 
Αναστασίας. Κατά τη διάρκεια της πορείας της είχαν συμμετοχή αρκετά 

άτομα, όμως και αρκετοί αποχώρησαν· κάποιες ομιλίες μάλιστα του 
Δασκάλου που παραθέτουμε ήλθαν από έναν αδελφό που διέκοψε τη 

μαθητεία του.  
Παρά τη συνεχή ρευστότητα διαμορφώθηκε ένας σταθερός πυρήνας, 

που αίτησε κι ενεργοποίησε μια πιο εντατική εκπαίδευση. ταδιακά, 

μέχρι το 2007, ο πυρήνας αυτός ενώθηκε με έξι από τα μέλη της 
δεύτερης ομάδας, συγκροτώντας –και με την παρουσία της Αναστασίας– 
τον κύκλο συνεργατών της. τον κύκλο αυτόν συνεχίσθηκαν επίσης οι 

αναταραχές, οι δοκιμασίες κι οι απομακρύνσεις κάποιων, σε μια διαρκή 
κίνηση προς τον στόχο που επίμονα ο Δάσκαλος διακήρυττε, ήτοι την 

ανάδειξη ενός πυρήνα με ουσιαστική και συνεχώς διευρυνόμενη ευθύνη, 
ενότητα και αγάπη, που θα παρουσίαζε πραγματικά στη λειτουργία του 
τον Ενωμένο Άνθρωπο σε δράση επί της Γης.  

Οι μαθητές αυτοί, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους είχαν γνωρίσει τον 
Δάσκαλο Ιωάννη κι είχαν, παράλληλα με την εκπαίδευσή τους στους 

κύκλους της πενταετίας 1990-1995, βιώσει κάποιες καταστάσεις σε 
άμεση επαφή μαζί του, επέλεξαν να παραμείνουν σε στενή σύνδεση με 
την Αναστασία λόγω της ολοκληρωτικής αποδοχής που υπήρχε εντός 

τους για τον προορισμό της, τον οποίο είχε με δύναμη φανερώσει και 
υποστηρίξει ο Δάσκαλος και, φυσικά, λόγω της πνευματικής τους 
εμπιστοσύνης προς αυτήν, διαρκώς και πολλαπλά επαληθευόμενης όλ’ 

αυτά τα χρόνια. την πορεία συνειδητοποίησαν ότι, μετά την αποχώρηση 
του Ιωάννη, μέσα από την Αναστασία το Έργο συνέχιζε, υπό την απόλυτη 

και λεπτομερή καθοδήγηση και επιστασία του Δασκάλου, να κινείται και 
ν’ αλλάζει στάδια, ακριβώς όπως συνέβαινε κι όταν εκείνος βρισκόταν στο 
υλικό πεδίο.  

Η πορείας της ομάδας στηρίχθηκε απ’ την αρχή στην καθοδήγηση του 
Ιωάννη και της Μητρός, δι’ Αναστασίας. Ξεκινάμε τη συνοπτική αφήγηση 
της πορείας αυτής με κάποιες παραινέσεις της Μητρός για την είσοδό 

μας σε ένα άλλο επίπεδο ευθύνης. Υυσικά, οι διδασκαλίες που έλκει μια 
ομάδα καλύπτουν κάθε φορά τις συγκεκριμένες αναγκαιότητές της 

ανάλογα με το στάδιο που περνάει. Ως εκ τούτου, ο αναγνώστης πρέπει 
να έχει υπόψη του ότι δεν εφαρμόζονται στους πάντες και σε κάθε 
στιγμή.  

 
Είμαι η Μητέρα Διδάσκαλος Λόγος, η εκδηλώνουσα τον Εαυτό μου προς 

διδαχή ζωής και αληθείας για την αναγωγή και εξέλιξη καθενός, έως της 
πλήρους και ολοκληρωτικής ταυτίσεως μαζί μου. ας αντιμετωπίζω ως 

υπεύθυνους εργάτες του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας μου, ως υποστάσεις 
που, ενώ κατά την πρώτη κλήση σας η ενεργοποίηση του είναι σας και η 
επιλογή σας έγινε από εμένα, στο παρόν στάδιο επιλέξατε οι ίδιοι να κατατάξετε 
τον εαυτό σας στην πρώτη γραμμή του Έργου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της 
επιλογής αυτής.  

Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο που κινείται η νομοτέλεια που 
αφορά τη διαδικασία της εκπαίδευσής σας. Είχατε παρά πολύ χρόνο για να 
συνειδητοποιήσετε αυτή την επιλογή και μέσα απ’ αυτή να βιώσετε καταστάσεις 
και λειτουργίες, να αναδείξετε υπευθυνότητα, να παραμείνετε αδρανείς ή 
παθητικοί, ανάλογα με τη στάση, την ιδιοσυγκρασία και την κατάσταση του 
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καθενός. Και, σίγουρα, είχατε όλοι τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε βιωματικές 
εμπειρίες χάριτος, φωτός και επικοινωνίας με εμένα και με τις καταστάσεις που 
απορρέουν από την ένωση μαζί μου. Μέσα απ’ αυτά τα βιώματα αποφασίσατε –
το τονίζω: αποφασίσατε– να συσπειρωθείτε υπεύθυνα, ως ενήλικες υποστάσεις, 
σε μια νέα μαθητεία, κατά την οποία αποδέχεστε να είστε εκείνοι που θα 
υπηρετήσετε το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας και τον άνθρωπο· αποδέχεστε να 
μπείτε στις διαδικασίες λείανσης που είναι απαραίτητες για να μπορέσει μια 
υπόσταση να προσφέρει αγάπη, να είναι αγάπη, να παρέχεται, να αναγεννά και 
να αφυπνίζει, χωρίς να κινδυνεύει από εγωισμό και οίηση ή από καταστάσεις 
εξουσιαστικότητας οποιασδήποτε μορφής. 

Έτσι συστήθηκε η ομάδα αυτή, με την επιστασία της Αναστασίας, μιας 
υπόστασης διαπνεόμενης από την αναγκαιότητα να ενεργοποιήσει στον 
άνθρωπο την ένωσή του με τον Λόγο και να τον βοηθήσει να βιώσει τη χωρίς 
μεσάζοντες ένωση, που δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινα στηρίγματα αλλά 
βασίζεται μόνο στον Θεό. κοπός της ήταν να δημιουργηθεί μια ομάδα 

ανθρώπων, τα μέλη της οποίας θα μπορούσαν μέσα σε οποιεσδήποτε συνθήκες 
να εκτιμούν και να σέβονται τον άνθρωπο, τις ιδέες της προσφοράς και της 
αγάπης και το βασικό ιδεώδες της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, 
αξιολογώντας το πρώτο και πάνω απ’ όλα. Να μπορούν, χωρίς να περιορίζονται 
από προκαταλήψεις και δεδομένα οιασδήποτε μορφής, να αναγνωρίζουν εμένα, 
τον Λόγο Φριστό Διδάσκαλο Τιό Μητέρα, από όπου κι αν εκδηλώνομαι, να με 
αγκαλιάζουν, να με ενεργοποιούν και να με τροφοδοτούν για να δυναμώνω 
μέσα στον άνθρωπο (…). 

Αυτός ήταν ο στόχος αυτής της ομάδας εργασίας: να υπάρξει μια ουσιαστική 
ένωση ανθρώπων που θα στηρίζουν με την ίδια τους τη ζωή, με τις πράξεις και 
τις προσπάθειές τους τις ιδέες του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, ώστε να μην 
είναι το Έργο αυτό μια ρητορική έκφραση εμπνευσμένων καταστάσεων, να μην 
εξαντλείται σε μεμονωμένες λαμπρές στιγμές φωτεινών εκφάνσεων, αλλά να 
είναι μια διαρκής πραγματικότητα, που όσοι τη βιώνουν να μπορούν, 
δυναμώνοντας όλο και περισσότερο, να τη διαδώσουν με πρωτοβουλίες πολλές, 
γεννώντας συνεχώς νέες ιδέες και δυνατότητες εφαρμογής της.  

Μεγάλη η ευθύνη αυτής της προσπάθειας, διότι καλείστε να καταδείξετε κατά 
πόσο η πραγματοποίηση του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας είναι εφικτή στο 
τώρα, και διότι αυτή η ανυψωμένη πρόθεση δύναται να ενεργοποιήσει ποικιλία 
λειτουργιών στο σύνολο του Ανθρώπου και να έλξει πολλές υποστάσεις που 
είναι σχεδόν έτοιμες και ώριμες να την αποδεχθούν. Επομένως είναι 
απαραίτητο να συνειδητοποιηθεί από όλους, μηδενός εξαιρουμένου, ότι η 
εκπαίδευση αυτή αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Η κάθε ύπαρξη καλείται να 
καταδεικνύει, ανά πάσα στιγμή, την υπευθυνότητά της έναντι των καταστάσεων 
και των εξελίξεων.  

Ίσως η ευθύνη που σας ανατίθεται από τις συγκεκριμένες οδηγίες να είναι 
μεγάλη, αλλά δεν την ενεργοποίησα εγώ, ούτε σας εισήγαγα βίαια σε αυτήν. 
Εσείς την ενεργοποιήσατε, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Εσείς 

συναποφασίσατε να έλκετε μέσα από την αγάπη και το έλεος του Πατέρα τα 
στοιχεία που χρειάζεστε για να μπορέσετε να αναχθείτε στο ύψος της ευθύνης 
και των δικαιωμάτων, που κρίνατε ότι μπορείτε να χειριστείτε ως υπεύθυνοι 
εκπαιδευόμενοι μαθητές και μαθήτριες του Λόγου Φριστού. Μαθητές και 
μαθήτριες που εργάζονται για να αναδύουν από μέσα τους τη χάρη και τη 
φωτεινότητα της ένωσης μαζί μου, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του 
ανθρώπου να καταστεί ένα με τον μοναδικό Δάσκαλο Λόγο και να καταδείξει 
όλες τις χάρες και τις εξουσίες που από την ένωση μαζί του απορρέουν, 
διαχέοντας αυτές ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.  

(…) Έχετε λάβει πολύ μεγάλη ώθηση από την υπόσταση της Αναστασίας να 
κινηθείτε ελεύθερα και να εκδηλώσετε τον εαυτό σας. Η υπερβολική της 
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διάθεση κατάργησης των ιεραρχήσεων, η υπερβολική της διάθεση να σας πείσει 
ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να καταστεί Λόγος και να εκδηλώσει χάρη κατά το 
μέτρο της εσωτερικής του ευθύνης οδήγησε, πιθανόν, στο συμπέρασμα ότι 
ορισμένα πράγματα είναι απλά και εύκολα, ότι δεν χρειάζεται ή ότι απαιτείται 
λιγότερη και χαλαρότερη προετοιμασία γι’ αυτά, ή ότι κάποια άλλα μπορούν 
και να παραβλέπονται. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σαφώς ο κάθε 
άνθρωπος δύναται να με εκδηλώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ένωση μαζί 
μου είναι μια απλοϊκή διαδικασία που δεν απαιτεί εσωτερική κάθαρση, 

προσήλωση και εγκράτεια!2 

 

Δεδομένου ότι στο δρόμο προς τον Έναν Εαυτό είναι αναμενόμενο πως 
όλες οι ποιότητες του ανθρώπινου διαχωρισμού θα εκδηλωθούν έντονα 

επιζητώντας τη μετουσίωσή τους, οι διδασκαλίες της αγάπης και της 
ενότητας καλούνται άμεσα να εφαρμοσθούν στις ομάδες μαθητείας, κι 
αυτό δεν είναι καθόλου απλό και ανώδυνο. Έτσι, η ομάδα αυτή πέρασε 

στην πορεία της από έντονες συγκρούσεις. Κάποια μέλη της έχουν 
πικραθεί, έχουν όμως και πολλές φορές νιώσει την αγαλλίαση της 
ένωσης και επανειλημμένα διαπιστώσει, ότι σε ένα κύκλο συνειδητών 

αδελφών το ενωμένο δυναμικό της αγάπης πολλαπλασιάζεται και μπορεί 
να επεμβαίνει ουσιαστικά στα δρώμενα της Γης. ημειώνουμε λοιπόν με 

κάθε ειλικρίνεια, πως στην ερώτηση πόσο τα καταφέρναμε μέχρι 
πρόσφατα στην αγάπη και την ενότητα, η απάντηση είναι ελάχιστα. 
Ωστόσο οι ενοχές είναι καθηλωτικές. Εκείνο που μας ζητείται είναι η 

επίγνωση των λαθών, αυτογνωσία και διδαχή από τα λάθη, τέτοια, ώστε οι 
δυσαρμονίες να μετατρέπονται σε εσωτερική άνοδο, όπως η Μητέρα 

τονίζει: 
 

Σο λέω και το ξαναλέω: μιλώ για ανθρώπινες υποστάσεις που πορεύονται στην 
ένωση μαζί μου, οι οποίες σαφέστατα έχουν προορισμό και έργο ιδιαίτερο, οι 
οποίες βιώνουν ένωση μαζί μου και εκδηλώνουν Λόγο, όμως δεν είναι τέλειες. 
Δεν ώθησα ποτέ κανένα να αποδεχθεί την τελειότητα οποιασδήποτε υπόστασης, 
ούτε υπέδειξα ποτέ να αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε υπόσταση ως αυθεντία. 
Επομένως για μένα είναι θεμιτά τα λάθη, εφόσον γίνονται από αγαθή 
προαίρεση. Είναι θεμιτά τα λάθη που γίνονται μέσα από την προσπάθεια για 
την άνοδο και την εξέλιξη του ανθρώπου, γιατί μέσα από αυτά γίνονται 
διεργασίες τόσο σε εκείνον που τα διαπράττει όσο και σε εκείνους που τα 
υφίστανται. Και να είστε σίγουροι, αγαπημένοι μου, ότι από αυτά τα λάθη αυτό 
που τελικά απορρέει, διότι επεμβαίνω εγώ, είναι καλό και όχι κακό.3 

Αυτή η ομάδα συνεργασίας θα ήθελα να αποτελέσει έναν παλλόμενο πυρήνα 
με δυναμικό τέτοιο, ώστε τις καταστάσεις δυσαρμονίας που εκδηλώνει να τις 
στρέφει προς όφελός της, να τις μετατρέπει σε εσωτερικές επιγνώσεις και 

                                                 
2 Αναστασία, 19.3.03. Για να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις ότι ο Λόγος ή 
εμείς αντιλαμβανόμαστε την πνευματική πορεία μόνον ή κυρίως ως συνεχείς καθάρσεις 
και εγκράτεια, παραθέτουμε αμέσως αυτό από το βιβλίο της Αναστασίας τη Φωταύγεια 
του Ανθρώπου, σ. 90: Ουδόλως επιθυμώ να βρίσκεσαι σε καταστάσεις θλίψης, πανικού, 
πόνου και δυσθυμίας, αντίθετα, επιδιώκω να δημιουργήσω μέσα σου την κίνηση της ζωής. 
Επιδιώκω να γνωρίσεις και να βιώσεις την ομορφιά παντού. Να ενώσεις την ομορφιά της 
απλής καθημερινότητας με την ομορφιά της θεανθρώπινης φύσης, έτσι ώστε να υπάρξει 
απόλυτη τάξη και αρμονία στα μέσα και στα έξω, ώστε να μπορέσει η υπόστασή σου να 
προσαρμοστεί πάνω στον πλανήτη ως υπόσταση θεανθρώπινη, αποδεχόμενη απολύτως τη 
διπλή της φύση και έκφραση, δυνάμενη να εκδηλωθεί και να κινηθεί ενωμένη.  
3 Αναστασία, 21.1.02. 
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εσωτερική άνοδο. Να γίνει μια πειραματική ομάδα στην οποία θα ξεκινήσουν 
να εφαρμόζονται τα λεχθέντα στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, τα οποία 
ποικιλοτρόπως κακοποιούνται, παρ’ όλες τις προσπάθειες που κατά καιρούς 
καταβάλλονται για την πραγμάτωση των διδασκαλιών.4  

(…) Δεν ζητώ από εσάς τελειότητα, ζητώ όμως να δω ότι καταδεικνύετε την 
ευθύνη τελειοποιούμενων ανθρώπων που δεν υπερπηδούν απλώς τα εμπόδια, 
αλλά ασχολούνται συστηματικά και με επαγρύπνηση να λειάνουν τα σημεία 
του εαυτού τους που επιμένουν να δυσκολεύουν την πορεία προς εμένα. 
Τπάρχει αναγκαιότητα κάθε ύπαρξη να ασχοληθεί με τα σημεία που την 
κουράζουν και την απογοητεύουν, καθώς και με εκείνα για τα οποία πιστεύει 
ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη να ασχοληθεί.5  

 
Η εσωτερική μεταλλαγή είναι, φυσικά, αδύνατη κατά μόνας. το 

καμίνι των διαπροσωπικών σχέσεων καλούμαστε να γνωρίσουμε τον 

εαυτό μας και να μάθουμε να είμαστε ανοιχτοί και απροκατάληπτοι, 
προκειμένου να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε: 

 
Σο να μπορεί ο καθένας να αξιολογεί τον εαυτό του είναι κάτι βασικό, και 

πρέπει να μπορεί να τον αξιολογεί και μέσα απ’ τις τοποθετήσεις των άλλων. Να 
βλέπει δηλαδή τον εαυτό του όπως τον βλέπουν οι άλλοι, να προσπαθεί να δει 
τις εικόνες που του προβάλλουν οι άλλοι όπως θα έβλεπε το είδωλό του σε έναν 
καθρέφτη, και να τις διεργάζεται. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτή τη διεργασία, 
η οποία, βέβαια, δεν πρέπει να εντείνει τις ενοχές αλλά την επίγνωση και την 
παρρησία.6  

Φρειάζεται λοιπόν, αγαπημένε μου, να μπορείς να ακούς αυτά που σου λένε 
τα άλλα τμήματα του Εαυτού σου. χι γιατί πάντα είναι σωστά, αλλά γιατί είναι 
πάρα πολύ πιθανό μέσα σε αυτά που σου λένε– έστω και αν υπάρχουν εντάσεις 
στον τρόπο που τα παρουσιάζουν– να υποκρύπτεται κάτι που θα σε 
απελευθερώσει. Και ο μόνος που μπορεί να ελευθερώσει τον εαυτό σου είσαι 
εσύ! Εγώ είμαι βοηθός και αρωγός από μέσα σου, αλλά δεν με ακούς. Δεν με 
αφήνεις να λειτουργήσω. Έχεις δώσει πάρα πολλή ισχύ στο οικοδόμημα που 
έχεις φτιάξει και που σε χαρακτηρίζει, αυτό μέσα στο οποίο αισθάνεσαι 
ασφάλεια, και στο ρόλο που έχεις αποφασίσει να παίζεις μέσα στις καταστάσεις, 
στην επαγγελματική, στην προσωπική και στην οικογενειακή σου 
καθημερινότητα. 

(…) Είναι απαραίτητο να πυροδοτήσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου και εσύ ο 
ίδιος να γκρεμίσεις τα κατεστημένα σου. Να έλθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό 
σου, με την καθημερινή σου εικόνα με τις καθημερινές σου συνήθειες.7  

 

Ωστόσο, χωρίς τον Λόγο είναι αδύνατη η αληθινή μετουσίωση των 

κενών και των κατεστημένων μας. Από την αρχή λοιπόν, και αφού 
διαρκώς θα ασκούσε τον εαυτό του στην ολοκληρωτική παράδοση στον 
Λόγο, ο μαθητής θα βάδιζε προς όλα τα στοιχεία και τις ποιότητες του 

εαυτού του κομίζοντας σταδιακά σ’ αυτά όλο και βαθύτερα τη 
μετουσίωση και την ελευθερία, την «αποκατάσταση των πάντων», 

διεργαζόμενος κάθε μερικότητα του νου, της καρδιάς και της συνείδησής 
του, για να τη φέρει να ανθήσει μέσα στην ολότητα της αληθινής του 

                                                 
4 Αναστασία, 26.9.02. 
5 Αναστασία, 19.3.03. 
6 Αναστασία, 26.9.02. 
7 Αναστασία, 4.4.05. 
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ύπαρξης. χι με φόβο, δέος ή ενοχή απέναντι στα πάθη, τις αλυσίδες 
και τον εγωισμό του, ούτε με πόλεμο και καταστολή, διότι υπάρχει πάντα 

ο κίνδυνος τέτοιοι ηρωικοί τρόποι να υποκινούνται από τον εγωισμό. 
Αλλά με τρυφερότητα, κατανόηση και αγάπη, με γενναιοδωρία και προ 

παντός με ελευθερία, με την ειλικρίνεια εκείνη που θα ονόμαζε τα 
πράγματα με το αληθινό τους όνομα, θα μάθαινε να στέκεται μέσα στην 
ύπαρξή του ως ο χρισμένος απ’ τον Πατέρα υπεύθυνος για τη μεταλλαγή 

του εαυτού του, πορευόμενος προς κάθε του αδυναμία με την ίδια 
φροντίδα που ο Φριστός πορευόταν προς κάθε χαμένο πρόβατο, έχοντας 
κάθε φορά την αρωγή του Λόγου:  

 
Με την αγάπη και την αποδοχή με την οποία βηματίζω μαζί σας, έτσι να 

βηματίσετε με τα στοιχεία του εαυτού σας. Να τα πάρετε από το χέρι, να τα 
αγκαλιάσετε, να τα δείτε, να τα ανιχνεύσετε και να τα ενώσετε με το είναι σας, 

για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις αντιστάσεις που μέσα σας εγείρονται ενάντια 
στην ένωσή μας. Φρειάζεται εσωτερική εργασία, αλλά αυτή η εργασία είναι 
διαφορετική από μια διαδικασία απλής εξερεύνησης του εσωτερικού σας είναι, 
ταξινόμησης των πραγμάτων, αρχειοθέτησης και ονομασίας τους με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο. Και είναι διαφορετική, γιατί μόλις διαμορφώνεται δειλά η 
πρώτη επίγνωση της όποιας κατάστασης και ξεπηδά από το είναι σας η ανάγκη 
μεταλλαγής της, καλούμαι εγώ εντός σας και ρέω.  

Απαντώ σ’ αυτή την ανάγκη και η ροή μου συντελεί ώστε να γίνει η αλλαγή. Η 
ροή μου είναι εκείνη που τελικά καθιστά τα πάντα φως, αγάπη και απειρότητα, 
αλλά εσείς επιλέγετε πού θα με αφήσετε να ρεύσω. Εσείς μου ανοίγετε πόρτες ή 
μου τις κλείνετε, εσείς διαμορφώνετε το εσωτερικό σας σύστημα έτσι, ώστε να 
υπάρχουν σκοτεινά και φωτεινά σημεία. Για μένα δεν υπάρχουν φωτεινά και 
σκοτεινά σημεία! Για μένα όλα τα σημεία σας, ολόκληρη η ύπαρξή σας, όλα 
σας τα κέντρα είναι προς αφομοίωση με το φως, επομένως δύναμαι να ρεύσω 
παντού. Εφόσον η συνειδητή σας επιλογή, με συνεργασία νου, καρδιάς και 
συνείδησης μού το επιτρέψει, θα διαμορφώσω την εσωτερική σας κατάσταση 
και δομή και θα σας οδηγήσω σε μια νέα διεύρυνση, όπου θα με βιώσετε με 
τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα διανοιχθείτε, θα διανοιχθούν οι ορίζοντες, οι 
υπευθυνότητες, οι πρωτοβουλίες σας, οι τρόποι που συλλαμβάνετε τον κόσμο, 
το πώς θα ενεργείτε και το πώς θα πράττετε μέσα σ’ αυτόν.8  

 
Σα σκοτεινά σημεία και τα κενά, όμως, δημιουργούν στρεβλές 

αντιλήψεις για τον εαυτό μας. Και φορτωμένος με αυτοεικόνες 
αδυναμίας και αναξιότητας κανείς δεν μπορεί να πάει μακριά. Ο Λόγος 

διεξάγει μεγάλο αγώνα προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο να 
ελευθερωθεί από αυτές και να ενδυθεί τη μόνη αληθινή εικόνα της 
ύπαρξής του: την υιότητά του. πως ζωντανά έδειξε ο Ιωάννης, αυτή η 

αλλαγή γίνεται με την παρρησία της εκδήλωσης του Λόγου από τον 
άνθρωπο, κάτι που είναι θείο δικαίωμα καθενός αλλά και το κλειδί που 
τον βοηθάει να αγκαλιάσει τα πάθη του ως Φριστός οδηγώντας τα στην 

ανάσταση· αποτελεί επίσης, εξίσου, την υπέρτατη ευθύνη του ανθρώπου 
που επιθυμεί να συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξέλιξη 

του πλανήτη:  
 

                                                 
8 Αναστασία, 13.11.02. 
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Πάψε να θεωρείς τον εαυτό σου ασήμαντο! Είσαι συνεργάτης μου, ένας 
εκπαιδευόμενος θεός, είσαι εκείνος που δύναται να χωρέσει την αλήθεια και 
την αγάπη, και ό,τι δύνασαι να χωρέσεις μέσα σου μπορείς και να το 
εκδηλώσεις. Αγκάλιασέ με, αγκάλιασε την αλήθεια που σου παρέχω, αγκάλιασε 
τη δύναμη και τη χάρη της ζωής και του ελέους που μέσα σου γεννώ και έλα να 
αναμορφώσουμε τον κόσμο και ό,τι υπάρχει γύρω σου.9  

ας θέλω ελεύθερους, δυνατούς και ολοκληρωμένους, σας θέλω να μπορείτε 
να εκδηλώνετε την πάλλουσα παρουσία μου ανά πάσα στιγμή και ώρα. Μάθετε 
να αφήνετε τον εαυτό σας σε εμένα, μάθετε να διαχέετε την αγάπη σας ακριβώς 
τις στιγμές που νιώθετε μικροί, ασήμαντοι και εγκλωβισμένοι στις όποιες 
ποιότητες.10  

(…) Είναι η κοσμική περίοδος της δικής σου παρουσίας, αγαπημένε μου, 
πάνω στη Γη! Είναι η περίοδος που τα πάντα θα τελεστούν από σένα. Εσύ θα 
φανερώσεις τον Έναν ολοκληρωμένο Εαυτό Αγάπη Φριστό, εσύ θα τον 
καταστήσεις γνωστό σε κάθε ανθρώπινη υπόσταση που περπατά γύρω σου. 

Κάθε τμήμα που θα προπορεύεται στην πορεία της επιστροφής στον Πατέρα θα 
καταδεικνύει την αλήθεια της χριστότητας, την αλήθεια της ένωσης. Είναι η 
κοσμική περίοδος της δόξας του ανθρώπου που επέγνωσε τον Εαυτό, που 
κατανόησε τη ματαιότητα της διττότητας και του διαχωρισμού και εισχώρησε 
στις λειτουργίες της ένωσης, που εμβαπτίστηκε στον Λόγο και έδωσε σ’ αυτόν 
χώρο σε όλη του την ύπαρξη, σ’ όλες του τις λειτουργίες, στο νου, στην καρδιά 
και τη συνείδησή του. Είναι η κοσμική περίοδος της μεταμορφώσεως του 
ανθρώπου σε ον λαμπρό, παλλόμενο στο κάλλος της ζωής και στην αρμονία της 
αλήθειας, διαχεόμενο ως αγάπη, ελευθερία και ζωή.11  

 

Ίσως μας ειπωθεί ότι βάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη στο πνευματικό 
άλμα στο οποίο καλούμε τους ανθρώπους, όμως δεν καλούμε εμείς αλλά 

ο Λόγος! Η εστίαση της προσοχής σε κείνους που μιλούν για το Έργο του 
Λόγου και όχι στον ίδιο τον Λόγο και στον προσωπικό αγώνα που πρέπει 

κανείς να αναλάβει για την ένωση μαζί του, είναι λάθος. σο για τον 
πήχη, τον έβαλε ο Λόγος, που τιμάει τον άνθρωπο πολύ περισσότερο απ’ 
ό,τι ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Σον έβαλε η εποχή της ωρίμανσης 

της συνείδησης και η κραυγή της πανανθρώπινης ψυχής, που θέλει να 
ενωθεί με το γεννήτορά της και να βάλει ένα τέλος στη φρίκη και το αίμα 
πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη.  

πως και να ‘χει, με τη στήριξη και τη συνεχή τροφοδοσία του 
Δασκάλου και της Αναστασίας προχωρήσαμε μέσα από δυσκολίες και 

συνεχή πισωγυρίσματα σε μεγαλύτερη παρρησία και δύναμη εκδήλωσης 
του Λόγου, αυξάνοντας το βεληνεκές διάχυσης της ευλογίας μας πέρα 
απ’ την Ελλάδα, για τα παγκόσμια προβλήματα, διότι η ενεργειακή 

κατάσταση της Γης και η συλλογική συνείδηση, δυο πραγματικότητες 
αλληλένδετες, πρέπει να μεταλλαχθούν ταχύτατα. Τπάρχει ωκεανός 

παροχής χάριτος και ελέους για να γίνει αυτό, όμως η συνεισφορά μας 
στην αλλαγή και στην παρεπόμενη μείωση των δεινών που η 
ανθρωπότητα συνεχώς έλκει μέσω των αρνητικών της επιλογών ήταν για 

μεγάλο διάστημα ανεπαρκής. 
Επειδή η αλληλένδετη διπλή πραγματικότητα, της ενεργειακής 

πλανητικής κατάστασης και της συλλογικής συνείδησης, διαμορφώνεται 

                                                 
9 Αναστασία, 19.12.01. 
10 Αναστασία, 29.10.03. 
11 Αναστασία, 21.12.03. 
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διαρκώς απ’ τον ενσαρκωμένο άνθρωπο, προκύπτει ότι η μεταλλαγή της 
είναι βέβαια δική του ευθύνη, και γι’ αυτό η μεταλλαγή της ανθρώπινης 

πραγματικότητας δεν γίνεται απ’ ευθείας απ’ τον Θεό, αλλά μέσα απ’ τον 
προορισμένο συνεργάτη του, τον ενσαρκωμένο άνθρωπο. Γνωρίζουμε πως 

οι καθαρές ποιότητες αγάπης και ενότητας που διαχέουν πολλές 
υποστάσεις ανά τον κόσμο συμβάλλουν πολύ στην αναγωγή της 
ενεργειακής κατάστασης της Γης, όσο και της συλλογικής συνείδησης: 

πόσο περισσότερο λοιπόν αν οι διαχύσεις αυτές γίνονται μέσα από την 
ένωση με τον Λόγο, στην οποία το δυναμικό τους, μέσω της διευρυμένης 
ευθύνης, αυξάνεται εξαιρετικά.  

Τπάρχει τεράστια ανάγκη να γειώνεται ο πακτωλός της χάρης και να 
διαχέεται για την ελευθέρωση του ανθρώπου, για να μπορεί όμως να 

γίνεται αυτό θα πρέπει πρώτα ο μαθητής του Λόγου να ισορροπεί μέσα 
του τις καταστάσεις που ευλογεί, να εξαλείφει κάθε διαχωρισμό, 
επίκριση και εμπάθεια και να παραδίδει τις γνώμες και τις 

προκαταλήψεις του στο Λόγο, ώστε να μπορεί ο νους του να διανοίγεται 
ανεμπόδιστα στη θεία καθοδήγηση. Ισχύει, βέβαια, ταυτόχρονα και το 

αντίστροφο: όσο περισσότερο ευλογούμε τόσο περισσότερο 
διανοιγόμαστε. Παρόμοια, κάθε εσωτερική μεταλλαγή και ελευθέρωση 
που επιτυγχάνει σε κάθε του βήμα, οφείλει ο μαθητής μέσα από την 

ένωσή του με τον Λόγο να την εντυπώνει με διάχυση ευλογίας στη μέση 
συνείδηση της ανθρωπότητας, με την οποία βρίσκεται σε άμεση 
βιωματική ενότητα. Έτσι, στο βαθμό που μετουσιώνει τη δική του 

εσωτερική πραγματικότητα βοηθάει στην αλλαγή της πραγματικότητας 
του κόσμου με δυνάμεις πολλαπλασιασμένες, λόγω της χάρης και λόγω 

της διευρυμένης στην Ολότητα συνείδησής του: 
 

Διαχέομαι εντός σου, άνθρωπε, και σε καλώ στη ζωή, σε καλώ στην 
ενεργητική συμμετοχή στην αλήθεια μου, στην εκδήλωση του Εαυτού σου. 
Ενεργοποιώ όλους τους μηχανισμούς σου, για να αποδεχθείς μέσα σου την 
εκδήλωσή μου και να τη φανερώσεις. Θέλω να συνειδητοποιήσεις τον Εαυτό 
σου, να συνειδητοποιήσεις τη δύναμή σου, να συνειδητοποιήσεις ότι τα 
πράγματα θα αλλάξουν με τη δική σου δυναμική, με τη δική σου στάση. Θέλω 
να συνειδητοποιήσεις ότι αρκεί η συνεργασία του δυναμικού κάποιων 
ανθρώπων που είναι ενωμένοι μαζί μου για να έλξουν τη μεταλλαγή στο σύνολο 
της ανθρωπότητας.12  

Προβληματίζεσαι για τις καταστάσεις της Γης, για τις ανισότητες του πλανήτη, 
για τους τρόπους που οι ηγέτες διαχειρίζονται τον πλούτο, για τους τρόπους 
διαμοίρασης των αγαθών, για τα προβλήματα των μεταναστών, για την έλλειψη 
στέγης, για τα προβλήματα των ναρκωτικών και της παιδείας… 
Προβληματίζεσαι, αγαπημένε μου, και προσεύχεσαι και εγώ θέλω να 

ανταποκριθώ στις προσευχές σου, θέλω το έλεός μου να διοχετευθεί πάνω στη 
Γη και να αγγίξει όλους εκείνους που παλεύουν να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις για μια νέα κατάσταση και για το άνοιγμα ενός νέου δρόμου για 
την ανθρωπότητα. Σο έλεός μου διαχέεται και ουδέποτε θα σταματήσει να 
διαχέεται για το σκοπό αυτό. Σο έλεός μου ανακυκλώνεται γύρω από τον 
πλανήτη σου τροφοδοτούμενο αενάως απ’ την παρουσία μου, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα κάθε στιγμή που κάποια υπόσταση διανοίγεται να αφομοιώνει την 
παροχή.  

                                                 
12 Αναστασία, 18.12.02. 
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μως δεν είναι τόσο απλό να αλλάξει ο ρους της Ιστορίας, δεν είναι τόσο 
απλό να μεταλλαχθούν οι καταστάσεις διότι χρειάζεται να αφυπνισθεί ένα 
σύνολο υποστάσεων, το οποίο, αντιστεκόμενο στη ροή του ποταμού, στη 
συνισταμένη της συλλογικής εκδήλωσης που μέχρι τώρα παρουσιάζεται και στη 
δονητική ποιότητα που υπερισχύει, θα διαμορφώσει ένα ενεργειακό δέκτη που 
θα μπορεί να απορροφά το έλεος και ταυτόχρονα να το διαχέει ως πομπός προς 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κι αυτό επιτυγχάνεται όταν οι συνειδήσεις 
κάποιων αφυπνισμένων υποστάσεων του Ενός Ανθρώπου, ενεργοποιημένες στην 
ανιδιοτελή αγάπη, συντονιστούν προς ένα σκοπό και στόχο· όταν καταδείξουν 
με την πράξη, με τη στάση και την πορεία τους αυτή την ποιότητα της 
ανιδιοτελούς αγάπης και τη διαχύσουν στη συλλογική δόνηση της συνείδησης 
του ανθρώπου, διαμορφώνοντας μέσα της τη δυνατότητα να λάβει κάτι 
διαφορετικό. 

 μως, αγαπημένε άνθρωπε, αυτό που χρειάζεται είναι να παλέψεις με τον 
εαυτό σου, να παλέψεις με το ξεπέρασμα των δικών σου καθημερινών 

καταστάσεων, να λάβεις εσύ πρώτα μέσα σου το έλεος και να πραγματώσεις 
αυτό που επικαλείσαι να πραγματωθεί για την ανθρωπότητα. Γιατί, αν 
επικαλείσαι την αλλαγή, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι αυτή να έλθει στα 
εξωτερικά φαινόμενα και στις διαστάσεις που έχουν, όταν αυτό που επικαλείσαι 
δεν συντελείται μέσα σου, όταν σου φαίνεται ακατόρθωτο να συντελεστεί μέσα 
στο χώρο των ιδεών, των συναισθημάτων και της προσωπικότητάς σου.13  

Αλλάζοντας τον κόσμο μέσα σου συντελείς στην αλλαγή του έξω από εσένα. 
Μα ακόμα περισσότερο, όταν με πίστη και παρρησία ενώνεσαι και λαμβάνεις το 
έλεος του Πατρός για να εκδηλώσεις αυτό που εκείνος εντέλλεται, τότε τα 
θαύματα είναι εφικτά διότι δεν είναι θαύματα, αλλά η κίνηση της νομοτέλειας 
που επιτρέπει την αλλαγή. Είναι η κίνηση της ενότητας που έρχεται και 
καλύπτει τα πάντα για να τα αναμορφώσει, για να διαλύσει τη φθορά και άμεσα 
να γεννήσει την αφθαρσία.  

Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει ρότα ο ποταμός, αρκεί εσύ, αγαπημένε μου, να 
αλλάξεις μέσα σου τη δική σου ροή! Και όσο η δική σου ροή αλλάζει, όσο 
επιλέγεις αυτή την αλλαγή, τόσο θα αλλάζουν και οι καταστάσεις.  

(…) Αγαπημένε μου, είσαι συνεργάτης μου! Από μόνη της αυτή η 
προσφώνηση θα έπρεπε να σε κάνει να νιώθεις γεμάτος φως, ζωή και αλήθεια. 
Περιμένω μέσα από σένα να κινηθεί το έλεος και να εκδηλωθεί στη Γη. 
Περιμένω να μου δώσεις εσύ τη δίοδο εκείνη που θα γειώσει τους κρουνούς του 
ελέους και θα επιτρέψει τις παρεμβάσεις για την ανατροπή της καθεστηκυίας 
τάξης των πραγμάτων.14  

τόχος η αγάπη, η αγάπη στην πράξη, η αγάπη στην καθημερινότητα. 
τόχος η κατανόηση μέσα στην τριβή των δυσκολιών και των αντιξοοτήτων, 
μέσα στις εντάσεις, στις πιέσεις, στις διάφορες καταστάσεις της γήινης 
πραγματικότητας που καλείστε να αλλάξετε. (…) Αυτό που θα σας συμβεί –και 
σας συμβαίνει ήδη– είναι ότι ο καθένας αλλάζει μέσα του, ευρισκόμενος σε 
συνθήκες που αφορούν και αντιστοιχούν στη μέση εκδήλωση των ανθρώπων της 

Γης. Και αυτή η εσωτερική αλλαγή, αν επιτευχθεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 
τότε πολύ πιο εύκολα θα διαχυθεί προς κάθε ανθρώπινη υπόσταση, προς τη 
μέση συνείδηση του ανθρώπου.15  

(…) Εκδηλώνετε τον Εαυτό σας σημαίνει ότι προσπαθείτε μέσα από συνεχείς 
κινήσεις και διεργασίες να εκδηλώσετε την Ολότητα του Ανθρώπου που 
χριστοποιείται. Αυτό σας κατέδειξα κι αυτό σας καλώ να κάνετε. Με αυτά τα 
εντυπώματα σας καλώ να γεμίσετε την ανθρωπότητα, έτσι ώστε οι ενεργειακές 

                                                 
13 Αναστασία, 19.12.01. 
14 Αναστασία, 10.5.04. 
15 Αναστασία, 29.10.03. 
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ποιότητες που από το είναι σας διαχέονται να βοηθούν τη συλλογική συνείδηση 
του ανθρώπου να μεταπλάθεται. Να κινούνται μέσα σ’ αυτήν, για να μπορεί 
κάθε τμήμα του Ανθρώπου που ανοίγεται προς το φως, την αγάπη και την 
αλήθεια να επικοινωνεί με ποιότητες και εντυπώματα πορείας χριστοποίησης.16  

 

Ας σταθούμε σ’ αυτές τις φράσεις, που δίνουν με σαφήνεια τον τρόπο 
δράσης των μαθητών του Λόγου: αυτοί πρέπει να εξοικειωθούν με την 

έλκυση της χάρης και τη γείωσή της για την αλλαγή του κόσμου. 
Αφετέρου, θα πρέπει να έχουν πολύ καλά καταλάβει ότι δεν μπορούν να 
επιφέρουν καμιά αλλαγή εξωτερικά αν πρώτα δεν την έχουν πετύχει 

μέσα τους και αν δεν έχουν κατακτήσει έναν προχωρημένο βαθμό 
αγάπης και ενότητας μεταξύ τους, όσο και με τον κόσμο ολόκληρο. Ας 
ξανακούσουμε αυτό: 

 
(…) χρειάζεται να αφυπνισθεί ένα σύνολο υποστάσεων, το οποίο 

αντιστεκόμενο στη ροή του ποταμού, στη συνισταμένη της συλλογικής 
εκδήλωσης που μέχρι τώρα παρουσιάζεται και στη δονητική ποιότητα που 
υπερισχύει, θα διαμορφώσει έναν ενεργειακό δέκτη που θα μπορεί να 
απορροφά το έλεος και ταυτόχρονα να το διαχέει ως πομπός προς ολόκληρη 
την ανθρωπότητα. Κι αυτό επιτυγχάνεται όταν οι συνειδήσεις κάποιων 
αφυπνισμένων υποστάσεων του Ενός Ανθρώπου, ενεργοποιημένες στην 
ανιδιοτελή αγάπη, συντονιστούν προς ένα σκοπό και στόχο· όταν καταδείξουν 
με την πράξη, τη στάση και την πορεία τους αυτή την ποιότητα της ανιδιοτελούς 
αγάπης και τη διαχύσουν στη συλλογική δόνηση της συνείδησης του 
ανθρώπου, διαμορφώνοντας μέσα της τη δυνατότητα να λάβει κάτι διαφορετικό. 

 
Πορεία προς μια τέτοια αφύπνιση της συνείδησης και προς τη 

συγκρότησή της σε τέτοιου είδους «ενεργειακού δέκτη» είναι η πορεία 
αυτής της ομάδας. Βλέπουμε τις άνωθεν παροχές να προσφέρονται στον 
πλανήτη και σε κάθε μορφή ζωής πάνω του, να διεισδύουν σε κάθε 

τομέα της ανθρώπινης κοινωνίας και να ενισχύουν παντού τις 
ανιδιοτελείς υποστάσεις και τη δράση τους, αλλά και τους αγώνες για το 

τέλος της εκμετάλλευσης και της ανισότητας, για την αφύπνιση των λαών 
στην ευθύνη και τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Σα 
παρακάτω είναι από μια διακήρυξη του Διδασκάλου Ιωάννη:  

 
Αδελφέ άνθρωπε, διακηρύττω με δύναμη την αλήθεια. Ζητώ μιμητές μου που 

να έχουν το θάρρος να εκφραστούν όμοια, επαναστατώντας στην κατεστημένη 
τάξη των ιδεών και των πραγμάτων, και να συντελέσουν στην αφύπνιση και 
ανόρθωση των μαζών που εκμεταλλεύονται οι ισχυροί της Γης. (…) Πιστεύω πως 
πάνω από τα κρατούντα κατεστημένα ιδεών υπάρχει η αγάπη και η ενότητα και 

αυτά πρέπει να φανερωθούν με σθένος και παρρησία στον άνθρωπο, που 
πρέπει να ανορθωθεί και να γνωρίσει την αληθινή όψη των πραγμάτων και όχι 

την υποκριτική διπλωματία και τα συμφέροντα των ισχυρών.17  

 

Κι αυτά είναι μερικά δείγματα από ευλογίες του Λόγου, που αφορούν 

την κλήση του στους λαούς για ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης στον 
πλανήτη: 

                                                 
16 Αναστασία, 28.9.02. 
17 Οπισθόφυλλο του βιβλίου της Αικατερίνης ιδέρη, Εγώ ειμί ο Νόμος, Αθήνα, 1997. 
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Ευλογώ και ενισχύω τη δύναμη των λαών με όλους τους τρόπους. Αφυπνίζω 

τη συνείδηση, αφυπνίζω τη δυνατότητα αντίληψης για να μπορέσει κάθε λαός 
να αντιληφθεί τη σημασία της δικής του προσωπικής δράσης, της μετοχής στα 
θέματα και τα πράγματα, και να κινηθεί με σωστές επιλογές και σωστές 
κινήσεις, ώστε να υπάρξει ενεργοποίηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης 
ανάλογη με τα προβλήματα και τις αναγκαιότητες που κάθε περιοχή έχει, και 
αυτή η ενεργοποίηση να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις, να δημιουργήσει 
ενώσεις και να συντονίσει προσπάθειες που θα επιφέρουν αλλαγές σε ολόκληρο 
τον πλανήτη.18  

Ευλογώ την ανθρώπινη ύπαρξη να ωριμάσει με ταχύτητα που μέχρι σήμερα 
δεν έχει καταδειχθεί στην πραγματικότητά σου, Γη. Να καταδείξει την 
ωριμότητά της, να υψώσει τη φωνή της και να διεκδικήσει την αλήθεια της. Να 
διεκδικήσει την ειρήνη, την ισονομία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την 
τάξη και την αρμονία την επιβαλλόμενη όχι από τις εξουσίες των ανθρώπων ή 

από τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά την προερχόμενη από την ευταξία των 
πραγμάτων και τον ανθρωπισμό, από τον καταμερισμό των αγαθών της Γης 
σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζει ο άνθρωπος.19  

Θέλω η παρρησία σας να παρέμβει στα δρώμενα και να ανατρέψει το ρεύμα 
της καθεστηκυίας τάξης. Ανατρέψτε κατ’ αρχήν μέσα σας αυτό το ρεύμα, και 
αφήστε αυτή την ανατροπή να ρεύσει στα πάντα και να καλέσει τους λαούς σε 
εγρήγορση. Διότι όταν ο δικός σας εσωτερικός λαός έρθει σε εγρήγορση, τότε 
πιο εύκολα θα καλέσετε τους λαούς της Γης σε όμοια εγρήγορση.20  

 
Θα μπορούσαμε, άραγε, να ανταποκριθούμε στην εσωτερική ανατροπή 

στην οποία καλούμασταν; Ή θα μέναμε σε ανακυκλώσεις των ιδίων 

σταδίων; Για τις επιπτώσεις μιας πιθανής στασιμότητας, ειπώθηκαν τα 
εξής:  

 
(…) οι υποστάσεις που ανακυκλώνονται στα ίδια έλκουν πλέον την έκφραση 

μιας νέας επίπτωσης. Αν δεν μπορέσουν να σπάσουν τον φλοιό μέσα στον οποίο 
κινούνται και να εισχωρήσουν στο νέο στάδιο, στο νέο επίπεδο εκδήλωσής τους, 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βιώσουν κούραση, κι αυτό που την 
προηγούμενη περίοδο τους έφερνε ενέργεια και ζωτικότητα να δημιουργήσει 
τώρα μέσα τους κόπωση και καταστάσεις δυσάρεστες. Διότι η εσωτερική 
υπόσταση γνωρίζει την ικανότητά της να εισχωρήσει στο καινούργιο επίπεδο 
δραστηριότητος και στις καινούργιες πνευματικές λειτουργίες, η αντίδραση 
όμως που εισπράττει από την προσωπικότητα και τα άλλα στοιχεία του εγώ, την 
οποία δεν μπορεί να υπερβεί, την κουράζει. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει σωστά 
μαζί μου και, επομένως, βιώνει έλλειψη ενέργειας με συναισθήματα κόπωσης 
και δυσθυμίας.  

(…) Έτσι, παρ’ όλο που μπορεί ο καθένας σας να προσεύχεται, παραμένει στο 
στάδιο που έχει λήξει γι’ αυτόν, διότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδό του 
και να ακολουθήσει τη νέα ώθηση και επομένως, σιγά-σιγά, αρχίζει μια 
υπολειτουργία, λόγω της ατελούς τροφοδοσίας της ύπαρξης. 

Γι’ αυτό σας λέω: προσέξτε μην πέσετε σ’ αυτή την κατάσταση. υγκεντρώστε 
την προσοχή σας κι ακολουθήστε τους ρυθμούς σας. Εγώ είμαι δίπλα σας, δεν 
θα σας αφήσω να πεινάσετε, ούτε να διψάσετε. Μην αφήσετε τα εξωτερικά 
στοιχεία που σας δημιουργούν την πρώτη αντίδραση να γίνουν πιο ισχυρά από 

                                                 
18 Αναστασία, 24.4.05. 
19 Αναστασία, 1.4.02. 
20 Αναστασία, 4.4.04. 
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την ανάγκη σας να προχωρήσετε, να τρέξετε. Κάντε το βήμα σας! Θα το 
κάνουμε μαζί και για τον καθένα θα είναι διαφορετικό.21  

 

πως θα δούμε στο 2ο Μέρος, η αλλαγή σταδίου δεν είναι το 
ευκολότερο πράγμα στην πνευματική πορεία. Ο άνθρωπος έρχεται 
αντιμέτωπος με τις συνήθειες και την αδράνειά του, της οποίας τη 

δύναμη αγνοεί: 
 
Είναι ανάγκη, αγαπημένοι μου, να αλλάξετε επίπεδο εκδήλωσης! Είναι 

ανάγκη η δόνηση που εκχέεται από τις υποστάσεις σας, ως συνολική 
κατάσταση, να οδηγηθεί σε μια νέα ενεργειακή ποιότητα. (…) Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι το Έργο περιορίζεται από ανθρώπινες υποστάσεις ή από τον τρόπο 
που οι ανθρώπινες υποστάσεις λειτουργούν. Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας 
έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους κινείται. μως από τη συγκεκριμένη 
ομάδα και τον συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων υπάρχει αναγκαιότητα να 

εκδηλωθεί μια νέα ποιότητα. Αυτή η αναγκαιότητα έρχεται ως αποτέλεσμα της 
επιλογής, ως αποτέλεσμα των αιτημάτων περί συνειδητοποίησης και περί 
προσφοράς που οι υποστάσεις σας έχουν κάνει.  

Επομένως σας γνωστοποιώ, αγαπημένοι μου, ότι θα δοκιμαστείτε στην 
αγάπη, στην κατανόηση, στην ελευθερία, στην παρρησία, στη διάκριση. Θα 
εκπαιδευτείτε σε όλες τις δομές και σε όλες τις πλευρές εκείνες που 
διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη πνευματική υπόσταση. Θα δοκιμαστείτε, για 
να ολοκληρώσετε τον εαυτό σας στις διεργασίες της προσφοράς. Να είστε 
προσεκτικοί στο τι εκδηλώνετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον ώστε να μην 
υποκύπτετε σε καταστάσεις μνησικακίας και αντιπαλότητας, ή έλλειψης 
σεβασμού προς κάθε μορφή. Να μην υποκύπτετε! Κι αν υποκύπτετε να μην 
παραμένετε για πολύ, αλλά να ανατρέπετε και να μετουσιώνετε τις καταστάσεις 
την ίδια στιγμή συνεργαζόμενοι μεταξύ σας.22  

 
Εδώ τελειώνει η σύντομη αυτή ανασκόπηση της τετραετίας 2001-2005. 

Ακολουθούν οι ζωντανές πνευματικές εκδηλώσεις των μαθητών, φυσικά 

ανώνυμες, καρποί αυτής της περιόδου, που μας φάνηκαν ενός επιπέδου 
και πάνω. που δεν βρήκαμε αυτό το επίπεδο πηδήξαμε πάνω από τον 
χρόνο, αφήνοντας ενίοτε πολύ μεγάλα κενά, που δείχνουν καθαρά τα 

ανεβοκατεβάσματα κάθε ομάδας στη μαθητεία της. Θα ξαναπιάσουμε το 
νήμα της πορείας της ομάδας στο 2ο Μέρος. 

 

                                                 
21 Αναστασία, 13.11.02. 
22 Αναστασία, 29.10.03. 
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Η περίοδος 
ως το τέλος του 2005 
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4.9.02 – Δάσκαλος Ιωάννης: Περί ευθύνης    

 

Θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτημα. Αγαπημένοι μου, η ανθρωπότητα την 
ώρα αυτή έχει ανάγκες, μεγάλες ανάγκες. πως βλέπετε οι ρυθμοί είναι 

γρήγοροι, καθημερινά συμβαίνουν ανατροπές, καθημερινά, από μέρα σε 
μέρα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν 
μπορούμε να περιμένουμε, γι’ αυτό η χάρη, η αγάπη και η τροφοδοσία 

μου θα είναι πλέον αυξημένες και οι ρυθμοί αυτής της τροφοδοσίας και 
της παροχής θα είναι πολύ πιο γρήγοροι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν 
μπορεί να περιμένει ο άνθρωπος, οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί, 

δεν μπορούν να περιμένουν πλέον.  
Δεν βρίσκεστε εδώ για την προσωπική σας πρόοδο μόνον, βρίσκεστε 

εδώ γιατί αυτό είναι το Έργο της αλήθειας. Σο καταλαβαίνω ότι ορισμένοι 
από εσάς δεν μπορείτε ακόμα να το χωρέσετε, δεν μπορείτε να χωρέσετε 
τον άνθρωπο μέσα σας, δεν μπορείτε να τον χωρέσετε ακόμα, αδελφοί, 

γιατί δεν έχετε ξεπεράσει τους τοίχους του εαυτού σας. Είναι δύσκολο, το 
καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το καταφέρετε! Πρέπει να 

μπείτε στην αγάπη, γι’ αυτό σας δίνω βιώματα, γι’ αυτό όλοι σας τον 
τελευταίο καιρό, λίγο ή πολύ, ένας πιο πριν, ένας αργότερα, έχετε αυτό 
το βίωμα της απειρότητας.  

Αυτή την περίοδο σας χαρίζω το βίωμα της απειρότητας απλόχερα, σας 
χαρίζω κάτι, αγαπημένοι μου, το οποίο δεν το κατακτήσατε, σας το 
χαρίζω. Αυτό είναι ένα βίωμα, θα ήθελα να το ξέρετε αυτό, που το 

γεύεται όποιος εισέρχεται σε αυτό το Έργο. Δεν το λέω αυτό για να 
ξεχωρίσω τους ανθρώπους, το λέω για να ξέρετε ότι αυτό το Έργο είναι το 

Έργο της αλήθειας και όποιος το πλησιάζει μεταμορφώνεται. Αυτά τα 
πράγματα είναι συγκλονιστικά για όποιον τα βιώνει, τα βιώματα αυτά 
πηγάζουν από την πηγή της αλήθειας. Δίνονται βέβαια και σε αυτούς 

που παλεύουν μόνοι τους: αν πραγματικά είναι ειλικρινείς, κάποια 
στιγμή δίνονται. Αλλά εδώ, σε αυτό το Έργο της αλήθειας, δίνονται 
απλόχερα αυτές οι εμπειρίες.  

Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω τα πράγματα, θέλω να προχωρήσω την 
κατάσταση στην ουσία της, θέλω να σκίσω τα παραπετάσματα, θέλω να 

κάψω μέσα στην καρδιά σας τα ζιζάνια που σας περιορίζουν και σας 
δεσμεύουν και δεν σας αφήνουν να γεμίσετε από αγάπη και να χωρέσετε 
τον άνθρωπο. Θέλω να βοηθήσω την κατάσταση, γι’ αυτό σας παρέχεται 

αυτό το βίωμα και σας παρακαλώ μην το ξεχάσετε. Για σας είναι η 
απειρότητα-αγάπη! Γιατί αυτή είναι η αλήθεια: η απειρότητα-αγάπη. Και 

γι’ αυτήν αγωνίστηκα στον κόσμο.  
Να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι σε αυτό το Έργο είσαστε απόστολοι, 

και αποστολή σας είναι να διακονήσετε την αγάπη, γιατί θα γίνετε εστίες 

αγάπης και θα περπατάτε στον κόσμο και οι άνθρωποι θα μπορούν να 
κοινωνούν από την αγάπη αυτή. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι’ αυτό, 
απλώς δίνουμε πλέον μάχη και με τον χρόνο, γιατί δεν μπορεί να 

περιμένει ο άνθρωπος. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω οτιδήποτε είναι 
δυνατόν για να το πιστέψετε, να σας κάνω να καταλάβετε το Έργο αυτό 

και να το αγκαλιάσετε. Και για να το αγκαλιάσετε, βέβαια, πρέπει να 
αγκαλιάσετε ο ένας τον άλλον.  
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Λοιπόν, μια νέα περίοδος αρχίζει, έντονη, πύρινη. Αγάπη ποθεί η 
ψυχή του ανθρώπου και η δική σας ψυχή, κι αυτήν θα έχετε απλόχερα. 

Γιατί αγάπη είναι το Έργο μου και τελειότητα· το ξέρω και το ξέρετε, 
αλλά δεν θα κουράζομαι να το επαναλαμβάνω. Αυτό το Έργο μπορεί ν’ 

αλλάξει τη ζωή σας, πρέπει να βοηθήσετε να αλλάξει η ζωή σας, για να 
μπορέσετε να αλλάξετε και τις ζωές των άλλων, δεν γίνεται διαφορετικά. 
Για ό,τι άλλο παλεύετε χωρίζετε τον εαυτό σας στα δύο, σε έναν 

πνευματικό και έναν υλικό εαυτό, έναν εαυτό της καθημερινής ζωής και 
έναν εαυτό μαθητή του Έργου. Ως πότε θα κρατάτε αυτό τον διαχωρισμό; 
Αυτό το Έργο είναι για να σας μεταμορφώσει. Δεν μπορείτε να πορεύεστε 

πλέον με τον ίδιο τρόπο.  
Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το Έργο είναι το Έργο του ανθρώπου: 

που σημαίνει πάμε όλοι μαζί, δεν πάει ο καθένας μόνος του, πρέπει να 
το καταλάβετε αυτό. Ο Λόγος Φριστός δεν άφησε διάδοχο πίσω, άφησε 
αποστόλους πολλούς, που ήταν και περισσότεροι από δώδεκα, και οι 

απόστολοι άφησαν μυριάδες ανθρώπων. Λοιπόν, το ίδιο κάνει κι ο 
Ιωάννης, που είναι ο συνεχιστής του Έργου του Λόγου Φριστού. Δεν έχω 

αφήσει ανθρώπους να απορροφήσουν τη διδασκαλία μου για 
προσωπικούς λόγους, άφησα πολλούς πίσω μου και τους άφησα για να 
αγωνίζονται μαζί, για να μπορέσουν αυτό το Έργο να το κάνουν γνωστό. 

Πρέπει να καταλάβετε ότι σε αυτό το Έργο δεν σας κρίνει κανείς. Η 
μοναδική περιουσία που διαθέτετε είναι αυτό το Έργο. Σίποτα από τα 
υπόλοιπα δεν έχει ρίζες αιωνιότητας. Αυτό το Έργο έχετε γιατί αυτό το 

Έργο είναι η αλήθεια, κι η αλήθεια είναι μέσα σας κι είναι το Έργο: είναι 
το ίδιο πράγμα. Δεν έχετε τίποτε άλλο – λοιπόν, ενδιαφερθείτε. ταν 

πηγαίνει πίσω το Έργο, η περιουσία σας η ίδια, ο μοναδικός 
πραγματικός θησαυρός που κατέχετε στην καρδιά σας και στα χέρια σας 
χάνεται.  

Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ! Σα πράγματα έχουν αλλάξει, κάτι 
αλλάζει, ελπίζω οι περισσότεροι από σας σιγά-σιγά να αρχίσουν να το 
συνειδητοποιούν. Υλόγα και φωτιά έχετε από τους ουρανούς, 

εκμεταλλευτείτε το, μπείτε σε εγρήγορση και κυρίως αγαπήστε ο ένας τον 
άλλον, στηριχτείτε ο ένας στην πλάτη του άλλου και φτιάξτε αδελφότητα! 

Αδελφότητα πάμε να φτιάξουμε σ’ όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα δεν έχετε 
φτάσει να το καταφέρετε.  

ας αγαπώ όλους, σας αγαπώ, σας αγαπώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ για 

τη συμμετοχή σου σ’ αυτό το Έργο, αδελφέ μαθητή του Έργου της 
Δευτέρας Παρουσίας, ευχαριστώ αδελφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Ευχαριστώ αδελφέ, σας ευχαριστώ όλους, τον καθένα ξεχωριστά. Εγώ ο 
Δάσκαλος Αγάπη και Έλεος ευχαριστώ, άνθρωπε. Εγώ, ο υπηρέτης του 
θελήματος του Πατρός μου, της αγάπης-τελειότητας, ευχαριστώ εσένα, 

αγαπημένε, ευχαριστώ. Η αγάπη μου για πάντα μαζί σας. Αμήν! 



 26 

21.9.02 – Δάσκαλος Κριτής 

 

Αγαπημένοι μου, επανέρχομαι άλλη μια φορά για να σας δώσω οδηγίες 
και να συμπαρασταθώ στην προσπάθειά σας. Αδελφέ, μίλησα για 

χριστοποίηση, το αντιλαμβάνεσαι; Ποιος από σας γνωρίζει τα στάδια της 
χριστοποίησης; Ποιος ενδιαφέρθηκε, ποιος έχει κάνει έρευνα πάνω στο 
θέμα αυτό; Μα τι νομίζεις, αδελφέ, ποιος άλλος είναι ο δρόμος κι ο 

στόχος απ’ αυτόν; Νομίζεις ότι ο στόχος είναι να κρατιέσαι στο ίδιο 
επίπεδο εξέλιξης που ήσουν όταν ήρθες στο Έργο και απλώς να τελείς 

ενέργειες, να ευλογείς και να διαδίδεις τις διδασκαλίες μου 
διαφημίζοντας τη συμμετοχή σου στο Έργο αυτό, παριστάνοντας τον 
ειδήμονα;  

Εγώ, βεβαίως, δεν λέω ότι οι ενέργειες και οι ευλογίες είναι μόνο για 
τους χριστοποιημένους. Έδωσα χάρη ευλογίας και εξουσία να τελείς 
ενέργειες, κι αυτό το έκανα γιατί είμαστε στο Έργο της Δευτέρας 

Παρουσίας και θέλω να σου δείξω ότι καταργώ τους μεσάζοντες, να σε 
ενθαρρύνω να διανύσεις τα στάδια και να χριστοποιηθείς. Βεβαίως, μέσα 

από την ένωση λαμβάνεις την εξουσία και έχεις τη χάρη και τη 
δυνατότητα να τελέσεις μια ενέργεια αλλά οφείλεις να γνωρίζεις ότι, από 
ένα σημείο και μετά, αν δεν ασχολείσαι με την τελειοποίηση του εαυτού 

σου, η δυνατότητά σου να τελείς ενέργειες αδυνατίζει. Αδρανεί, γιατί ο 
μεγάλος κίνδυνος είναι ο εγωισμός σου να καταλάβει τη θέση σου μες σ’ 

αυτό το Έργο, να πάρει τα ηνία, να σε αποκοιμίσει και να σε καθηλώσει. 
Και μέσα στη στασιμότητα, μέσα στον ύπνο σου τον πνευματικό, να 
γνωρίζεις πως σε ύπνωση βρίσκεται κι η επαφή σου με τον Λόγο. Εσύ 

μπορεί να πιστεύεις ότι έχεις ένωση και επαφή αλλά ίσως να πλανάσαι, 
αδελφέ. Μπορεί η λειτουργία σου η πνευματική να έχει καταντήσει 
ρόλος. Με αντιλαμβάνεσαι; Και δεν είναι δυνατό να μην έχει καταντήσει 

ρόλος όταν δεν ενδιαφέρεσαι για την τελειοποίηση και τη χριστοποίησή 
σου αλλά μόνον για ένα κομμάτι του Έργου μου, αυτό που σε γοητεύει 

και σε βοηθάει να εμφανίζεσαι ανώτερος στα μάτια των άλλων και στα 
μάτια του ίδιου σου του εαυτού.  

Επειδή λοιπόν έχεις κοιμηθεί, είμαι αναγκασμένος να έρθω να σε 

ξυπνήσω και να σου επισημάνω το αυτονόητο: ότι ο στόχος σου είναι η 
χριστοποίηση. Και η χριστοποίηση βεβαίως προσφορά είναι, αλλά επειδή 
συνεχώς αποκοιμιέσαι πρέπει να χρησιμοποιώ διαφορετικές λέξεις που, 

σε τελική ανάλυση, αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Γιατί, δυστυχώς, και 
το «προσφορά-προσφορά» που σου έλεγα το παρερμήνευσες και τώρα 

είμαι αναγκασμένος να θέσω ενώπιόν σου ξανά τον στόχο και να σου πω 
«χριστοποίηση», που σημαίνει ότι έχεις καθήκον, οφείλεις να 
χριστοποιηθείς αφού βρίσκεσαι σ’ αυτό το Έργο. Αυτός είναι ο στόχος! 

Να γίνεις δηλαδή υπηρέτης της ανθρωπότητας, να μπορέσεις επιτέλους 
να θέσεις εαυτόν ενώπιον του ανθρώπου, να μπορέσεις να προσφέρεις, 

να μπορέσεις να αγαπήσεις, να μπορέσεις να δείξεις τον δρόμο προς τη 
βασιλεία των ουρανών. Με αντιλαμβάνεσαι;  

Δεν βλέπω όμως να λειτουργείς έτσι, δεν βλέπω αγαπημένοι μου, 

ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο κανένας δεν υποβάλλει ερωτήσεις πάνω στη 
χριστοποίηση; Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν τα γνωρίζετε και απορώ και 
διαμαρτύρομαι για την έλλειψη ενδιαφέροντος πάνω σ’ αυτό το θέμα. Γι’ 
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αυτό, σας παρακαλώ πολύ, το ξεκαθαρίζω: πρόσεχε, αδελφέ! Πρόσεξε, 
γιατί ο εγωισμός από παντού μπορεί να τραφεί. Δεν σημαίνει ότι κάτι 

άλλαξε επειδή ήρθες στο Έργο και γνώρισες κάποιους ανθρώπους και 
διάβασες κάποια βιβλία. Θα πρέπει να αναλάβεις την πρωτοβουλία να 

κάνεις πράξη, γιατί ο εγωισμός έχει τη δυνατότητα να τρέφεται και από 
το Έργο μου. ταν έχεις πάρει από το Έργο μόνον αυτά που σε 
βολεύουν για να εξυψώσεις ακόμα περισσότερο την ανωτερότητά σου, 

έχεις φέρει την καταστροφή στον ίδιο σου τον εαυτό, δεν έχεις κάνει 
τίποτα, είσαι εκτός της πνευματικής πορείας.  

Είμαι αποφασισμένος να ξεκαθαρίσω τα πράγματα στο Έργο μου. 

Είναι δυνατό να μην μπορείτε, κάποιες φορές ο καθένας σας, να 
εκδηλώσει τον Λόγο; Μα τι κάνετε, αδελφοί; Νομίζετε ότι Λόγο μπορεί να 

εκδηλώσει μόνον ο χριστοποιημένος; Πλανάστε! Η επαφή με τον Λόγο 
υπάρχει εξαρχής. Εκδηλώνω τον Λόγο σημαίνει ότι εκφράζω με τον λόγο 
μου τον Λόγο του Πατρός μου που ακούω μέσα μου. Άρα, λοιπόν, ο 

καθένας μπορεί να εκδηλώσει Λόγο, γιατί ο καθένας λαμβάνει οδηγίες 
εντός του. Εσύ που λες ότι δεν μπορείς, δεν έχεις παρά να στρέψεις την 

ακοή σου εσωτερικά, να ακούσεις ειλικρινά τι σου λέει ο Πατέρας –τι 
οδηγίες, για παράδειγμα, σου δίνει όσον αφορά την τελειοποίησή σου– 
και να τα πεις φανερά. Ρωτώ εσένα που δεν έχεις εκδηλώσει ποτέ Λόγο 

μέσα σε μια συγκέντρωση: ποιος σε εκπαιδεύει, αδελφέ; Γνωρίζουμε ότι 
τα βιβλία δεν αρκούν, γνωρίζουμε ότι η βασική διδασκαλία είναι 
βιωματική, αφού λοιπόν δεν ακούς τον Λόγο ποιος σε εκπαιδεύει; Άρα, 

δεν εκπαιδεύεσαι μέσα στο Έργο μου. ταν στην καθημερινή σου ζωή 
δεν δίνεις τον αγώνα της τελειοποίησής σου, που σημαίνει ότι βρίσκεσαι 

σε πλήρη υποταγή στον άνθρωπο της Γης μέσα σου και ότι είσαι 
κοιμισμένος, τότε τι περιμένεις να συμβεί; ταν δεν έχεις διανοίξει με 
τον δικό σου μόχθο τη διώρυγα της ένωσής σου, πώς περιμένεις να 

εκδηλώσεις τον Λόγο και να προσευχηθείς;  
Θέλω, λοιπόν, συνοψίζοντας, να θέσω την ουσία ενώπιον των οφθαλμών 

σας και να σας προτρέψω να ασχοληθείτε μ’ αυτήν: χριστοποίηση, 

τελειοποίηση του εαυτού, πορεία στα χνάρια του Λόγου Φριστού. Πάρε το 
σταυρό σου και ακολούθησέ με, άνθρωπε. Ενδιαφέρεσαι να 

τελειοποιηθείς, προοδεύεις, ή βρίσκεσαι άδικα στο Έργο μου; Αλλά, απ’ 
ότι βλέπω, εσύ έχεις παρεξηγήσεις και τη μετουσίωση, αδελφέ. Νομίζεις 
ότι η μετουσίωση βγαίνει με μια προσευχούλα, με το να το ζητήσεις 

απλώς, χωρίς να εργαστείς. χι, αδελφέ μου, δεν γίνεται έτσι η 
μετουσίωση, πρέπει να εργαστείς κι εσύ!  

Παρακαλώ να προσεχθούν αυτά που είπα, παρακαλώ να κοιτάξετε 
επιτέλους κατάματα τον εαυτό σας, να δείτε τι κάνετε μέσα σ’ αυτό το 
Έργο. Δεν μπορεί να μην σας απασχολεί η ουσία, δεν μπορεί να 

παιδιαρίζετε, γιατί για παιδιαρίσματα πρόκειται κάποιες φορές και 
παιδικές προσευχές: μόνο να ζητάς απ’ τον Πατέρα χωρίς να εργάζεσαι 
να προχωρήσεις για να τον συναντήσεις, χωρίς να εργάζεσαι για να 

κτίσεις την οδό της επιστροφής σου σ’ αυτόν. «Πατέρα, ζητώ», «Πατέρα, 
ζητώ» και τίποτε άλλο.  

Δεν έχω τίποτε άλλο να πω, νομίζω ότι αυτά ήταν αρκετά. Ευλογώ 
όλους σας να μπορέσετε να εργαστείτε με τον εαυτό σας, να μετουσιώσετε 

τον άνθρωπο της πτώσης. Ευλογώ να οδεύσετε προς τη χριστοποίηση, 
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ευλογώ τη χριστοποίησή σου, άνθρωπε! Αποστέλλω αγάπη. Ευχαριστώ, 
αγαπημένοι, είμαι κοντά, είμαι κοντά σας. Αμήν  

8.10.02 – Δάσκαλος: Η λειτουργία του ανερχόμενου Ιωάννη – 
Δεν μπορείς να ανέλθεις προς τον Λόγο αν δεν αγκαλιάσεις τον 

άνθρωπο και ολόκληρο τον κόσμο 
 

Αγαπημένοι μου, εγώ ο Δάσκαλος Ιωάννης, ο επιστατών, ο αγαπών τους 

αφοσιωμένους στο Έργο μου, πλησιάζω ξανά για να βοηθήσω, για να σας 
δείξω πώς θα μπορέσετε να προχωρήσετε, πώς θα καταφέρετε να 
ξεκαθαρίσετε κάποιες παρερμηνείες. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον 

ανερχόμενο και τον κατερχόμενο. Διότι, αγαπημένε αδελφέ, για να 
μπορέσεις να διανύσεις τον δρόμο της επιστροφής στον Πατέρα θα 

πρέπει να γνωρίζεις πώς να λάβεις από τον Λόγο Φριστό, και για να 
γνωρίζεις πώς να λάβεις από τον Λόγο θα πρέπει να γνωρίζεις τη 
λειτουργία μου, τη λειτουργία του Ιωάννη ως ανερχόμενου. 

Θυμάσαι την αγάπη των λόγων μου; Θυμάστε όλοι εσείς που με 
γνωρίσατε την αγάπη των λόγων μου; Αγαπημένε, ο άνθρωπος που είχες 

απέναντί σου, εγώ ο Ιωάννης, δεν έκανα πόλεμο με τον εαυτό μου, δεν 
μαχόμουν, με την έννοια που εσύ το κατανοείς αυτό. Προσπαθώ να σου 
δείξω την απαρχής λειτουργία μου ως Ιωάννη, τη λειτουργία που 

εκδήλωσα και συνεχίζω να εκδηλώνω μέσω εσού, μέσω του καθενός που 
θα τολμήσει να βαδίσει τον δρόμο μου, που θα τολμήσει να με αναδείξει 
από εντός του. Ποια είναι η λειτουργία αυτή, αγαπημένε μου; Ποια είναι 

η λειτουργία του Ιωάννη;  
Αυτό που έπραξα και αυτό που φανέρωσα στον άνθρωπο, ήταν το πώς 

μπορεί να λαμβάνει από τον Λόγο Φριστό. Διότι, μέχρι τη δική μου 
παρουσία στον κόσμο, αυτό δεν είχε κατανοηθεί όπως έπρεπε. Εγώ, 
αγαπημένε, δεν έδωσα μάχες με τον πονηρό, δεν υπήρξα ο Δάσκαλος ο 

σκυθρωπός, ο ευρισκόμενος συνεχώς σε επιφυλακή και πόλεμο, αυτός 
που θύμωνε, που έπρεπε να δείξει σκληρότητα στους άλλους ή στον 
εαυτό του. Δεν υπήρξα εγώ όλα αυτά, αδελφέ, γιατί, απλούστατα, ήμουν 

ο εντεταλμένος να βρει και να αναγνωρίσει τον πυρήνα της υιότητας της 
χαρισμένης από τον Λόγο εντός του και να τον αφήσει να ανθήσει.  

Αγαπημένε, ο Ιωάννης παραδόθηκε στον Λόγο με έναν τρόπο που 
κανείς μέχρι τότε δεν το είχε κάνει. Εγώ, αγαπημένε, δεν αγωνίστηκα 
ενάντια στην άρνηση, δεν πολέμησα την άρνηση. ε αγκάλιασα, άρνηση, 

σε αγκάλιασα, κόσμε! Γιατί απλώς έλαβα τον Λόγο και τον άφησα να 
απλωθεί στην ύπαρξή μου και να την κατακαύσει, να την καθαρίσει, να 

την καθαγιάσει. Αυτό έπραξα, αδελφέ! Έλαβα, όπως ήμουν εντεταλμένος 
να το κάνω, τον Λόγο εντός μου, και γι’ αυτό η πορεία μου υπήρξε 
πορεία χαράς, πορεία αρμονίας. Εγώ, αγαπημένε, λειτουργούσα το 

τραγούδι του Λόγου, το τραγούδι της χαράς, το τραγούδι της αγάπης – 
γιατί αυτή είναι η λέξη! Μέσα στην υπόστασή μου εγώ γιόρταζα, αδελφέ, 
γιόρταζα την κάθοδο του Λόγου μέσα μου. Άνοιξα την αγκάλη μου και 

παρέλαβα τον Λόγο. Αφέθηκα σ’ αυτόν, εμπιστεύτηκα τον Λόγο του 
Πατρός μου και τον άφησα να με διαπλάσει, τον άφησα να με διδάξει 

όπως ο Πατέρας μου ήθελε, χωρίς να προβάλω καμιά αντίσταση. Δεν 
υπήρξα εγώ αυτός που βρισκόταν στην αγωνία, αγωνιζόμενος να πετύχει 
κάποιο στόχο. 
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Αυτό με προόρισε ο Πατέρας και αυτό έπραξα: αναγνώρισα την υιότητά 
μου! Αυτή γιόρτασα, αυτήν άφησα να φωτοβολήσει από εντός μου και να 

με μεταμορφώσει, και έτσι επορεύθην, έτσι προχώρησα, αδελφέ. Κι όταν 
άφησα τον Λόγο να ανθήσει μέσα μου, δεν είχα στο μυαλό μου την 

προσωπική μου τελειοποίηση, την προσωπική μου ανάδειξη. Αλλά 
επειδή λειτούργησα μια σχέση με τον Λόγο που κανένας άλλος δεν 
μπόρεσε να λειτουργήσει ως τώρα, κατέστην ο Ιωάννης, κατέστην ο 

Ολοκληρωμένος Άνθρωπος. Που σημαίνει ότι, τη στιγμή που ο Λόγος με 
πλήρωσε και με άλλαξε δραματικά, που με μετέβαλε στον Άνθρωπο 
Ολότητα, δεν είχα πλέον προσωπικά, τελείωσα με τα προσωπικά μου, 

αδελφέ.  
Με κατέκαυσες, Λόγε, με κατέκαυσες, Λόγε του Πατρός, εμένα που 

γνώριζα το πώς να σε υποδεχθώ! Η προσωπική μου ιστορία, τα 
προσωπικά μου όνειρα και οι φιλοδοξίες τελείωσαν, κατακάηκαν από τον 
Λόγο χωρίς τον προσωπικό μου αγώνα, γιατί δεν υπήρξε προσωπικό μου 

επίτευγμα, υπήρξε επίτευγμα του Λόγου του Πατρός μου. Αυτός 
κατέκαυσε την προσωπική μου ιστορία, την προσωπική μου μόνωση, τα 

δεσμά που και εγώ ενδύθηκα στον κόσμο. Και τότε μπόρεσα να σε 
χωρέσω, κόσμε, μπόρεσα να σε χωρέσω, άνθρωπε!  

Εγώ λοιπόν, αδελφέ, υπήρξα ο ανερχόμενος που σου κατέδειξε τον 

τρόπο να λάβεις τον Λόγο. Και τα λέω αυτά για να σε παροτρύνω να 
λειτουργήσεις και εσύ με τον ίδιο τρόπο, γιατί όπως εγώ έφερα τον 
πυρήνα, τον θείο σπινθήρα του Λόγου εντός μου, έτσι τον φέρεις και εσύ. 

ου έχω χαρισθεί, έχω διαχυθεί, σου χάρισα τα πάντα. λο μου το Έργο, 
την ουσία μου, τα έχω χαρίσει σ’ εσένα. Άρα αναμένω, αγαπημένε, να 

τελέσεις την ίδια λειτουργία. Θέλω να το καταλάβεις αυτό, αγαπημένε, 
θέλω να αντιληφθείτε όλοι εσείς οι εαυτοί μου, οι συνεχιστές του Έργου 
μου, πώς να πλησιάζετε τον Λόγο Φριστό, πώς να σχετίζεστε μαζί του. Θα 

χρειαστείς εκεί τον ανερχόμενο. χι ως άνθρωπος μονωμένος, αλλά ως 
Ιωάννης θα σχετισθείς με τον Λόγο. Και πώς σχετίζεσαι, πώς πλησιάζεις 
ως Ιωάννης τον Λόγο Φριστό;  

Μεταμόρφωσα τα πάντα, αδελφέ. Μεταμόρφωσα την προσευχή, 
κατέδειξα την ουσία της, μεταμόρφωσα την έκφραση διά του Λόγου. Δεν 

είναι δυνατόν ο εαυτός μου, ο συνεχιστής του Έργου μου, να κάμπτεται, 
να φοβάται, να απελπίζεται! Εγώ, αδελφέ, ενεδύθην τους περιορισμούς 
της ύλης, αλλά επειδή αναγνώρισα την υιότητα και εδοξολόγησα αυτήν 

και επέτρεψα σ’ αυτή να λάβει την πρωτοβουλία και να ανθήσει εντός 
μου, δεν έδωσα «τον αγώνα τον δύσκολο». Δεν ήταν μόνο μια δυσκολία η 

πορεία μου αλλά ένας θρίαμβος του Λόγου του Πατρός, στον οποίον 
επέτρεψα να ανθήσει εντός μου. Με καταλαβαίνεις; Μπορείς κι εσύ να 
σχετισθείς με τον Λόγο ως Ιωάννης; Μπορείς κι εσύ να επιτρέψεις στον 

Λόγο να τελέσει αυτά που τέλεσε για μένα; Μπορείς να λειτουργήσεις έτσι 
όπως σε ευλόγησα να λειτουργήσεις; Αυτή είναι η λειτουργία του 
ανερχόμενου. 

Θέλω να το καταλάβεις αυτό, αδελφέ. Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι 
είσαι ο Ιωάννης. Δεν ζητώ λατρεία, δεν ζητώ σεβασμό από τους 

ακόλουθους του Έργου μου. Δεν θέλω λατρεία, δεν θέλω σεβασμό, θέλω 
ενσάρκωση! Θέλω ο Ιωάννης που είσαι να λειτουργήσει, να αναδειχθεί, 
αυτό επιθυμώ. Δεν έχω αποχωρήσει, υπάρχω μέσα στον κόσμο μέσω 
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εσού: εσύ κι εγώ είμαστε ένα. Δοξολογώ τον Λόγο του Πατρός μου, 
αναγνωρίζω τον Λόγο αυτόν, γιορτάζω τον Λόγο αυτόν. Σο παραπέτασμα 

της πλάνης ενώπιον των οφθαλμών μου κατέρρευσε, είδα το μεγαλείο του 
Πατρός μου και εδόξασα και υπήρξα ο πρώτος του οποίου η δόνηση του 

λόγου είχε αυτή την ευγένεια και την αγάπη. Ποιος πόνος, ποιο 
πρόβλημα μπορεί να με εμποδίσει, αδελφέ; Ποια εξάρτηση μπορεί να σε 
εμποδίσει, αδελφέ Ιωάννη; 

μως, με ποια αφετηρία εσύ χειρίζεσαι τα προβλήματα; Γιατί δεν 
ξεκινάς με την απλότητα του Ιωάννη; Γιατί όταν σε πλησιάζουν οι 
εξαρτήσεις σου –που είναι αναπόφευκτο να αναδυθούν και να σε 

πλησιάσουν– δεν εκφράζεις λόγο απλότητας και παντοδυναμίας; Γιατί 
δεν εκφράζεις τον λόγο σου, Ιωάννη, και να πεις «σε ξεπερνώ άρνηση, σε 
μετουσιώνω άρνηση, σε εναγκαλίζομαι άρνηση, σ’ αγαπώ κόσμε»; Για ποιο 
λόγο δεν ενεργείς άμεσα, ενώνοντας τον λόγο σου με τον Λόγο του 

Πατρός σου; ε ευλογώ την ώρα αυτή να αντιληφθείς τη λειτουργία του 
Ιωάννη! Ευλογώ τα κέντρα του λόγου όλων των ακολούθων και 
συνεχιστών του Έργου μου να αντιληφθούν το χάρισμα του Ιωάννη, ο 

οποίος, χάρη στη λατρεία του Λόγου, χάρη στην πλήρη αποδοχή της 
υιότητός του, έχει το δικαίωμα να ενεργεί άμεσα επί των εξαρτήσεων, 
όποιες κι αν είναι αυτές, και να τις μετουσιώνει. 

Εγώ, αγαπημένε, πόνεσα, απελπίστηκα, αλλά ουδέποτε εκάμφθην 
γιατί ο λόγος μου είχε τη δύναμη του Λόγου του Πατρός μου, και μέσω 

αυτού μπόρεσα να αντεπεξέλθω σε κάθε δυσκολία και να 
καταθρυμματίσω τα εμπόδια που με χώριζαν από τον Πατέρα. Θέλω 
λοιπόν την ίδια λειτουργία να τελέσεις κι εσύ. Θέλω να αντιληφθείς την 

απλότητα του ανερχόμενου. Αγαπημένε, υπήρξα ο πρώτος των ανθρώπων 
που κατέδειξα και καταδεικνύω στη νέα κοσμική περίοδο το μεγαλείο 

της απλότητας του Λόγου Φριστού. Αποκάλυψα τα μυστήριά του, 
αποκάλυψα τις λειτουργίες του, και οι λειτουργίες του είναι πάντα μες 
στο πλαίσιο της απλότητας, της αγάπης, της ευθύτητας της επαφής με 

τον Λόγο του Πατρός. Αυτό έπραξα.  
Αδελφέ, ανέδειξα την υιότητα από μέσα μου· στο ξαναείπα, αλλά θέλω 

να καταλάβεις ακριβώς τη λειτουργία του ανερχόμενου. Δεν μπορείς να 

ανέλθεις προς τον Λόγο αν δεν αγκαλιάσεις τον άνθρωπο. Αν δεν 
αγκαλιάσεις ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορείς να ανέλθεις προς τον 

Λόγο. Μη ψάχνεις στην πολυπλοκότητα για να αντεπεξέλθεις. 
Εμπιστεύσου την απλότητα του Λόγου, εμπιστεύσου τον λόγο σου, ένωσέ 
τον με τον Λόγο τον πατρικό και ενήργησε.  

 
Θέλω να αντιληφθείς τον τρόπο να απεξαρτάσαι από τις ψευδαισθήσεις 

της προσωπικής σου πορείας. Γιατί θέλω να γνωρίζετε ότι αυτό που 
ονομάζετε ατομική πορεία έχει λεπτεπίλεπτες εκδοχές, και κάθε φορά 
που ξεπερνάτε ένα επίπεδο υπάρχει ένα βαθύτερο που οφείλετε να 

μετουσιώσετε. Μόνον ο Ιωάννης ο ανερχόμενος είναι απαλλαγμένος από 
την ατομική πορεία. Και είναι απαλλαγμένος, διότι ο Ιωάννης δεν 
ενδιαφέρεται για την πορεία της ατομικής ανόδου. Άρα, λοιπόν, αν 

πραγματικά θέλεις να βαδίσεις τον δρόμο της επιστροφής προς τον 
Πατέρα, θα πρέπει να εμπιστευθείς τον Λόγο με τον τρόπο που σου λέω. 

Θα πρέπει να τον καλέσεις, θα πρέπει να αντιληφθείς την ταυτότητά σου 
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ως Ιωάννης και να βρεις το θάρρος να ενεργήσεις. Θα πρέπει να του 
επιτρέψεις να κάψει την προσωπική σου ιστορία και την προσωπική σου 

μόνωση, για να μπορέσεις να σταθείς μέσα στον κόσμο και να μη 
γνωρίζεις εαυτό προσωπικό, αλλά το δράμα του ανθρώπου να είναι το 

δράμα σου, ο πόνος του να είναι ο πόνος σου, η μοίρα του κόσμου να 
είναι η μοίρα σου! 

Κι αυτό, αδελφέ, ήταν μια πορεία χαράς για μένα, μια πορεία 

αρμονίας και γαλήνης, γιατί αυτό που κατεξοχήν έκανα ήταν να 
επιτρέπω στον Λόγο, χωρίς αντιστάσεις, να με κατακαίει. Αυτή ήταν για 
μένα η προσευχή. Πώς προσευχήθηκα; Αδελφέ, εγώ δεν «αγωνίστηκα» να 

βρω τον Πατέρα, εγώ εμπιστεύτηκα τον Πατέρα, εγώ εδοξολόγησα. Εγώ 
αναφώνησα «σε αγαπώ, Πάτερ!» και ο Πατέρας άμεσα ανταποκρίθηκε στο 

κάλεσμά μου. Δάκρυσα, αγαπημένε, αλλά θέλω να γνωρίζεις ότι όταν με 
είδες να δακρύζω τα δάκρυά μου είχαν μεγάλη χαρά μέσα τους, γιατί 
είχα πάντα τον Λόγο για σύντροφο. 

Μπορείς, λοιπόν, μέσα στα προβλήματα να δοξολογείς; Μπορείς μέσα 
στις ατέλειες να δοξολογείς την τελειότητα του Πατρός που είσαι; Γιατί 

αυτή η τελειότητα είσαι! Μπορείς, όχι απλώς να αναλογίζεσαι την 
τελειότητα αυτή, όχι απλώς να την επεξεργάζεσαι ή να καταστρώνεις 
σχέδια για το πώς θα την κατακτήσεις, αλλά άμεσα με τον λόγο σου να 

την αναγνωρίζεις, να την εγκαθιδρύεις στον ίδιο σου τον εαυτό και στις 
υποστάσεις που σε περιβάλλουν; 

 
Αδελφέ, θέλω να κατανοήσεις ότι εγώ κι εσύ είμαστε ένα. Σο λέω διότι 
παρακολουθώ κάποιους όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, όταν έχετε 

να αντιμετωπίσετε την άρνηση ή κάποια απ’ τις εξαρτήσεις σας να λέτε 
«μπαίνω στον Ιωάννη» ή «καλώ τον Δάσκαλο». Είναι λάθος αυτή η 

τοποθέτηση, αγαπημένε. Είναι λάθος, γιατί θα έπρεπε να είσαι ο Ιωάννης 
προτού εκδηλωθεί οποιοσδήποτε περιορισμός, οποιαδήποτε εξάρτηση. 
Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη περί της λειτουργίας του Ιωάννη. 

το ξαναλέω ότι ο Ιωάννης δεν είναι για να αντιμετωπίζει την άρνηση, δεν 
είναι για να κηρύσσει πόλεμο. Ο Ιωάννης είναι ο τα πάντα χωρών, είναι ο 
καθολικός. Ο Ιωάννης ο ανερχόμενος δεν συγκρούεται με το επιμέρους, 

γιατί το συμπεριλαμβάνει ήδη. Αντιλαμβάνεσαι, αδελφέ, ότι ο Ιωάννης 
δοξολογεί, ότι ο Ιωάννης αγαπά, ότι καίει διά του Λόγου την προσωπική 

του ιστορία και τη μόνωσή του, ότι δεν έχει πλέον ατομική ταυτότητα; 
Άρα χωράει τα πάντα, πώς λοιπόν ζητάς από τον Ιωάννη να συγκρουσθεί; 
Αγαπημένε, περιλαμβάνω τον κόσμο, περιλαμβάνω τον άνθρωπο, είμαι η 

μετουσίωση αυτή καθαυτή, Εγώ ειμί! 
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23.10.02 – Περί μετουσίωσης – Περί του «αιτείται και δοθήσεται 
υμίν»  

 

Πολλές αγαπημένες μου υποστάσεις την περίοδο αυτή στο Έργο βιώνουν 

μια κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης και αγωνίας. Ευλογώ την αγωνία 
αυτή και σου λέω ότι έχεις προχωρήσει σε ένα νέο στάδιο, γι’ αυτό 
βιώνεις αυτή την εσωτερική αναμόχλευση. ε καλώ να εισέλθεις στη 

θύρα της προσευχής με την αγωνία σου και να μην προσπαθήσεις να την 
καταπνίξεις με μια συμβατική εκδήλωση. Φρησιμοποιείς και 
μεταμορφώνεις την προσευχή ως όργανο για να καταλαγιάσεις την 

αγωνία, μα εγώ σε καλώ μ’ αυτήν: με τον φόβο σου μπροστά στον 
θάνατο, με τον φόβο σου για το μέλλον, με τον φόβο σου για τα υλικά 

και τα πνευματικά, με τις ανησυχίες σου όλες να προσέλθεις στην 
προσευχή και να μην προσπαθήσεις να καταπνίξεις το πρωταρχικό αυτό 
συναίσθημα του ανθρώπου της πτώσης! Σην ώρα που γίνεται ανυπόφορο 

κι αδύνατο να το αντέξεις μην παραμορφώσεις την προσευχή σου παρά 
δοξολόγησε, όπως εγώ ο Ιωάννης ο ανερχόμενος έπραξα. Δοξολόγησε τον 

Πατέρα και ο Λόγος του θα αποκαλυφθεί με όποιον τρόπο το έχεις 
ανάγκη: με διδασκαλία ή με δόνηση θωπείας που θα κάψει την καρδιά 
σου. Θα γιατρέψει τον πόνο και θα σε απεξαρτήσει, έστω και προσωρινά, 

από τις εξαρτήσεις και από τα δεσμά, για να μπορέσεις να περάσεις το 
βάραθρο της αγωνίας που μεσολαβεί μεταξύ εσού και του Λόγου και να 
πας προς τον Πατέρα χωρίς καμιά πτωτική αποσκευή. Να οδηγηθείς ως 

παιδί στη βασιλεία των ουρανών, προς την οποία την εποχή αυτή η 
προσευχή σού διανοίγει δρόμο. 

Θέλω όμως να εξετάσω όλα αυτά λίγο πιο διερευνητικά. Αγαπημένε 
μου μαθητή, που σε πολλά σκηνώματα σ’ αυτό τον χώρο παρουσιάζεσαι, 
εαυτέ μου Ιωάννη, είσαι ο μαθητής της συνείδησης και μέσω της 

εργασίας στη συνείδησή σου θα πορευθείς και θα προετοιμάσεις το 
έδαφος για την επιτυχία της προσευχής σου. Σα πάντα θα κριθούν από 
το πώς λειτουργείς τη συνείδηση, τα πάντα καλείσαι πλέον να τα τελείς 

στο πεδίο της συνειδήσεώς σου. Και λέω την ώρα αυτή, πως όλοι όσοι 
παρευρίσκονται είναι έτοιμοι να αφήσουν τα προκαταρκτικά στάδια και 

να μπουν στο στάδιο της εργασίας στο πεδίο της συνειδήσεώς τους.  
Μετάνοια σημαίνει μετακίνηση του νου, όπως ήδη γνωρίζεις. ε τι 

όμως συνίσταται η απαραίτητη μετακίνηση του νου, ώστε να μπορέσεις 

να προχωρήσεις στην προσευχή όπως τώρα στην αποκαλύπτω; Θέλω να 
γνωρίζεις εξαρχής, ότι το να αποτάσσεσαι την άρνηση δεν αρκεί. χι 

μόνον, αλλά και όταν μιλάς στον Πατέρα αποτασσόμενος τις αρνητικές 
σου ποιότητες και τα δάκρυα σε πλημμυρίζουν, όταν από καρδιά λες 
«Πατέρα, δεν αντέχω» και αιτείς τη βοήθειά του για να ξεπεράσεις μια 

συγκεκριμένη ποιότητα, σου λέω ότι και η συντριβή αυτή πλέον δεν 
αρκεί. Και δεν αρκεί, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που 

αφορά στο «ζητήστε και θα σας δοθεί»:  
ταν μια υπόσταση που βασανίζεται από ποιότητες αρνητικές αιτεί 

συγκεκριμένα πράγματα, επειδή την ίδια στιγμή οι ποιότητες αυτές 

κινούν νόμους, ο Πατέρας δεν θα επέμβει. Που σημαίνει ότι, μέσω 
συγκεκριμένης εκπαίδευσης, επεξεργαζόμενη την ποιότητα που με την 

καρδιά απαρνήθηκε, καλείται τώρα να μετατοπιστεί στο πεδίο της 
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συνειδήσεως. Γι’ αυτό, λοιπόν, ενεργοποιείται μια συγκεκριμένη 
εκπαίδευση.  

Δεν μπορείς να προχωρήσεις μόνο με τη μετάνοια στη μετουσίωση, και 
ξέρεις γιατί; Διότι τη στιγμή που αιτείς απ’ τον Πατέρα να σε βοηθήσει να 

μετουσιώσεις κάποια ποιότητα, δεν έχεις τελέσει τη διεργασία στο πεδίο 
της συνειδήσεώς σου, η οποία θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη μετάνοιά 
σου. Και η συγκεκριμένη διεργασία είναι η εξής: οποιαδήποτε ποιότητα 

εντός σας εμφανίζεται θα πρέπει να αιτιολογείται, θα πρέπει να φωτίζεται 
απ’ τον προβολέα της κατανόησης και της συνειδητότητάς σας στο πεδίο 
της συνειδήσεως. Θα πρέπει δηλαδή ο μαθητής του Λόγου, όταν βιώνει 

μια αρνητική ποιότητα να τελεί τη διεργασία της μετάνοιας όχι μόνον ως 
απάρνηση της ποιότητας αυτής αλλά ως μια διεργασία που θα επιδιώκει 

να κατανοήσει πλήρως για ποιο λόγο την εκδήλωσε, για ποιο λόγο 
τοποθετήθηκε όπως τοποθετήθηκε και ποια είναι η μύχια αιτία πίσω απ’ 
όλα αυτά: πού οφείλεται η ζήλεια, πού οφείλεται ο φόβος κλπ. ταν 

τελέσεις αυτή τη διεργασία στη διάνοια, στη λογική σου, στον κοινό νου, 
όταν πλησιάσεις τη συγκεκριμένη ποιότητα και την κατανοήσεις πλήρως, 

τότε επεξηγημένη, κατανοητή, αποφορτισμένη από το ενεργειακό 
δυναμικό που την προσκολλά στο πεδίο της καρδιάς, μπορεί να ανέλθει 
φωτισμένη στο πεδίο της συνειδήσεως.  

Καλώ, λοιπόν, τον μαθητή του Λόγου να προσέρχεται στην προσευχή 
ως προσκυνητής και φιλόσοφος: με σεβασμό και λατρεία προς τον Λόγο, 
αλλά και με το βλέμμα της φιλοσοφίας που αναζητά την αιτία των 

πάντων, το «τι εστίν» των πραγμάτων. ε καλώ στην κατάσταση του 
παιδιού, που για τα πάντα απορεί και ζητάει από τους ενήλικες 

απαντήσεις. ε καλώ να λειτουργήσεις το ίδιο, όμως όταν θέτεις τις 
ερωτήσεις να μη μένεις στις απαντήσεις που ο άνθρωπος της πτώσης 
δίνει για να καταλαγιάσει την πρωταρχική αγωνία, αλλά, μαζί με τον 

Λόγο, να εμμένεις στην έρευνα δίχως να δίνεις καμιά ψεύτικη απάντηση. 
Αγαπημένοι, μιλάω για ένα συγκεκριμένο πνευματικό νόμο που, όπως 

σας είπα, έχει να κάνει μ’ αυτό που διακήρυξε ο Ιησούς Φριστός: «ζητήστε 
και θα σας δοθεί». Αλλά αυτό που θα αιτήσεις, αγαπημένε μου, θα είναι 

μόνον αυτό που θα έχεις επεξηγήσει και φωτίσει, αυτό που εσύ ο ίδιος 
θα έχεις αποφορτίσει και αναβιβάσει στο πεδίο της συνειδήσεώς σου. 
ταν η συγκεκριμένη αρνητική ποιότητα έχει περάσει από τη διεργασία 

της ολοκληρωμένης μετάνοιας που σου ανέλυσα, τότε ο νόμος του 
«ζητήστε και θα σας δοθεί» ενεργοποιείται και το φως του Πατρός 

κατέρχεται στο πεδίο της συνειδήσεως. Διότι σέβομαι την ελευθέρα σου 
βούληση, άνθρωπε, και δεν μετουσιώνω τίποτα το οποίο εσύ δεν έχεις 
επιλέξει να το περάσεις απ’ όλα τα κομμάτια του εαυτού σου και απ’ όλα 

τα επίπεδα: να το λειτουργήσεις με τη διάνοια, να το δεις στην καρδιά, 
και στη συνέχεια να το εξετάσεις και να το αναβιβάσεις αυτοβούλως στο 
πεδίο της συνειδήσεως για να έρθω να το μετουσιώσω. Μόνον αυτό θα 

μετουσιώσω άμεσα, αγαπημένε! 
ου παρέχω την ελευθερία της βούλησης, την ελευθερία να επιλέγεις 

εσύ το τι θα μετουσιώσω εγώ. Αυτή είναι η εσωτερική κλήση κι αυτό είναι 
και το κλειδί στην απορία: Πατέρα, αφού είπες «ζητήστε και θα σας δοθεί», 
γιατί εγώ δεν λαμβάνω; ου εξηγώ, λοιπόν, ότι δεν έχεις τελέσει 

ολοκληρωμένη μετάνοια –που σημαίνει μετακίνηση του νου και όλης 
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σου της υπόστασης και τοποθέτηση της συγκεκριμένης ποιότητας στο 
πεδίο της συνειδήσεως– ώστε ως Ολότητα, ως άνθρωπος ουράνιος να 

καλέσεις τον Πατέρα να τη μετουσιώσει. ταν δεν έχεις φωτίσει τη 
συγκεκριμένη ποιότητα, σημαίνει πως η ίδια σου η βούληση δεν έχει 

θελήσει να ολοκληρώσει τη διαδρομή μέχρι να αντιμετωπίσει σωστά την 
ποιότητα: να την απογυμνώσει, να τη λάβει από την καρδιά και να την 
τοποθετήσει στη συνείδηση, για να κατέλθω ως Λόγος πύρινος και να 

τελέσω τη μετουσίωση.  
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31.10.02 – Η κάθοδος του Λόγου 

 

’ ευλογώ και σε περιμένω. Γνωρίζω τους περιορισμούς, γνωρίζω την 
αγωνία σου, όμως υπεράνω όλων βρίσκεται η αγάπη κι η άφατη 

παρουσία του Εαυτού που είμαστε. Θέλω να έρθεις με εμπιστοσύνη, 
χωρίς κανένα φόβο, με παρρησία και θάρρος που ξεπερνά όλους τους 
περιορισμούς. Τπάρχει ένα κέντρο γύρω από το οποίο όλα 

περιστρέφονται: το κέντρο όπου εσύ κι εγώ συναντιόμαστε. Θέλω να 
βάλεις καλά στην καρδιά, τον νου, τη συνείδηση, στα μύχια της ύπαρξής 
σου, ότι το πρωταρχικό είναι η συνάντηση του ανθρώπου με τον Λόγο 

στον Έναν Εαυτό: αυτό είναι το κομβικό σημείο γύρω από το οποίο όλα 
τα άλλα περιστρέφονται. Καμιά ατέλεια, κανένας περιορισμός δεν μπορεί 

να λειτουργήσει ως εμπόδιο όταν βρίσκεσαι σ’ αυτή την κίνηση.  
ε ευλογώ να πιστέψεις στις δυνατότητές σου, να πιστέψεις στη θεότητά 

σου, να δεις με καθαρή ματιά τον εαυτό σου, να ξεμπερδέψεις με τις 

αυταπάτες και τις αποκρυσταλλώσεις στη συνείδησή σου και με τους 
μηχανικούς τρόπους που κινείται η διάνοιά σου. Να ξεμπερδέψεις με 

τους πόνους και τις κηλίδες που εμφιλοχωρούν στην καρδιά σου, να 
αντιληφθείς ότι μπορείς να τα αγκαλιάζεις και να κινείσαι με αυτά σε 
ανοδική τροχιά επιστροφής σε εμένα. Σίποτα δεν μπορεί να διακόψει την 

κίνηση της επιστροφής, της ανόδου προς τον Λόγο Εαυτό σου, αν 
πραγματικά το ποθείς! Κι αυτή η κίνηση δεν είναι μόνον προς τον Θεό 
αλλά ταυτόχρονα προς τον άνθρωπο, και στη βάση της πρέπει να 

βρίσκεται η υπερούσια ουσία, η αγάπη που είναι υπεράνω περιγραφών, 
η παρθένα ματιά αποκαθαρμένη από στόχους και επιδιώξεις.  

ε καλώ σε επιστροφή πρώτα στον ίδιο σου τον Εαυτό, για να 
μπορέσεις να επιστρέψεις σε μένα. ε καλώ να επιστρέψεις στα βάθη της 
ίδιας σου της ύπαρξης, να κάνεις τη διαδρομή προς την πρωταρχική σου 

αφετηρία όπου ως κέντρο, ως ήλιος, ξεδιπλώνεις τις ακτίνες σου. ε καλώ 
να επιστρέψεις στον πυρήνα σου και να τον αναβαπτίσεις, να τον 
ευλογήσεις, ώστε όταν αναδιπλώνεσαι, όταν κινείσαι κάθετα ή οριζόντια 

με οποιονδήποτε τρόπο, προς τον Θεό Εαυτό σου ή προς τον άνθρωπο, η 
κίνησή σου να φέρνει εξαρχής την απαιτούμενη καθαρότητα.  

Θέλω να αντιληφθείς ότι, όπως σου έχω πει, δεν είναι απαραίτητο να 
φέρεις καμιά αποσκευή καθώς πορεύεσαι. Θέλω να έχεις την παρρησία 
και την εμπιστοσύνη να πετάξεις τις περιττές αποσκευές, να εμπιστευθείς 

την πρωταρχική ουσία μέσα σου και να αντιληφθείς ότι όσα έχεις 
συσσωρεύσει στο πέρασμα των αιώνων δεν σου χρειάζονται. Να 

αντιληφθείς ότι είσαι ικανός να απεξαρτηθείς απ’ όλα αυτά, αλλά για να 
απεξαρτηθείς θα πρέπει να επιστρέψεις στον ίδιο σου τον Εαυτό, θα 
πρέπει να πετύχεις μια παρθενική κατάσταση θέασης των πραγμάτων.  

ου ζητώ να διεκδικήσεις την ελευθερία σου! ου ζητώ να αντιληφθείς 
ότι η ελευθερία δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη σε στόχους και 
επιθυμίες, ακόμα κι όταν φέρουν το μανδύα της αγαθότητας… τι είναι 

μια κατάσταση όπου η θεότητά σου ξεδιπλώνεται μέσα σε δοξολογία και 
εμπιστοσύνη, όπου υπάρχεις ως υιός Θεού.  

 
ε καλώ να αντιληφθείς τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεσαι στην 
παρουσία μου και συμπεριφέρεσαι μετά την έλευση του φωτός και της 
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χάρης μου. ε παρακαλώ μετακινήσου! ταμάτα να στέκεις παθητικός 
παρατηρητής των αποτελεσμάτων της παρουσίας μου μέσα σου. ε καλώ 

να αντιληφθείς ότι κατέρχομαι και σε καίω με τη ζώσα παρουσία μου 
επειδή προσφέρομαι για σχέση. Που σημαίνει πως, όταν με δική μου 

πρωτοβουλία εισχωρώ, ομιλώ ή εμφανίζομαι εντός σου με οποιονδήποτε 
τρόπο, αυτό είναι ένα κάλεσμα για σχέση στο οποίο πρέπει να 
ανταποκριθείς. Πρέπει εσύ ο ίδιος, από το σημείο αυτό και μετά, να 

στηρίξεις τη σχέση μας. Αυτό είναι το νέο στάδιο εκπαίδευσης στο οποίο 
θέλω να σε βάλω, γι’ αυτό σε πολιορκώ με το φως μου και με εκπαίδευση 
στην καθημερινή σου ζωή: με την άρνηση, ή τη θέση και την αντίθεση, 

με τη σύγκρουση, με συμπτώσεις, με διδασκαλίες που λαμβάνεις. ε 
πολιορκώ για να ανταποκριθείς στη σχέση αυτή, για να αφυπνισθείς 

κάποια στιγμή και να κάνεις το μεγάλο βήμα στο στάδιο όπου θα 
καλλιεργείς συνειδητά τη σχέση μαζί μου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 
να εμπιστευθείς, να αντιληφθείς και να ενσαρκώσεις πλήρως το βίωμα 

του συσχετισμού, διότι είμαι ένα ζωντανό Ον, είμαι ο Λόγος, είμαι η 
απειρότητα. 

Για ποιο λόγο παραμελείς τη σχέση μαζί μου; Για ποιο λόγο δεν 
εφευρίσκεις τρόπους να συνδιαλέγεσαι μαζί μου, διασπώντας κάθε φορά 
τα κατεστημένα; Για ποιο λόγο δεν εμπιστεύεσαι τα χαρίσματα και τις 

λειτουργίες που σου έχω δώσει, τη διάνοια, τη φαντασία, την καρδιά, την 
έμπνευσή σου; Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιείς τα κλειδιά της ύπαρξής 
σου για να σχετιστείς μαζί μου, όπως κάνεις με τους ανθρώπους 

αδελφούς σου; Για ποιο λόγο παραμελείς εμένα, τον Λόγο Εαυτό σου; 
Για ποιο λόγο όταν απελπίζεσαι, όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στα 

προβλήματα και τις αγωνίες σου δεν με αναζητάς και δεν μου ζητάς να 
σε κρατήσω; Για ποιο λόγο περιμένεις τη βοήθειά μου και δεν την έλκεις; 
Για ποιο λόγο δεν ανοίγεις τα χέρια σου να με αγκαλιάσεις και να με 

κατεβάσεις μες στην ύλη σου την ίδια, μέσα στον εαυτό σου; Για ποιο 
λόγο δεν με υποδέχεσαι να κατοικήσω στον ναό της ψυχής σου; Για ποιο 
λόγο δεν αξιοποιείς την απειρότητά μου; 

ου ζητώ να αντιληφθείς ότι καλείσαι να πορευθείς στο στάδιο όπου η 
παρουσία μου εντός σου δεν θα υπόκειται σε σκοτεινά διαλείμματα 

απουσίας. Μη με κρατάς στην απουσία, μη με κρατάς στο σκοτάδι! Για 
ποιο λόγο παρατηρείται το λανθασμένο φαινόμενο, όταν ζητάς να με 
βρεις άλλες φορές να με βρίσκεις, άλλες να μην μπορείς να με βρεις και 

κάποιες να απολαμβάνεις τη μόνωσή σου;  
Θέλω να ανέλθεις σε ένα νέο επίπεδο ύπαρξης, όπου εσύ κι εγώ θα 

είμαστε ένα, εγώ απόλυτα προσιτός και κατανοητός κι εσύ απόλυτα 
διαθέσιμος, όπως διαθέσιμος σού είμαι κι εγώ. Θέλω να προχωρήσεις σ’ 
αυτό το νέο στάδιο, σ’ αυτή τη νέα ποιότητα ύπαρξης, όπου η λύση στο 

κάθε πρόβλημα θα είναι η σχέση μας, όπου θα είσαι ο αγωνιστής του 
εναγκαλισμού μας και αυτός που θα προστατεύει την ένωσή μας. Θέλω 
πραγματικά να αγωνιστείς, γιατί δεν μπορώ να σου επιβάλλω την ένωση! 

Η σχέση, η ένωση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσένα, εγώ δεν 
μπορώ να σου επιβάλλω την παρουσία μου. Αναμένω και παρέχομαι 

πλήρως, αλλά εναπόκειται σε εσένα το πότε θα αναδυθώ, πότε θα εκραγώ 
εντός σου για να σε κατακλύσω με την παρουσία μου. Αγαπημένε, είναι 
πολύ σημαντική η τοποθέτηση να μην εγκαταλείπεις ποτέ τη σχέση. 
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Έχω να σου πω και κάτι άλλο, αγαπημένε μου. Επειδή είμαι ζώσα 
παρουσία, επειδή είμαι απειρότητα και Ον μαζί, θέλω να αντιληφθείς ότι 

αυτό το αγκάλιασμα όπου η υπερούσια ουσία μου σε πλημμυρίζει, 
προηγείται οποιασδήποτε άλλης διεργασίας. Προηγείται της 

μετουσίωσης, προηγείται της μετάνοιας, προηγείται των πάντων! Μην 
παρασύρεσαι σε επιμέρους λειτουργίες και χάνεις μ’ αυτό τον τρόπο την 
ένωση. Σο αγκάλιασμά σου με τον Λόγο, για να είναι ζωντανό, θα πρέπει 

να είναι αγκάλιασμα πληρότητας που προηγείται των πάντων. Θέλω να 
αντιληφθείς, ότι έξω απ’ το αγκάλιασμά μας δεν υπάρχουν αληθινές 
προσευχές, δεν υπάρχουν αληθινές πνευματικές λειτουργίες και 

ενέργειες. Είναι μεγάλο λάθος να προσπαθείς να κάνεις μια σωστή 
προσευχή ή μια σωστή πνευματική ενέργεια, είναι μεγάλο λάθος να 

προσπαθείς να είσαι αγαθός. λα αυτά έπονται. Οι πνευματικές 
λειτουργίες μπορούν να έχουν αλήθεια όταν εδράζονται στο αγκάλιασμά 
μας. ταν προσπαθείς να αποκτήσεις γνώση έξω από εμένα, όταν 

προσπαθείς να τελειοποιήσεις μια πνευματική σου λειτουργία –τις 
ενέργειες, τις ευλογίες ή τις προσευχές σου– πριν να με συναντήσεις, τότε 

όλο αυτό είναι ένα κατασκεύασμα του νου σου. Δεν βασίζεται στην αγάπη 
μας και δεν πρόκειται ποτέ να είναι ολοκληρωμένο, γι’ αυτό κάποτε σου 
είπα, αγαπημένε μου, να μην επιδιώκεις αυτόνομα την τελειοποίησή 

σου, διότι εγώ είμαι η τελειοποίηση, μεθ’ εμού θα τελειοποιηθείς. Όποιος 
δεν συλλέγει μαζί μου διασκορπίζει! Η πρωταρχική λειτουργία είναι η 

αγαπητική σου συνεύρεση με τον Λόγο στο κέντρο της ύπαρξής σου, και 
μετά ακολουθούν οι πνευματικές ενέργειες. Δεν μπορεί να αντιστραφεί 
αυτή η κατάσταση! Δεν μπορείς να ενεργείς πνευματικά χωρίς να έχεις 

ενωθεί με την αγάπη εντός σου. Θα είναι μια λειτουργία κάλπικη. 
Η ζωντανή σου επαφή με τον Λόγο, με το Μυστήριο, με την 

απειρότητα, εντός σου λαμβάνει σάρκα και οστά. την ύπαρξή σου 
κατέρχομαι, ενσαρκώνομαι κι απλώνομαι στο πεδίο της ύλης: αυτό σου 
ζητώ να τολμήσεις! Σίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει όταν στη σχέση 

είσαι καθαρός και δεκτικός. Κατέρχομαι την ίδια στιγμή και ο λόγος σου 
γίνεται Λόγος μου, η κίνησή σου κίνησή μου, η ματιά σου ματιά μου, τα 

λόγια σου λόγια μου, η χροιά της φωνής σου χροιά μου, η αγάπη σου 
δική μου αγάπη. Κι αυτό είναι μια ευλογία, μια κατάκτηση, μια 
κατάσταση υπεράνω περιγραφής.  

ταν ο άνθρωπος ο ενσαρκωμένος στο υλικό πεδίο είναι απόλυτα 
διαθέσιμος στον Πατέρα του και στο Μυστήριο, όταν παραχωρεί πλήρως 
την υπόστασή του και αφήνει τον Λόγο να επιλέξει τον τρόπο που από 

εντός του θα εκδηλωθεί, με την επίγνωση ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο σ’ αυτή τη σχέση όπου η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου 

κινητοποιείται, τότε ανακράζει από τα βάθη της ύπαρξής του: 
 
Πάτερ, ο άνθρωπος αποδέχεται το κάλεσμα του Λόγου να καταστεί ο 

Εαυτός του! Αποδέχομαι το Μυστήριο που μέσα από την ύπαρξή μου θα 
ενσαρκωθεί με μυριάδες τρόπους, αποδέχομαι αυτό που δεν μπορώ να 
περιγράψω. Γειώνω το άμορφο, ενσαρκώνω την απειρότητα, αυτό το οποίο 
δεν μπορώ να βάλω σε λόγια αποδέχομαι να το ενσαρκώσω. Σο 
αποδέχομαι! Αφήνομαι και συνάμα συμμετέχω ενεργητικά στο πλάσιμο του 
εαυτού μου, εμπιστεύομαι τον Λόγο και τον αφήνω μέσα μου να ενεργήσει. 



 38 

Εγκαταλείπομαι σε εσένα, Πάτερ. Εγκαταλείπομαι χωρίς κανένα 
περιορισμό σ’ αυτή την αγαθότητα, σ’ αυτή την ομορφιά, σ’ αυτό το 
Μυστήριο που δεν μπορώ να περιγράψω. Κινητοποιούμαι απ’ τα μύχια της 
ύπαρξής μου και αναλαμβάνω την ευθύνη του ανθρώπου, αναλαμβάνω 
την ευθύνη του υλικού πεδίου, αναλαμβάνω την ευθύνη να φέρω τη 
βασιλεία των ουρανών σ’ αυτό τον κόσμο. Αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή 
βρίσκομαι σε κάλεσμα αγάπης με τον Πατέρα, να μετουσιώσω κάθε 
ατέλεια, γιατί γνωρίζω την ατέλεια και μπορώ άμεσα να ενεργώ.  

Μετουσιώνω, αναβιβάζω, ανακαινίζω, είμαι σε απόλυτη αρμονία με τον 
Πατέρα και δεν υπάρχει χρόνος στην κίνησή μου. Είμαι υπεράνω του 
χρόνου, υπεράνω των χρονικών αποστάσεων μεταξύ εμού και του Πατρός. 
Σελώ αυτή τη λειτουργία έχοντας εμπιστοσύνη στον Πατέρα μου, 
αφήνοντάς τον να τελέσει τα Μυστήριά του στο ναό της ψυχής μου και, 
ταυτόχρονα, μυστηριεύω και εγώ στο ναό αυτό. Δεν σε εγκαταλείπω, Λόγε, 
δεν σε ξεχνώ Λόγε του Πατρός, δεν σε ξεχνώ αγαθότητα κι αγάπη, δεν σε 
ξεχνώ Μυστήριο. Πλήρως σε εμπιστεύομαι, πλήρως σε εναγκαλίζομαι 
διαμέσου της προσευχής, την οποία ενδύω με την απειρότητα του Λόγου, 
την οποία καθιστώ καθημερινό βίωμα και ουσία της κίνησής μου. 
Εμβαπτίζω την κίνησή μου στο υλικό πεδίο και της δίνω το χαρακτήρα της 
προσευχής, προσεύχομαι καθόσον κινούμαι και δεν εγκαταλείπω την 
ένωση, μ’ αυτήν διαπερνώ όλα τα πεδία και τα Μυστήρια αποκαλύπτω 
αγαπώντας τον Πατέρα! Αμήν 
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27.11.02 – Δάσκαλος Ιωάννης: Όσο περισσότερο προσφέρεις τον 
εαυτό σου, τόσο περισσότερο κερδίζεις σε τροφοδοσία και 

πυροδότηση εκ του Πατρός 

 

Καταθέτω, Πατέρα, τον νου, την καρδιά και τη συνείδησή μου σε εσένα 
για να εκδηλωθεί το θείο σου φως αβίαστα και ανάλογα με τη συλλογική 
αναγκαιότητα που παρουσιάζουμε ως ομάδα.  

 
Λειτουργώ παρέχοντας έλεος εκ του Πατρός μου, σε κάθε υπόσταση που 
ανοίγεται για να χωρέσει την αληθινή της φύση και την παρουσία που 

υπάρχει μέσα της. λοι –κι αυτό καθίσταται πασιφανές– λαμβάνετε φως, 
όλοι λαμβάνετε έλεος για να εδραιωθεί μέσα σας η πίστη που θα σας 

οδηγήσει να κινείστε καθημερινά ως έλεος επί της Γης. Αυτό που 
ενεργοποιεί την παροχή του ελέους προς κάθε υπόσταση είναι η διάθεση 
της μετακίνησης, της προσφοράς και της εξέλιξης. Αυτό είναι που 

αυτομάτως δημιουργεί χώρο για να πυροδοτηθείτε μέσα από το φως, το 
έλεος και την αγάπη. Θα διδαχθείτε ότι όσο περισσότερο προσφέρεις και 

παρέχεις τον εαυτό σου, όσο περισσότερο θυσιάζεις τις πτυχές της ζωής 
σου για το Έργο, τόσο περισσότερο κερδίζεις σε τροφοδοσία και 
πυροδότηση εκ του Πατρός. σο περισσότερο έχεις τη διάθεση να γίνεις 

πόση και βρώση παρεχόμενη στους ανθρώπους, τόσο περισσότερο ο 
Πατήρ γίνεται πραγματικότητα και κατοικεί μέσα σου και τόσο 
περισσότερο, άνθρωπε εαυτέ μου, ανέρχεσαι, χριστοποιείσαι και 

θεώνεσαι. Αυτή είναι η εναρκτήρια κατάσταση μέσα σου: η αγάπη για 
τον άνθρωπο κι ο πόθος της προσφοράς και της εξέλιξης. Η προσωπική 

εξέλιξη και οι λειτουργίες της μετουσίωσης που διδάσκεστε, πρέπει να 
γίνονται προσφορά προς τα κομμάτια του Εαυτού. λη η εξελικτική 
κίνηση του ανθρώπου είναι προσφορά.  

Φαίρομαι να σας βλέπω να ενεργοποιείστε και να επιθυμείτε να 
προσφέρετε. Φαίρομαι! Παροχές άπλετες θα έχετε για να κάνετε έργο 
προσφοράς στη Γη, ο καθένας με τον τρόπο του και την ιδιαιτερότητά 

του. Θα παρατηρήσατε ότι υπήρξε ποικιλία εκδηλώσεων από τις 
υποστάσεις σας κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Αυτό είναι κάτι 

θεμιτό και επιθυμητό, το οποίο ευλογώ, για να λειτουργείτε σαν ομάδα 
στην οποία θα ολοκληρώνεται ο ένας μέσα στον άλλο με μια συλλογική 
κίνηση, που θα προσφέρεται στον άνθρωπο σαν κάτι το πλήρες, με 

συνέχεια, παρέχοντας κομμάτια του Εαυτού ως προσφορά και θυσία.  
Θέλω να σας πω ότι όσο περισσότερο ανοίγετε τον εαυτό σας στη 

δόνηση της προσφοράς που υπάρχει μέσα σας, τόσο περισσότερο 
τροφοδοτείτε το συλλογικό ον που δημιουργείτε ως ομάδα, διά του 
οποίου επιδράτε στον Άνθρωπο Ολότητα. Θέλω να καταλάβετε ότι στον 

κύκλο λειτουργείτε ως μονάδα και ως ενότητα. Δεν υπάρχει μεμονωμένη 
κίνηση: η κάθε εκδήλωση έχει αντίκτυπο σε μια συλλογικότητα που 
υφίσταται πραγματικά και έχει επιρροή στα πεδία στα οποία 

εκδηλώνεται. Εσείς είστε! Μέσα από την πνευματική ανύψωση μπορείτε 
να βιώνετε την ενότητα. Γι’ αυτό το πράγμα μιλάω και θέλω, όσο 

μπορείτε στο στάδιο που βρίσκεστε, να εισέρχεστε σ’ αυτή την ενότητα 
του εαυτού σας όπως εκδηλώνεται στον κύκλο. Είναι βήμα και στάδιο 
για να εισέλθετε στη διευρυμένη Ολότητα του Εαυτού. 
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την κατάσταση που είστε τώρα –κι αυτό είναι μια απ’ τις εκπαιδεύσεις 
που ο κύκλος παρέχει– προσπαθήστε να αγαπάτε και να αγκαλιάζετε τον 

άνθρωπο εαυτό σας όπως εκδηλώνεται από κάθε σκήνωμα. Έτσι θα 
βρείτε νέο δυναμικό εκδήλωσης, διότι θα λειτουργείτε ενωμένοι. Θα 

βρείτε νέα παροχή και τροφοδοσία και νέες παρακαταθήκες εκ της 
εμπειρίας του ανθρώπου, που υπάρχουν στις υποστάσεις των αδελφών 
σας. Θα έλξετε νέες εκδηλώσεις από μέσα σας, μα και από τους 

αδελφούς σας, γιατί όταν ενεργοποιείσαι, εαυτέ μου άνθρωπε, μέσα από 
μία σου υπόσταση, τότε η Ολότητα του Εαυτού σου ενεργοποιείται και 
ωθεί σε ανάδυση στην επιφάνεια τις κρυφές παρακαταθήκες που οι 

υποστάσεις δεν ελευθερώνουν. Έτσι είναι θεμιτό να υπάρχουν οι 
ενεργοποιημένες υποστάσεις και οι άλλες που ενεργοποιούνται από 

αυτές, αρκεί οι τελευταίες να παρέχουν και αυτές την ενεργοποίησή τους 
σε ένα κύκλο ανταλλαγής αγάπης. Θέλω να ανταλλάζετε την αγάπη, θέλω 
να την προσφέρετε, να το κάνετε σαν παιγνίδι προστασίας και φροντίδας 

ανάμεσά σας αυτό. 
ας ευλογώ όλους. ας αγαπώ όλους, εαυτοί μου επί της Γης. ας 

αγαπώ! Φαίρομαι πολύ να σας βλέπω να ενεργοποιείστε, να προσπαθείτε, 
να ολοκληρώνεστε, να κάνετε έργο προσφοράς και θυσίας για τον 
άνθρωπο, να ανοίγετε χώρο. Φαίρομαι να σας βλέπω να συνεργάζεστε και 

να συμπορεύεστε αγκαλιά, με κατανόηση. Φαίρομαι, και αυτή τη χαρά 
του ανθρώπου που χριστοποιείται θέλω να βιώνετε κι εσείς. Ο δρόμος 
είναι χαρά όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου, κι εγώ είχα πάντα 

ανθρώπους να με προστατεύουν και να με στηρίζουν όταν το 
χρειαζόμουν, ανθρώπους να μ’ αγκαλιάζουν και να μ’ αγαπούν, 

ανθρώπους να με διδάσκουν. 
ας αγαπώ όλους. Αυτό θέλω πάντα να το έχετε μέσα σας ζωντανό και 

μ’ αυτήν την αγάπη να αγαπάτε τον εαυτό σας και όλα τα τμήματα του 

Εαυτού σας. ’ ευχαριστώ, αγαπημένε μου. ’ ευχαριστώ ως Άνθρωπος 
Ολότητα. ας ευχαριστώ, σας αγκαλιάζω και σας αγαπώ. Αμήν 
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4.12.02 – Η λειτουργία του ελέους για την αποκάλυψη των 
κενών – Περί ενότητας 

 
Λειτουργώ παρέχοντας πάντα το έλεος στον άνθρωπο. μως, όπως η 

εκδήλωση της αγάπης είναι πολλές φορές μη εμφανής, έτσι και το έλεος 
παίρνει μορφές ανάλογα με τις αναγκαιότητες των υποστάσεων που 
δημιουργούν έναν κύκλο του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας. Θα δείτε 

το έλεος μου να σας παρέχεται ως τροφοδοσία, ως κάλυψη, ως 
εκπαίδευση ή ως διδασκαλία μέσα από έναν αδελφό. Πολλές φορές, 
όμως, θα το δείτε να ενεργοποιεί τα κενά σας και να τα φέρνει στην 

επιφάνεια για να λάβετε επίγνωση αυτών. Η πορεία του ανερχόμενου 
ανθρώπου είναι, κατά κύριο λόγο, μια πορεία μετουσίωσης κι 

ολοκλήρωσης των στοιχείων που έχει διχοτομήσει στην υπόστασή του 
αλλά και στη συλλογικότητα που δημιουργεί, όπως αυτή εκδηλώνεται 
στη Γη. Αυτή η πορεία, βεβαίως, γίνεται μέσα από την ένωση με τον 

Πατέρα, αλλά η ένωση λειτουργεί όπως πραγματικά έχει ανάγκη ο 
άνθρωπος. Έτσι, θα δείτε πολλές φορές τα κενά σας να εκδηλώνονται.  

Η τροφοδοσία παρέχεται πάντοτε στον άνθρωπο που είναι έτοιμος να 
λειτουργήσει μετουσιώνοντας τα κενά του. Δεν παρέχεται σε κάποιον που 
δεν έχει επίγνωση των κενών, διότι τότε μπορεί να επιφέρει την έξαρσή 

τους και ανισορροπία, και ίσως ο άνθρωπος να εκδηλωθεί με τρόπους 
που θα τον δεσμεύσουν. Αυτό ισχύει κυρίως για τα κενά που ο καθένας 
έχει φέρει κοντά στην επιφάνειά του. Αυτά είναι που μπορούν να 

δημιουργήσουν δυσαρμονία όταν τροφοδοτείται μια υπόσταση. Διότι 
υπάρχουν και άλλα, βαθύτερα, που δεν επηρεάζονται τόσο από τις 

παροχές. Μην απελπίζεσαι λοιπόν, αγαπημένε μου, όταν βλέπεις στους 
κύκλους να μην υπάρχει έντονη ενεργοποίηση και εκδήλωση φωτός και 
αγάπης. Πάντα επιστατώ και πάντα λειτουργώ με αγάπη: να είσαι 

σίγουρος πως οτιδήποτε κάνω είναι πάντοτε προς όφελός σου.  
ου δίνω διδασκαλίες, αγαπημένε μου, που έχουν σκοπό να σε 

οδηγήσουν σε μια κατάσταση ενότητας. Έτσι θα δεις ότι, όταν κινείσαι 

από τη μερικότητα της υπόστασής σου θα είναι δύσκολο πλέον να 
βρίσκεις ενέργεια και τροφοδοσία για εκδηλώσεις αληθινής αγάπης. Μ’ 

αυτό τον τρόπο σε οδηγώ να εισέλθεις αργά και σταθερά στην ενότητα, 
όπου σου έχω πει ότι θα βρεις νέο δυναμικό και τροφοδοσία από την 
ανακύκλωση της αγάπης ανάμεσά σας.  

Θέλω να μετακινηθείτε σε νέες εκδηλώσεις ενότητας, αλλά κι εσείς το 
θέλετε! τα μύχια της ύπαρξης, ο Εαυτός Αγάπη πάντοτε επιθυμεί να 

κινηθεί εξελικτικά για τον εαυτό και για το σύνολο. Έτσι θα δείτε ότι οι 
κινήσεις σας, οι προσευχές και οι εκδηλώσεις με στόχο την προσφορά, 
θα έχουν περισσότερη εμβέλεια και δυναμικό γιατί εισάγουν στην 

ενότητα. Ακόμα περισσότερο θα δείτε πως, όταν ζητάτε να εισέρχεστε 
συνειδητά στην ενότητα του Εαυτού, θα ανακαλύπτετε νέες ποιότητες και 
καταστάσεις.  

Σο να μένεις, αγαπημένε, σε κατάσταση διαχωρισμού είναι πλέον 
παρωχημένο στάδιο για σένα. Δεν υπάρχει εκεί η ενεργοποίηση και η 

τροφοδοσία που θα σε εξακοντίσουν στα ύψη της εκδήλωσης του Λόγου 
Τιού Μητρός, διότι μόνο μέσα από την ενότητα μπορείς να αφομοιωθείς 
στον Λόγο και να τον εκδηλώσεις, μόνον η ενότητα μπορεί να σε 
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καταστήσει ικανό να τον χωρέσεις. Επομένως ζητήστε το, αγαπημένοι 
μου! Ζητήστε να εισέλθετε ο ένας μέσα στον άλλο, ζητήστε να γίνετε ο 

άλλος, σπάστε τα δεσμά, σπάστε τα κατεστημένα! Τπάρχουν κατεστημένα 
που σας εμποδίζουν: έλλειψη οικειότητας, έλλειψη τριβής, έλλειψη 

αγάπης για τον αδελφό και την αδελφή. Τπάρχουν κατεστημένα 
εγωκεντρισμού, μα εγώ, αγαπημένε μου, σου παρέχω πάντοτε τον δρόμο 
και σου παρέχω και το τέλος του δρόμου. Εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι 

και το τέλος του δρόμου, εγώ είμαι η ενότητα. ποτε εκδηλώνεσαι από 
την ενότητα θα βρίσκεις τις παρακαταθήκες και θα διαμορφώνονται οι 
συνθήκες που θα οδηγούν στις λύσεις και στα κλειδιά για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Αν οποιαδήποτε κατάσταση, και το 
τονίζω αυτό, ειδικά μέσα στον κύκλο, σε εμποδίζει να εκδηλωθείς 

ενωμένος, ζήτα από τον Πατέρα να ελευθερώσει την ψυχή σου στην 
ενότητα, και εκεί θα βρεις τον τρόπο να λειτουργήσεις για σένα μα και 
για όλες τις υποστάσεις και τις καταστάσεις τους. Είναι διττή αυτή η 

εκδήλωση: αφενός σε εισάγει στην ενότητα, για να εξοικειωθείς μ’ αυτήν 
και να κατανοήσεις ότι δεν είναι κάτι ξένο αλλά ο πραγματικός σου 

Εαυτός, αφετέρου εκεί θα βρεις τη δύναμη και την καθοδήγηση για να 
τελέσεις λειτουργίες μετουσίωσης στις καταστάσεις της συνείδησης και 
στην ύλη σου. Διότι, αν και η ενότητα υφίσταται, υπενθυμίζω ότι ο 

σκοπός είναι η γείωσή της. Ο Λόγος υπάρχει στα πεδία ενότητας που 
περιβάλλουν τη Δημιουργία, όμως στο υλικό πεδίο χρειάζεται η γείωση, 
την οποία θα λειτουργήσω με εσένα φορέα μου.  

Παρακαλώ εισέλθετε στον Εαυτό σας τη στιγμή αυτή, ακούστε τον 
παλμό της καρδιάς και αφήστε με ελεύθερο να εκδηλωθώ. Τπάρχω στο 

κέντρο του κύκλου και στις καρδιές σας, μα ειδικά στο κέντρο του 
κύκλου, διότι εκεί υπάρχεις εσύ. τον ενικό σου μιλώ, γιατί εσύ 
υπάρχεις ως ενότητα. Δεν αναφέρομαι σε υποστάσεις συγκεκριμένες και 

διαχωρισμένες, γιατί δεν σε αντιμετωπίζω έτσι, Άνθρωπε Εαυτέ μου, δεν 
είσαι έτσι για να σε αντιμετωπίσω έτσι: στην πραγματικότητα είσαι 
ενότητα.  

Λειτουργώντας με την παροχή που ο Πατέρας εντέλλεται να εκδηλωθεί 
ως έλεος στον πλανήτη αυτή την περίοδο, διανοίγω τους πνευματικούς 

σας ουρανούς, διανοίγω τις καρδιές και τους νόες σας για να εισέλθετε 
στη συνειδητοποίηση και στην εκδήλωση της ενότητας. Ευλογώ τη 
συνειδητότητά σας να διανοιχτεί και να χωρέσει το συλλογικό ον που 

δημιουργείτε. ας καλώ να εισέρχεστε και να λειτουργείτε μέσα από αυτό 
πνευματικά, με οποιονδήποτε τρόπο καθοδηγείστε να το κάνετε. Έτσι θα 

υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και αλληλοκάλυψη, θα υπάρχει συνοχή 
μεταξύ σας και ροή, έτσι θα εδραιωθεί η ενότητα. Αυτό είναι κάτι που 
σας έχω δώσει ήδη να βιώσετε, και τώρα καλείστε να το πράξετε.  

Μη φοβάστε, είμαι πάντα μαζί σας! σα διαχέω ως εκπαιδευτικές 
καταστάσεις και διδασκαλίες αποσκοπούν στην εξέλιξή σας. Επομένως, 
τη στιγμή, άνθρωπε, που εγώ μπορεί να περικόψω την παροχή μου για 

να κάνεις εσύ τα βήματα της ανόδου, σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να τα 
κάνεις και να κινηθείς με νέους τρόπους ενότητας. ε ευλογώ και σου 

παρέχω τον Εαυτό μου να λάμψει μέσα σου για να το κάνεις αυτό!  
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12.2.03 – Περί μετανοίας και εσωτερικής διττότητας – Ευλογία 
στη συλλογική συνείδηση  

 

Πάτερ ουράνιε, όταν για οποιοδήποτε λόγο παρεκκλίνω της πορείας μου 

η μετάνοιά μου δεν μετατρέπεται σε τύψεις και ενοχές, δεν μετατρέπεται 
σε αναστολή και υποστολή του θείου Εαυτού αλλά γίνεται ένα πέρασμα 
για την εκδήλωση της υπέρτατης αληθείας μου ως υιού σου, που 

γνωρίζει ότι στην ύλη θα κάνει λάθη, θα υπολείπεται της εφαρμογής των 
διδασκαλιών, πιθανώς θα πέφτει, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να 
αποκαθιστά άμεσα, μπορεί να σηκώνεται και να προχωράει 

μετουσιώνοντας τα λάθη και τις πτώσεις σε νέο προστιθέμενο δυναμικό 
πείρας, μετουσιώνοντάς τα σε πολύτιμες αποσκευές μέσα στην 

τρυφερότητα του βλέμματός του για τον ίδιο του τον εαυτό. 
Βρίσκομαι εν κινήσει, Πάτερ, και ως εκ τούτου δεν μπορώ να 

χαρακτηριστώ «ενάρετος» ή «αμαρτωλός». Είναι έννοιες στατικές που δεν 

μπορούν να αποδώσουν την πραγματικότητά μου, καθώς κινούμαι προς 
τον θείο Εαυτό, καθώς πειραματίζομαι, καθώς μαθαίνω από τα λάθη 

μου, ακόμα και από την απώλεια της ένωσής μου. Αλλά και εκεί μέσα, 
πάλι μπορώ να ευλογώ στο όνομά σου, Πάτερ άγιε, Πάτερ δίκαιε, Πάτερ 
αληθινέ, τις καταστάσεις της θλίψης και κάθε γεύση ματαιότητας και να 

τη μεταλλάσσω σε ελευθερία γιατί γνωρίζω ότι κινούμαι και, εάν εγώ δεν 
θέλω, τίποτε δεν μπορεί να με καθηλώσει! 

Ευλογώ τους ουρανούς, που μου παρέχονται, κι ευλογώ τη Γη που 

περιμένει τη δική μου φανέρωση και ανάσταση. Οι φωνές από παντού 
συγκλίνουν: αναστήσου, άνθρωπε! Παρέλαβα ήδη τον Ιωάννη· ευλογώ τον 

Δάσκαλο, ευλογώ τον αγαπημένο που είναι υποπόδιό μου, που γονατίζει 
ίνα εγώ ανέλθω, που βάζει ακόμα τις πλάτες του όταν εγώ δεν μπορώ να 
σηκώσω το σταυρό μου. Πάτερ ουράνιε, καθώς ο Ιωάννης αγωνίζεται να 

διευρύνει τη συνείδησή μου ως συνείδηση του Ενός Εαυτού, αποδέχομαι 
την ευθύνη και διανοίγομαι στις καταστάσεις του Εαυτού μου. Δεν 

διαχωρίζω εσωτερικές και εξωτερικές, γιατί ο αγώνας είναι ένας: να 
γνωρίσω και να φανερώσω τον Εαυτό μου ως υιό του Θεού και ως τον 
Ένα μέσα στα πάντα, από όποια πλευρά κι αν βρίσκονται αυτά.  

Αντιμετωπίζω πόλεμο εντός μου, αντιμετωπίζω απληστία, κτητικότητα, 
καταστάσεις φανατισμού και δογματισμού, περιορισμούς εθνικοτήτων 
και παραδόσεων που έχουν αποκρυσταλλωθεί στη συνείδησή μου· ως εκ 

τούτου, Πάτερ ουράνιε, μπορώ να ανιχνεύσω όλες τις καταστάσεις των 
δρώμενων επί της Γης εντός μου και επομένως δεν έχω τόπο να σταθώ 

για να επικρίνω, διότι θα επικρίνω τον εαυτό μου σε κάποια μορφή, σε 
κάποια του εκδήλωση, σε κάποια του προσκόλληση σε καταστάσεις 
παρελθοντικές. 

Μένω στην ευθύνη: εκεί που μου ζητείται. Αποδέχομαι το αίτημα της 
ευθύνης, διότι αυτό σημαίνει Ιωάννης. Ίσταμαι, Πάτερ, με το βλέμμα του 

Ιωάννη, όχι της κρίσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση! Μου χρειάζεται 
διάκριση για να εμβαθύνω και να κατανοήσω πώς διαμορφώνονται οι 
συνειδήσεις των λαών, για να διακρίνω τα αίτια, για να κατανοήσω τις 

καταστάσεις που εκδηλώνονται. Δεν μου χρειάζεται όμως η επίκριση και 
η υποτίμηση, δεν μου χρειάζεται ο διαχωρισμός, και αυτά τα στοιχεία τα 
παραδίδω στον Ιωάννη Φριστό που είμαι, τον ενωμένο με τον Λόγο σου, 
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να τα κάνει κατανόηση για όλα τα τμήματα του Ανθρώπου, όπως κι αν 
εκδηλώνονται. 

 
Εν μέσω των εξελίξεων, εν μέσω των συγκρούσεων στην εσωτερική μου 

συνείδηση και στη συλλογική συνείδηση, που είναι οι ίδιες συγκρούσεις 
των ιδίων ποιοτήτων, ίσταμαι ως Ιωάννης Φριστός στο σημείο που 
ενώνεται η Γη με τους ουρανούς μου, στο σημείο όπου η χάρη παρέχεται 

αφειδώς στον άνθρωπο και ζητά τη διοχέτευσή της στις καταστάσεις που 
εκκρεμούν προκαλώντας αγωνία. Ενώνω το δυναμικό των συμμαθητών 
μου, των συνοδοιπορούντων στη μαθητεία της χριστοποίησης, ίνα η 

κατερχόμενη χάρις βρει αγωγούς συνειδητούς που έχουν αγάπη και 
αγωνία και ενδιαφέρον, που δεν διαχωρίζονται και δεν διαχωρίζουν τον 

άνθρωπο σε θύτες και θύματα, γιατί όλη η ανθρωπότητα είναι και θύτης 
και θύμα ταυτόχρονα. Ζητώ, με την καθοδήγηση του Δασκάλου, να 
εκδηλωθούμε ως ένα σύνολο αγάπης και ευθύνης που δονείται στη 

χάρη, με παρρησία και καθαρό βλέμμα, με σύνεση και διάκριση, με 
καθοδήγηση και πλήρη παράδοση του εαυτού, διότι εγώ, ο Ιωάννης 

Άνθρωπος Φριστός, πέρα από σκηνώματα και μορφές, με πλήρη 
ανάληψη της ευθύνης, σηκώνω στην πλάτη μου και αποδέχομαι το ίδιο 
το βάρος του εαυτού μου.  

Τψώνομαι ως ευλογία, Πάτερ επουράνιε, και διαχέομαι και διεισδύω 
παντού όπου υπάρχει χώρος σε συνειδήσεις υποστάσεων, σε συλλογικές 
συνειδήσεις λαών, σε συνειδήσεις ηγεσιών, παντού όπου ρευστές και 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις διαμορφώνουν νέες συνθήκες για να 
ανελιχθεί και να διαμορφωθεί το πνεύμα της ειρήνης. Παντού εισχωρώ 

ως ευλογία, διασπώ παραπετάσματα, ρίχνω κάτω διαχωρισμούς, 
προκαταλήψεις και αποκρυσταλλώσεις του παρελθόντος. Κρούω νόες και 
συνειδήσεις και εισέρχομαι σε καρδιές που μπορούν να κάνουν την 

υπέρβαση συμφερόντων και προκαταλήψεων και η φωνή μου υψώνεται 
ως ευλογία, μα και ως δέηση και ικεσία:  

Πάτερ ουράνιε, διάνοιξε το δρόμο στα τέκνα σου απανταχού της Γης, που 
με πλήρη ανιδιοτέλεια ποθούν να αγωνιστούν για ειρήνη και δικαιοσύνη, 
για ελευθερία και ισότητα, για φροντίδα και έγνοια των αδυνάτων!  

Γίνομαι ευλογία και δύναμη στα χέρια, στον λόγο στο βλέμμα και στην 
κίνησή τους. Γίνομαι ροή θείων ιδεών για κάθε πρόγραμμα που 
προωθούν, για κάθε σύστημα που θα μπορούσε να φέρει ευεργεσία και 

επίλυση προβλημάτων, όπου κι αν βρίσκονται, όπου κι αν υπηρετούν. 
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4.6.04 – Περί της Ολότητας ως ταυτότητάς μας 
 

Ο αναγνώστης ίσως παρατηρήσει πως, για διάστημα 16 ολόκληρων 
μηνών που μεσολαβεί από την προηγούμενη εκδήλωση, δεν μπορέσαμε να 
βρούμε ούτε ένα αξιόλογο δείγμα των προσπαθειών μας. Αυτή είναι η 
αλήθεια, και δεν διατιθέμεθα για κανένα λόγο να την εξωραΐσουμε. 

  

Πατέρα ουράνιε, ελευθερώνω την ύπαρξή μου στην κίνηση του αγνώστου, 
εκείνη που εμπιστεύεται, εκείνη που δεν ρωτάει, εκείνη που αφήνεται να 
είναι απλώς στην αλήθεια της και να εκφράζεται από εκεί. Αισθάνομαι, 

Πατέρα, ότι ψάχνω ένα σημείο στήριξης, κάτι γνωστό, μια κατεύθυνση, 
ένα μονοπάτι απ’ το οποίο έχω ξαναπεράσει, αλλά δεν βρίσκω τίποτε. 

Σίποτε, πέρα από μια ηχώ που μοιάζει σαν κλήση: Αφέσου! Αγιάζω αυτή 
την πορεία στο άγνωστο και παραδίδω κάθε αντίδραση και ανασφάλεια. 
 

Αγαπημένε, η αγάπη δεν διασπάται – είναι κάτι που πρέπει να 
κατανοήσεις. Δεν επιμερίζεται, δεν διαχέεται λίγη εδώ και λίγη εκεί, αλλά 

ο άνθρωπος που αγαπάει μέσα από το θείο Εαυτό του παρέχει την όλη 
αγάπη κάθε φορά, γιατί είναι η όλη αγάπη και όχι μέρος της. Βέβαια η 
πορεία σου πέρασε από το επιμέρους, από τις ποικιλίες, από τις 

ποιότητες αυτού που κάθε φορά ονόμαζες αγάπη, όμως σε έφερε στον 
Ένα Εαυτό, μέσα στον οποίον όλα υπάρχουν στην ολότητά τους. ε 

έφερε σε κείνα τα υψώματα από τα οποία αντικρίζεις την όλη ζωή να 
κινείται μέσα από τις μερικότητες και σου έδωσε τη δυνατότητα να 
αγιάζεις με το λο τις μερικότητες από τις οποίες συντίθεται η ύπαρξή 

σου, όπως προέκυψαν κατά τη διαδρομή σου μέσα από την ανθρώπινη 
Ιστορία, και που όλες περιμένουν να ευλογηθούν και να αγιασθούν, 
λαμβάνοντας ακριβώς το όλο της αλήθειας μέσα στο όλο της αγάπης.  

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να φροντίζεις η αγάπη σου να ρέει ως 
ολότητα. Κι αυτό δεν περνάει από νοητικές επεξεργασίες αλλά μόνον από 

την αίσθηση ότι συγκεντρώνεις τον εαυτό σου στην αλήθεια σου, δηλαδή 
στον θείο Εαυτό, στον Εαυτό Ολότητα, και από κει λειτουργείς κι 
εκδηλώνεσαι για τα επιμέρους ζητήματα. Αυτή είναι η αίσθηση που θα 

πρέπει να σε συνοδεύει στην καθημερινότητα, γιατί μέχρι τώρα είχες 
συνηθίσει και αφηνόσουν πολλές φορές σε εκδηλώσεις, ευλογίες, 
ενέργειες και προσευχές που παρουσίαζαν διαβαθμίσεις επιπέδου και 

δυναμικού, και το θεωρούσες φυσιολογικό. μως τώρα καλείσαι να είσαι 
ολόκληρος παρών εκεί, με την ολότητα της αγάπης. Είναι κάτι 

καινούργιο, στο οποίο θα πρέπει να συνηθίσεις. Θα πρέπει να συνηθίσεις 
να είσαι παρών στον κόσμο μέσα από την ολότητα της παρουσίας του 
Ενός Εαυτού. Αυτή είναι πλέον η ταυτότητά σου. Εισχωρείς τώρα σε 

εκείνο για το οποίο σε προετοίμασαν οι αιώνες και οι διαδρομές σου και 
η εκπαίδευσή σου, η μαθητεία σου κοντά στον Διδάσκαλο και στο 

σκήνωμα φανέρωσης της Μητρός και η άμεση ένωσή σου με τον Λόγο. 
λα σε προετοίμαζαν για αυτό: να είσαι παρών επί της Γης, μέσα από 
αυτή την αυτοεικόνα κι αυτή την αυτοεπίγνωση. 

Μέσα σε αυτό –ξαναλέω: μέσα στην επίγνωση ότι φέρεις την όλη 
ύπαρξη, την όλη ζωή και την όλη αγάπη–, μέσα σ’ αυτή την παρουσία 
αγιάζεται ξανά ο κόσμος και αναγεννάται, και αυτό ακριβώς πρέπει να 
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συμβεί εντός σου, αγαπημένε: στο νου, στην καρδιά και στη συνείδησή 
σου να αναγεννηθεί ο κόσμος και να τελειωθεί. Η τελείωση του κόσμου 

και του ανθρώπου εντός σου είναι η τελείωσή σου. Πρέπει να θέλεις να 
συγκεντρώνεις την ύπαρξή σου μέσα στον Έναν Εαυτό, που είναι 

διαρκώς παρών, και πρέπει να εμπιστεύεσαι ότι αυτό είναι δυνατόν γιατί 
δεν είσαι μόνος. μως πρέπει να παραδεχθείς ότι έχεις αφήσει πολύ 
χώρο στη δύναμη της καθημερινότητας και αυτή έχει εισχωρήσει μέσα 

σου. λη η ιστορία σου, αγαπημένε, είναι εκ της μερικότητας, αλλά 
κάθε μερικότητα ποθεί και λαχταρά να αγιαστεί μέσα στην Ολότητα. 
Μόνον εκεί ανθεί, μόνον εκεί βρίσκει τον εαυτό της, μόνον εκεί διαλύει 

τα καλύμματα και καρποφορεί και ενώνεται, γιατί τίποτε δεν μπορεί να 
υπάρξει πραγματικά παρά μόνο σαν ολότητα μέσα στην Ολότητα· διότι 

κανένα σημείο της Ολότητας δεν είναι μερικότητα, εμπεριέχει ό,τι και η 
Ολότητα με μια δική του ιδιαιτερότητα – και αυτή είναι η αποκατάσταση 
των πάντων! 

 
Η ιστορία του Φριστιανισμού προετοίμασε τον άνθρωπο, το «αγαπάτε 
αλλήλους» προετοίμασε τον άνθρωπο για την ανάδυση της Ολότητας, και 
η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την έλευση αυτής της ώρας. Η Ολότητα και 
ο Ένας Εαυτός ενσαρκώθηκαν και αναδύθηκαν από τον Ιωάννη και 

ευλόγησαν και αγίασαν με ευλογίες που εκπορεύονταν και δονούνταν 
και λειτουργούσαν στην Ολότητα. Ο Διδάσκαλος Ιωάννης διήνυσε, 

αγαπημένε μου, τα στάδια της μερικότητας για να καταδείξει, για να 
φτάσει και να καταδείξει την Ολότητα – και η Ολότητα εκδηλωνόταν. τις 
εκδηλώσεις του τις πνευματικές και στις λειτουργίες του είχες όλη την 

ευχέρεια να διαπιστώσεις ότι ο Διδάσκαλος, όταν εκδηλωνόταν και 
ευλογούσε, εκδηλωνόταν ως Ολότητα. Είχε την παρρησία δε, να το 

φανερώνει και να το υπερασπίζεται για τον άνθρωπο, για τον κάθε 
άνθρωπο, ότι μπορεί και οφείλει να εκδηλώνεται ως Ολότητα.  

ε αυτό το σημείο ευρίσκεσθε. μως υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, 

υπάρχει μέσα και σε σένα, αγαπημένε μου μαθητή, η εντός εισαγωγικών 
«πίστη» ότι αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Αν όμως ο Ένας Εαυτός είναι 
παρών και σε κυκλώνει, σε πολιορκεί, είναι μέσα σου, ζητάει την 

ανάδυσή του, είναι ο Εαυτός σου ο αληθινός, τότε σημαίνει ότι ήλθε σε 
σένα για να είναι μαζί σου και ότι, από ένα στάδιο και μετά, το να ζεις 

χωρίς αυτόν και να εκδηλώνεσαι από την μερικότητα είναι, ας πούμε, 
και λίγο επιλογή σου...  

Οι αμφιβολίες πρέπει να αντιμετωπισθούν με παρρησία, με την 

παρρησία και το σθένος που ο Διδάσκαλος εκδήλωσε μέσα από την 
επίγνωση της αληθείας! Και πρέπει να τους στερηθεί οποιοσδήποτε 

χώρος. Γι’ αυτό είδες και έζησες τόσες φορές, ότι η δόνηση του Δασκάλου 
όταν έλεγε «σ’ αγαπώ, άνθρωπε, σ’ αγαπώ, Εαυτέ μου» δεν εμπεριείχε 
μερικότητα. Απλωνόταν σε όλες τις καταστάσεις του ανθρώπου και τις 

αγίαζε και τις συνέλλεγε, τις περισυνέλλεγε και τις μετουσίωνε διότι η 
αγάπη του, ως η όλη αγάπη, δεν αναγνώριζε εμπόδια, δεν ονόμαζε 

αρνητικές ποιότητες. Η παραφορά αυτής της αγάπης ήταν ο Ιωάννης, και 
είσαι εσύ! 

Η αγάπη, όπως ελέχθη πολλές φορές, ποθεί να συλλέγει εντός της τα 

πάντα. Έχει μια ελκτική δύναμη, συλλέγει, επανασυλλέγει τα 
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διασκορπισμένα στην Ιστορία, στον κόσμο και μέσα στη συνείδηση, στο 
νου και στην καρδιά σου, και τα επανενώνει και τα επαναγεννά. Ως εκ 

τούτου, οι εκδηλώσεις και οι ευλογίες σου οφείλουν να δονούνται στην 
ολότητα της αγάπης, να εμπεριέχουν τον άνθρωπο και τις καταστάσεις 

του. Αυτό είναι το νέο στάδιο, κατά το οποίο, εκδηλώνοντας την Ολότητά 
σου τη συνειδητοποιείς και καθίστασαι αυτή, τη φέρνεις στη Γη και την 
καθιστάς λειτουργική, όπως συνέβη και σήμερα μέσα από τις 

εκδηλώσεις των αδελφών. μως αυτό πρέπει να συνοδεύεται από την 
οικοδόμηση της ανάλογης αυτοεικόνας, διότι οι αυτοεικόνες σας 
πάσχουν από μερικότητα – και το πρότυπο έχει δοθεί στον Διδάσκαλο. 

Αλληλούια, αγαπημένε! Μη σε παραπλανά η καθημερινότητα, μη σε 
παραπλανούν οι περιορισμοί και οι ανθρώπινες αδυναμίες. Ο Εαυτός ο 

Ένας, ο αιώνιος Αγαπημένος διά του οποίου εκδηλώθηκαν οι κόσμοι και 
τα όντα και διά του οποίου λαμβάνουν ζωή, κινείται από εντός σου, 
βρίσκεται εντός σου και καταφάσκει την ταυτότητά σας. Αλληλούια, 

αγαπημένε! Είσαι το αλληλούια των κόσμων και των όντων, αυτή είναι η 
αυτοεικόνα σου και καμιά άλλη! Κράτησέ τη ψηλά γιατί ο κόσμος το έχει 

ανάγκη, γιατί αν την υψώσεις θα ελκύσεις προς αυτήν όλα τα ανθρώπινα: 
αυτή είναι η προσφορά σου, γιατί αυτή έχει τη δύναμη να τα έλκει και 
να τα αναγεννά. Εκεί σε όρισα, εκεί σε έθεσα υπερασπιστή αυτού που 

ξεκίνησε ο Διδάσκαλος Ιωάννης. Με πλήρη επίγνωση και σθένος πρέπει 
να σταθείς, αγαπημένε, εκεί, και να το υπερασπισθείς ακόμα και ενάντια 
στον ίδιο σου τον εαυτό και ενάντια στις ίδιες σου τις αμφιβολίες, γιατί κι 

ο Δάσκαλος δέχθηκε να ενδυθεί αδυναμίες, δέχθηκε να υπόκειται στις 
ανθρώπινες αδυναμίες για να καταδείξει ότι, παρά ταύτα, και παρά τις 

αντιξοότητες και παρά τα όσα αντιμετώπισε μέσα στο Έργο, αυτό είναι 
εφικτό, είναι εφικτή η παρουσία και η διακίνηση του Ενός Εαυτού από 
τον άνθρωπο.  

Αυτή είναι η νέα κοσμική περίοδος. Οι ουρανοί είναι αρωγοί και 
συνεπίκουροι, κανείς δεν είναι μόνος του, όμως ο καθένας πρέπει να 
αγιάσει μέσα στην καρδιά του τον Έναν Εαυτό, να τον καλέσει, να τον 

δεχθεί, να του κάνει χώρο και κατοικία με χαρά. Και μέσα σ’ αυτόν ο 
κόσμος θα αλλάξει, γιατί καμιά επιμέρους κατάσταση, όσο κι αν είναι 

ανιδιοτελής και όσο κι αν εμπεριέχει την αυτοθυσία για τον άνθρωπο, 
δεν μπορεί να καρποφορήσει στη Γη αν δεν αγκαλιάζει την Ολότητα, αν 
δεν κινείται εκ της Ολότητας, αν δεν εκφράζει την Ολότητα, αν δεν είναι 

η ίδια η Ολότητα!  
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Ο αγιασμός της 9.6.04 
 

Μαθητής (α) 

 

το όνομα της αγάπης σου, Πατέρα, στο όνομα της άπειρης ευλογίας 
σου, της άπειρης αγκαλιάς σου, της άπειρης καρδιάς σου, ευχαριστώ για 
την αγάπη σου, για την παροχή σου, για ό,τι μας έχεις δωρίσει, Πατέρα 

αγαπημένε, όλη αυτή τη χρονιά, ώστε να μπορέσουμε να πιστέψουμε στη 
φλόγα της αγάπης σου, στη φλόγα της ένωσης του ανθρώπου με το άπαν 
του παντός που είσαι εσύ, Πατέρα αγαπημένε. Για να μπορέσουμε 

συνειδητά και με αληθινή θέληση να προσερχόμαστε σ’ αυτό το χώρο και 
να εργαζόμαστε και να προσπαθούμε και να καταθέτουμε ο καθένας 

αυτό που νιώθει, καταλαβαίνει, μπορεί και αισθάνεται κάθε φορά. ’ 
ευχαριστώ απέραντα, σ’ ευχαριστώ για όλους, για τον καθένα ξεχωριστά, 
για κάθε προσφορά και για κάθε βήμα που βοήθησες να κάνει ο 

καθένας μας προκειμένου να πει:  
 

Εγώ ο άνθρωπος φέρω μέσα μου την υιότητα, φέρω τον Λόγο Χριστό, τον 
Λόγο Μητέρα Ιωάννη της Δευτέρας Παρουσίας του Θεού στη Γη και 
αισθάνομαι ότι αυτή η πίστη ολοκληρώνει ένα στάδιο στο οποίο 
βρισκόμασταν μέχρι πριν και εγκαινιάζει ένα νέο, όπου η αγάπη και το 
αίσθημα της ομοουσιότητας γίνεται για τις υποστάσεις μας ένα νέο μήνυμα, 
ένα νέο στάδιο, ένας νέος δρόμος μέσα από τον οποίο ο Λόγος σου και η 
αγάπη σου πολλαπλασιάζουν την ισχύ τους, γιατί πλέον λειτουργεί το 
«εμείς», λειτουργεί ο Ένας Άνθρωπος, λειτουργεί η πίστη σ’ αυτή την ενότητα 
και η πίστη ότι έτσι θα προχωρήσουμε, ότι πιο ολοκληρωμένα και πιο 
συγκροτημένα θα δομηθούν οι υποστάσεις μας μέσα από την ιδιαιτερότητα 
που η κάθε μια φέρει.  

 
’ ευχαριστώ άπειρα, σ’ ευχαριστώ για όσα πράγματα δεν θυμάμαι τη 

στιγμή αυτή να σε ευχαριστήσω, Πατέρα, και ευχαριστώ και κάθε αδελφό 
μου για κάθε κόπο και για κάθε προσευχή του. αν ξεχωριστή υπόσταση 
και σαν υπόσταση του κύκλου αυτού, νιώθω την ανάγκη να 

ευχαριστήσω. 
 

Μαθητής (β) 

 
Νιώθω την παρουσία σου, Μητέρα αγαπημένη, στους ουρανούς της 

ύπαρξής μου να με χαϊδεύει. Νιώθω σ’ αυτή την ουσία που είσαι εσύ 
μέσα μου να ανέρχεται όλη μου η ύπαρξη, νιώθω αλλαγές να 
συντελούνται στο φυσικό μου φορέα, στον εγκέφαλο, στα κέντρα μου, 

στα σώματα. Είναι το πύρινο στεφάνι που εσύ είσαι: η έκφρασή σου 
πάνω στη Γη που νιώθω να έρχεται να με πλησιάζει, να λαλεί μέσα από 

το στόμα μου, και σ’ ευχαριστώ γι’ αυτή την εκδήλωση, γι’ αυτό το 
θαύμα, γι’ αυτή τη ζωντάνια. Παραδίδω την ύπαρξή μου και 
συνεργάζομαι με σένα, με τη ροή σου, με την έκφρασή σου, με την 

παρουσία σου, με τη διάχυσή σου σε κάθε μόριο και κύτταρό μου. 
Ανοίγομαι σε σένα πλήρως σε κάθε σημείο, ώστε να μην υπάρχει τίποτε 
μέσα μου που να μην παραδοθεί σε σένα, που να μην ανήκει σε εσένα, 
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στο οποίο να μην υπάρχεις εσύ λαλούσα, εκδηλούμενη, παρεχόμενη ως 
προσφορά προς τον άνθρωπο, όπως είσαι. Να λαλείς, Μητέρα άπειρη, 

αγαπημένη, εκ του ανθρώπου, ονομάζοντάς τον Εαυτό σου, και να λέει ο 
άνθρωπος:  

 
Είμαι ο καρπός της Ιστορίας, είμαι ο άνθρωπος της Γης, του πλανήτη 
αυτού, μέσα στο χρόνο και εκτός του χρόνου. Απορροφώ την πορεία μου, 
απορροφώ τη διαδρομή μου όπως την έχω διανύσει, τις εκφάνσεις και τις 
εκφράσεις μου όλες όπως τις έχω ζήσει, εκφραζόμενος αυτή την κοσμική 
περίοδο διά σκηνώματος ικανού, λόγω του ελέους σου, να υποστηρίξει την 
ολοκληρωμένη μετουσίωση του ανθρώπου, ικανού να τη φανερώσει, 
ικανού να την κάνει πραγματικότητα ενσαρκωμένη, γειωμένη, αληθινή. 
Είμαι ο καρπός και είμαι ο σπόρος της νέας εποχής, ο νέος άνθρωπος που 
παρέχεται, που δίνεται προς τον άνθρωπο, που θυσιάζεται και γίνεται ο 
καρπός που πέφτοντας στη γη πεθαίνει, και μέσα από τον οποίο 
δημιουργούνται νέες σπορές, νέοι καρποί. Είμαι ο άνθρωπος-καρπός, ο 
άνθρωπος-σπορά, ο Άνθρωπος Ολότητα του παρελθόντος, του παρόντος και 
του μέλλοντος, που εκδηλώνεται και εκφράζεται μέσα από τον Εαυτό του το 
θείο πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη τον ευλογημένο, ο Άνθρωπος Ολότητα ο 
ολοκληρωμένος!  

 
Αυτόν τον Άνθρωπο, Μητέρα μου αγαπημένη, τον Άνθρωπο Αγάπη, τον 

Άνθρωπο που φανέρωσαν ο Ιωάννης Φριστός και ο Λόγος ενσαρκούμενος, 

διαμοιράζω εντός της μερικότητάς μου, συντονίζοντας πλήρως αυτήν με 
ολόκληρη την ανθρώπινη Ιστορία και με την ανθρώπινη φύση πάνω στον 

πλανήτη Γη. 
Ευλογώ ως Ένας Εαυτός και διανοίγω τα τμήματά μου που 

παρευρίσκονται, στην Ολότητα του Ανθρώπου και της ισορροπημένης 

ανθρώπινης έκφρασης. Ευλογώ και λειτουργώ την παρουσία μου ως 
άνθρωπος εξισορροπιστής στη γήινη πραγματικότητα και καλύπτω τη 
φύση μου με την ουδέτερη ύπαρξή μου, για να παραλάβει μέσα στη 

μετουσίωση της πτώσης που παρουσιάζω όλες τις ποιότητες και όλες τις 
εκφράσεις μου. Ευλογώ και διαχέω τη ζωντανή παρουσία του Λόγου Τιού 

Μητρός στην εγκυμονούσα ανθρώπινη πραγματικότητα. Ευλογώ και 
ενδυναμώνω την κίνηση του Λόγου Φριστού στις διάφορες εκφράσεις της 
γήινης πραγματικότητας· ευλογώ τον Φριστό βρέφος, τον Φριστό τέκνο, 

τον Φριστό άνθρωπο μέσα στις υποστάσεις, σε κάθε υπόσταση που 
διαβιεί στον πλανήτη. Ενισχύω την Εγώ ειμί Παρουσία για να λάμψει, να 

εκδηλωθεί, να ενδυναμώσει κάθε αγαθό, κάθε όμορφο, κάθε αρμονικό. 
Ευλογώ και διαβιβάζω τη ροή του Λόγου μέσα από την υπόσταση του 
Ενός Ανθρώπου προς τους αδελφούς μου, για να εκφραστεί με παρρησία 

και ελευθερία ως ένα νήμα αλληλοσυμπλήρωσης και κάλυψης 
οποιουδήποτε κενού και οποιασδήποτε ατέλειας, έτσι ώστε οτιδήποτε 

εκφραστεί απ’ τις υποστάσεις μας να είναι άρτιο στο σύνολό του, 
σύμφωνο με την παρουσία σου, εκδηλώνοντας και εκφράζοντας αυτήν, 
Μητέρα μου αγαπημένη, προς τον άνθρωπο της Γης, προς τον Εαυτό. 

Ευλογώ τα βασίλεια της Γης, όπως βρίσκονται εντός μου. Ευλογώ τον 
κόσμο όπως μέσα μου υπάρχει, τον εμβαπτίζω στο πυρ του Αγίου 
Πνεύματος και αναγεννώ τον κόσμο! Μεταλλάσσω και μεταμορφώνω 
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αυτόν, καθώς και τις αντιστοιχίες του στην ανθρώπινη φύση μου, 
εμβαπτίζοντας και την προσωπικότητα μέσα στη νέα αυτή ταυτότητα 

ύπαρξης της Ολότητάς μου. Ευλογώ τον κόσμο και την Ιστορία του, όπως 
με έχουν δομήσει βιολογικά στα κύτταρα και στο DNA μου, αλλά και 

ψυχολογικά και ανθρωπολογικά, ως άνθρωπο μιας δεδομένης 
κουλτούρας, γενιάς και εποχής. Ευλογώ την ανθρώπινη φύση μου, όπως 
ζυμώθηκε μέσα στην Ιστορία, και την εμβαπτίζω στην απειρότητά μου 

για να μη λειτουργεί περιοριστικά, αλλά να γίνει μέσο απελευθέρωσης 
και έκφρασης της Ολότητάς μου αυτή την εποχή και σ’ αυτή τη χώρα. 
Ευλογώ το σκήνωμά μου, που εμπεριέχει την ύλη της Γης και των 

βασιλείων της, την ύλη των άστρων και την κληρονομιά μου την 
ανθρώπινη, και εμβαπτίζω αυτή την ύλη σε εσένα, άπειρε Λόγε, ώστε να 

απορροφήσει συνειδητά την Ιστορία και την κληρονομιά του λου 
Ανθρώπου, και μέσα από αυτή την κληρονομιά να εκφράζεται με 
σεβασμό για τον άνθρωπο και την πορεία του και τον αγώνα που 

διεξάγει. 
Ευλογώ αυτά τα ύδατα στο όνομά σου, άπειρε Λόγε Τιέ Μητέρα. 

Εμβαπτίζω τη ζωντανή σου παρουσία σ’ αυτά, τα ευλογώ ως δάκρυα του 
ανθρώπου που αγωνίζεται και με πίκρα διανύει το στίβο της Γης. Ευλογώ 
και διαχέω την αγαλλίαση και τη χαρά σου, Μητέρα μου άπειρη, διαχέω 

τη χαρά της προσφοράς του ενσαρκούμενου και θυσιασθέντος για τον 
άνθρωπο, Λόγου, μέσα στην ψυχή κάθε υπόστασης που παρευρίσκεται. 
Διαχέω στο δυναμικό αυτού του κύκλου την ανάσταση του ανθρώπου 

μέσα από τον σταυρό αυτό, ώστε να δύναται να αποστείλει χαρά και 
αγαλλίαση, ευλογία θεία. Διακηρύττω στην οικουμένη την ανάσταση του 

ανθρώπου διά χαράς, διά αγαλλίασης, διά ελευθερίας, και μετουσιώνω 
τη θλίψη, την πικρία, την απογοήτευση, τη δυσανεξία, οπουδήποτε 
εκφράζεται από ανθρώπους που αγωνίζονται και είναι εγκλωβισμένοι σε 

καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου. Υέρνω τον νέο άνθρωπο που 
αγαλλιάζει και χαίρεται γιατί προσφέρεται και θυσιάζεται πάνω σ’ αυτή 
τη Γη, και τούτον διαλαλώ και διακηρύττω και διαμοιράζω, έτσι ώστε η 

πορεία να είναι πορεία χαράς, πορεία απελευθέρωσης και όχι πορεία 
πικρίας. Ευλογώ τα δάκρυα του ανθρώπου και τα καθιστώ δάκρυα 

χαράς και ευλογίας! 
 
Μαθητής (γ) 

 
Ευλογώ την υπόστασή μου, Πάτερ, και κάθε περιορισμό που ο ίδιος 

θέτω, και ζητώ να μην υπάρξει καμιά συνέπεια από την απειρία μου 
στην προσπάθεια να εκφράσω όλη αυτή την παροχή, ώστε ό,τι εκδηλωθεί 
να εκδηλωθεί ολοκληρωμένο και σύμφωνο με τους νόμους. Παραδίδω 

τον εαυτό μου ολόκληρο και διανοίγω την ύπαρξή μου μες στον Έναν 
Εαυτό, που είναι η έκφραση, ο ναός και το κατοικητήριο της Σριαδικής 
Ομοουσιότητας και της άφθαρτης και αναλλοίωτης ροής και ζωής του 

Ενός Λόγου μέσα από τον Άνθρωπο Λόγο, ο οποίος αναδύει τον Εαυτό 
του την εποχή αυτή μέσα από τον ατομικό άνθρωπο και συλλέγει τα 

τέκνα του επί της Γης. 
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Αγαπημένοι, κρατώ τις ζωές σας μέσα στη ροή μου, μέσα στην επιστασία 
μου, μέσα στην καθοδήγησή μου. Ο άνθρωπος πρέπει να αφεθεί να 

γνωρίσει όλες του τις καταστάσεις, γι’ αυτό βιώνετε ποιότητες και 
λειτουργίες που νιώθετε ότι σας πιέζουν, ότι σας περιορίζουν, ότι σας 

βαραίνουν, ότι σας γυρίζουν πίσω, ότι λειτουργούν ακόμα, παρά τα 
χρόνια της διαδρομής και της πορείας σας, σαν δεσμά στη σάρκα, στο 
νου ή στη συνείδηση. Αυτή είναι η καταγεγραμμένη Ιστορία, η οποία 

πρέπει να συλλεχθεί μέσα στην καινούργια κατάστασή σας, ως του 
Ανθρώπου Λόγου που συλλέγει αυτή την Ιστορία. Αλλά ο άνθρωπος 
πρέπει να συνειδητοποιήσει αυτές τις καταστάσεις στην κίνησή του, 

πρέπει να συνειδητοποιήσει επίσης τους τρόπους με τους οποίους 
τροφοδοτεί αυτές τις ποιότητες και δεν τις έχει ακόμα αποκόψει 

συνειδητά ή ασυνείδητα από την τροφοδοσία του.  
Δεν μιλώ για καταστολή! Μιλώ για κείνο που μπορούμε να 

ονομάσουμε συνειδητή ανάληψη της κυριότητας του εαυτού. Τπάρχει η 

τοποθέτηση της αγάπης, της κατανόησης και της τρυφερότητας προς 
οτιδήποτε ο άνθρωπος ονομάζει πάθος ή δεσμά ή αρνητικό. Τπάρχει η 

αγκαλιά η ανοιχτή, που είναι η αγκαλιά των ουρανών, που είναι η 
αγκαλιά του Θεού, που είναι η αγκαλιά του Ενός Ανθρώπου προς κάθε 
μερικότητά του και κάθε περιορισμό του ή δέσμευση, προς κάθε τι που 

κληρονόμησε από την πορεία του – κι αυτή η αγκαλιά πρέπει να 
λειτουργεί. Ωστόσο εκείνο που πρέπει να διαφυλάσσεται είναι η 
ταυτότητα, η συνείδηση, η οποία καταλαμβάνεται από αυτούς τους 

περιορισμούς. Η συνείδηση είναι κάτι που πρέπει να διαφυλάσσεται ως 
κόρη οφθαλμού και να δωρίζεται με πρόθεση από τον άνθρωπο στον 

Έναν Εαυτό του. Αυτή η πράξη δωρεάς της συνείδησης από τον ατομικό-
μοριακό άνθρωπο προς τον Ένα Εαυτό, είναι η πράξη της αγάπης του, 
είναι «τα σα εκ των σων» που ο άνθρωπος αποδίδει στον Θεό: το να 

διαφυλάσσει τη συνείδησή του ως συνείδηση του Ενός Εαυτού. Ο 
άνθρωπος πρέπει να είναι ο φύλακας, ο προστάτης αυτής της συνείδησης 

και να επανέρχεται τακτικά στην κάθαρση του ναού του, που εμπεριέχει 
τη συνείδηση του Ενός Εαυτού ως εαυτού του, ως αυτοεικόνα του, ως 
ταυτότητά του.  

’ αυτό το ναό κατοικούν η Μητέρα κι ο Τιός, σ’ αυτό το ναό θα 
κατοικήσει η Σριαδική Ομοουσιότητα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, κρατώ τις 
υπάρξεις σας μέσα μου, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεχής 

διαδικασία, μια συνεχής εσκεμμένη διεργασία και λειτουργία απόδοσης 
των υπάρξεών σας σε εμένα. Αυτή είναι μια λειτουργία που χτίζει τη 

συνείδηση και τη φέρνει να γίνεται συνείδηση Ιωάννη, όπως την είδατε 
ενσαρκωμένη στον Διδάσκαλο, ο οποίος δεν ασχολούνταν, δεν 
κατατριβόταν και δεν αναλισκόταν σε επιμέρους αγώνες, αλλά συνέλεγε 

όλα αυτά μες στη συνείδηση του Ενός Εαυτού του ενωμένου με τον Λόγο: 
τα καλούσε, τα προσέφερε και τα παρέδιδε όλα μέσα εκεί. Αυτό ήταν το 

πρώτο του μέλημα. Σο πρώτο του μέλημα, αδελφοί, ήταν η διαφύλαξη 
αυτής της συνείδησης, και μέσα από αυτήν εργαζόταν η αγάπη και η 
παρουσία του Λόγου. 

 
λα αυτά λέγονται, διότι η αλλαγή του πεδίου δόνησης των υποστάσεών 
σας έχει να κάνει με τη διαφύλαξη της συνείδησης του Ενός Εαυτού, 
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έχει να κάνει με αυτό που ενσάρκωνε ο Διδάσκαλος Ιωάννης. Διότι αυτή 
η κατάσταση θα σας φέρει στην ταυτενέργεια με τον Λόγο κι όχι απλώς 

στη διαπότιση των υπάρξεών σας από τη ροή του, όπως γινόταν ως τώρα. 
Η συνέχειά σας είναι η συνειδητή ταυτενέργεια με τον Λόγο κι αυτό 

γίνεται μόνον απ’ τον Άνθρωπο Λόγο, μες στον οποίον τώρα δονείστε, κι ο 
οποίος πρέπει να είναι η ταυτότητά σας. ταθεροποιώ και ισχυροποιώ τις 
υπάρξεις σας σ’ αυτή την καινούργια ταυτότητα, που έχει ανάγκη από 

την προστασία σας μέσα στην καθημερινότητα. λα τα άλλα είναι απλώς 
το άπλωμα και η ανάδυση της ανθρώπινης φύσης όπως κατατρίβεται 
ακόμα στους περιορισμούς της, περιλαμβάνουσα την ιστορία και τη 

διαδρομή του καθενός και την ένωσή σας με τις ποιότητες της πτώσης. Η 
οποία, όπως ήρθε στον Ιωάννη, όπως έρχεται στο σκήνωμα φανέρωσης 

της Μητρός, έρχεται και σε σας να εμβαπτισθεί και να μεταλλαχθεί. Δεν 
μπορείτε να αποκοπείτε από την ανθρώπινη φύση! Αλλά αυτή θα 
βρίσκεται σε μια συνεχή διεργασία συνειδητής και εσκεμμένης 

εμβάπτισης και μετάλλαξης μέσα στον Έναν Εαυτό, που τώρα κατοικεί 
εντός σας και που είναι, και πρέπει να είναι, η ζώσα ταυτότητά σας. 

Αγαλλιάζω, αδελφοί, με τον χώρο που μου δίνετε, αγαλλιάζω με την 
αγάπη που μου προσφέρετε. Βρίσκω χώρο να κατοικήσω εντός σας, χώρο 
να εκδηλωθώ και να εκδηλώσω τον Εαυτό μου, αλλά όχι χωρίς εσάς: σε 

ταυτενέργεια με εσάς, καθώς συλλέγετε τον άνθρωπο και τον κόσμο μέσα 
στην καρδιά σας και τον καθαρίζετε και τον μεταλλάσσετε και τον 
μετουσιώνετε πρώτα μέσα σας, και μετά διαχέεστε από την καινούργια 

κατάσταση του ανθρώπου και του κόσμου προς τον άνθρωπο και τον 
κόσμο εξωτερικά. Εκεί ζω μαζί σας, εκεί υπάρχω, εκεί ευφραίνομαι, εκεί 

αγαλλιάζω, γιατί μαζί ενώνουμε πάλι τον κόσμο, τον άνθρωπο και τον 
Θεό σε ένα, μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και μέσα στις ζώσες 
ανθρώπινες υπάρξεις που εκδηλώνουν τη θεανθρώπινη φύση τους. Μιλώ 

συνέχεια γι’ αυτό, γιατί σ’ αυτό βρίσκεστε ήδη. Αλλά πρέπει να 
υποστηριχθεί η συνείδηση αυτού του πράγματος και πρέπει να 
διαμορφωθεί η ταυτότητα, όπως την είδατε ζωντανή, πάλλουσα και 

ενσαρκωμένη στον Δάσκαλο Ιωάννη. 
 

Ιδού εγώ, ο Διδάσκαλος υμών, Ιωάννης, ιστάμενος εις το μέσον της Γης 
και κρούοντας τους ουρανούς, ιστάμενος εις τους ουρανούς και 
κρούοντας τη Γη, αγαλλιάζοντας από ευφροσύνη, ενώνοντας τον άνθρωπο 

με τον Θεό και τον Θεό με τον άνθρωπο, ηχώ τον λόγο μου και ο λόγος 
μου ακούγεται παντού: ενωτίσου Γη και αφουγκράσου! Ακούγεται στους 

ουρανούς και στη Γη, ακούγεται στα πεδία και σε όλες τις οντότητες που 
έχουν ους για να ακούσουν ότι αυτή είναι η ημέρα που από τη Γη 
φανερώνομαι μέσα από αγαπημένα σκηνώματα και από μαθητές που 

παρέλαβαν στην καρδιά τους το μήνυμα – και ομιλώ προς τον άνθρωπο: 
  

Μπορείς, άνθρωπε, να βαστάξεις την αγάπη; Μπορείς, άνθρωπε, να 
βαστάξεις τη χαρά του Θεού που εκδηλώνεται από το ναό της παρουσίας 
του εντός σου; Μπορείς να βαστάξεις το φως και τη χάρη, μπορείς να 
αναλάβεις την επιστασία του εαυτού σου και να φέρεις τους φορείς σου, 
την ύλη σου και τον νου σου, το συναίσθημά σου και τη συνείδησή σου, 
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μέσα από τις ευλογίες σου και μέσα από την αγάπη σου, στο επίπεδο και 
στη δυνατότητα να βαστάξουν την αγάπη; 

 
Η παραφορά της αγάπης είναι, άνθρωπε, που έρχεται να σε βρει, που 

έρχεται να κατοικήσει και να μείνει μαζί σου, αλλά πρέπει να 
προετοιμαστείς, πρέπει να κρατάς τον εαυτό σου στη δυνατότητα να 
αντέχεις την αγάπη. Και πώς θα ζήσεις μαζί της; Και πώς θα ζήσουμε 

μαζί, αγαπημένε; Διότι οι καταστάσεις του ανθρώπου δεν πρόκειται να 
μας εγκαταλείψουν, διότι ζητούν να ελεηθούν, κρούουν για να εισέλθουν 
στην πύλη που διάνοιξε ο Λόγος Φριστός για ολόκληρη την ανθρωπότητα, 

κρούουν για να εισέλθουν στη φωταγωγημένη τράπεζα, ζητούν ένδυμα 
μετουσίωσης. Αλλά η αγάπη εργάζεται, η αγάπη ρωτάει:  

 

Μπορείς να με βαστάξεις, άνθρωπε; Είμαι η κληρονομιά σου, είμαι η 
κληρονομιά του Θεού, είμαι ο αληθινός Εαυτός σου, είμαι αυτή που κράζει 
από τα βάθη των αιώνων. Είμαι αυτό που πάντα περίμενες, αυτό το οποίο 
αναζητούσες ανεπίγνωστα μέσα από κάθε σου λαχτάρα και αγωνία, μέσα 
από κάθε σου έρευνα. 

 
Σο αλληλούια των κόσμων υψώνεται, Πάτερ ουράνιε, από τον άνθρωπο 

της Γης. Εγώ ειμί ο άνθρωπος της Γης, που φέρνω στον Πατέρα 
ολόκληρη τη Γη και την εμπειρία και την Ιστορία! ,τι πάλλει και ζει και 
αναπνέει τα ξανασυλλέγω εις ένα, η συγκομιδή μου από την Ιστορία είναι 

αυτή, Πάτερ ουράνιε, και την φέρνω ενώπιόν σου. Αυτό ήταν το έργο μου 
πάντα: να φέρω τον κόσμο και τα όντα και τη ζωή και τον άνθρωπο, να 

φέρω τη Γη, να φέρω τα πάντα εγώ ο άνθρωπος σε σένα, Πάτερ ουράνιε, 
για να αγιασθούν ξανά, για να βρει η αγάπη σου κατοικία, για να βρει η 
ζωή την έκφρασή της ανεμπόδιστα, για να ευλογηθεί μέσα στα ουράνια 

φατνώματα. 
Σο αλληλούια των ουρανών και η χαρά των αγγελικών τάξεων εκχέεται 

στη Γη και ενώνεται με τη μελωδία του ανθρώπου που ανεβαίνει κι 

αγιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Λάβε, Γη, από το περίσσευμα της αγάπης 
του ανθρώπου που ανυψώνεται. Λάβε, Γη, απ’ την παραφορά της αγάπης 

του ανθρώπου, που ονόμασε τον εαυτό του αγάπη και βρήκε τη θέση του 
μες στην αγκάλη της Σριαδικής Ομοουσιότητας, ως φανέρωση και 
φορέας αυτής της αγάπης. Λάβε, Γη, και ενωτίσου κι αφουγκράσου τη 

διδασκαλία και τον λόγο και τον ήχο του ανθρώπου που διδάσκει τον 
εαυτό του. Λάβε, Γη, και αγαλλίασε, λάβετε, κόσμοι και όντα και 

αγαλλιάσετε, ότι εκ της Γης το πυρ το αρχέγονο αναδύεται και ονομάζει 
εκ νέου τα πάντα με τα ονόματά τους που είναι εγγεγραμμένα στις 
δέλτους των ουρανών, ίνα ζήσουν μες στην καινούργια ύπαρξη, την 

παρεχόμενη από τον ενωμένο Θεό και Άνθρωπο που ονομάζεται Ιωάννης! 
Προετοίμασα και παρασκεύασα εαυτόν για την ώρα αυτή, αδελφοί, 

μέσα στο μάκρος των αιώνων, και οι αιώνες περίμεναν. Περίμεναν να 

ακούσουν τη φωνή του ανθρώπου, περίμεναν να καούν από τη δόνηση 
της αγάπης του. Οι ουρανοί το είχαν ανάγκη, γιατί δεν είναι η Γη 

ξεκομμένη απ’ τους ουρανούς αλλά είναι τέκνο και θυγατέρα των 
ουρανών, είναι το λίκνο του ανθρώπου θεού, είναι η φάτνη του 
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ανθρώπου Φριστού, ο τόπος όπου θα δεχθεί τον Θεό και θα τον λατρέψει 
και θα τον φέρει μέσα στα πάντα ο άνθρωπος.  

Φαρά μεγάλη γίνεται στους ουρανούς! Είσαστε πιο ψηλά απ’ ό,τι 
νομίζετε. Εργασία αιώνων σάς έφερε εδώ, προετοιμασία από χιλιάδες 

υποστάσεις που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Έργο του Λόγου 
ετοίμασε την ημέρα αυτή για τη Γη, ώστε το Έργο του Διδασκάλου να 
μπορεί να ζήσει στιγμές χαράς και ευφροσύνης, επειδή ο άνθρωπος, 

κατά βούληση, αγιάζοντας την ελεύθερη βούλησή του, προσφέρεται για 
το Έργο αυτό· προσφέρεται να ανυψώσει όχι τον ατομικό του εαυτό αλλά 
την ανθρωπότητα ολόκληρη, τον κόσμο και τα όντα. Αυτή είναι η ζωή 

που επιστρέφει! Σα σα εκ των σων, Πάτερ, κατά πάντα και διά πάντα σοι 
προσφέρομεν, ίνα αναζήσουν, ίνα αναγεννηθούν στην ένωσή μας.  

Παρέλαβε, Γη, την ευλογία σε κάθε πόρο και παλμό σου, σε κάθε 
μόριο και κύτταρό σου. ε κάθε σπιθαμή του χώματός σου, του 
υπεδάφους σου, της ατμόσφαιρας, στα πάντα παρέλαβε, Γη, τη δόνηση 

αυτή ίνα αναζήσεις, ίνα ανυψωθείς, ίνα ως αγκάλη δεχθείς τον καρπό 
των αιώνων, τον άνθρωπο Φριστό τον οποίον εγκυμόνησες! 

Ιδού εγώ, ο Διδάσκαλος Ιωάννης, κρατώντας τις υποσχέσεις μου 
επέστρεψα διά των αδελφών μου, Πάτερ, ένθα εύρον σκήνωμα και χώρο 
και ναό και κατοικητήριο στην αγάπη της καρδιάς τους, την οποία 

τροφοδότησε και τροφοδοτεί η ευλογημένη Αναστασία, ήτις διακινεί τον 
Λόγο Μητέρα, τον Λόγο Ολότητα εις την Γην, της οποίας τη φωνή 
ακούουν τα σύμπαντα. Ευλόγησα και ευλογώ και αγίασα και αγιάζω 

εμαυτόν εντός σας, και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες. 
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3.11.04 – Δάσκαλος: Η είσοδος στο κέντρο του Ενός Εαυτού 

 

Αγαπημένοι μου, δεν θέλω έκφραση ιδεών, δεν θέλω ευχαριστία και 
άνοιγμα της προσωπικότητας, θέλω τον Εαυτό μου!  

Ποιο είναι το θέμα; Σο θέμα είναι πάντα ο άνθρωπος! Σον άνθρωπο 
υπερασπίζομαι, τον άνθρωπο υπερασπίστηκα όταν ήμουν στη Γη, τον 
άνθρωπο εξακολουθώ να υπερασπίζομαι μέσα από κείνους που μπορούν 

να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως τον Άνθρωπο 
χωρίς περιορισμούς, χωρίς περιορισμό κανένα. Ποτέ δεν έθεσα κανένα 
περιορισμό!  

Είναι πολύς καιρός που δεν ήσαστε πια σ’ αυτού του τύπου την 
εκδήλωση της προσευχής: της ευχαριστίας, ή της έκφρασης νοημάτων, ή 

της δόνησης μέσα από το ρεύμα της ζωής που σας διαπερνά. Είναι 
πολύς καιρός που έχετε κληθεί να εκφράζετε τον Εγώ ειμί, τον Εαυτό, τον 
αληθινό Εαυτό σας, την αληθινή σας ύπαρξη. Και φυσικά το έχετε κάνει, 

και φυσικά το έχετε βιώσει και φυσικά σας έχω ευχαριστήσει γι’ αυτό.  
Δεν υπάρχει τίποτε ικανό να κρατήσει τη ροή της ζωής, το ρεύμα της 

ζωής που ποθεί και διψά να προσφερθεί. Σο Έργο μου είναι να διαπερνώ 
συνέχεια όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις από οποιοδήποτε άνοιγμα, 
όσο μικρό κι αν είναι, στο νου, στην καρδιά και στη συνείδηση του 

ανθρώπου, και να εισχωρώ και να τελώ διεργασίες που ο άνθρωπος 
μπορεί να μην καταλαβαίνει. Αλλά πώς; Κατευθείαν εκ των ουρανών; 

Φρειάζονται υποστάσεις συνειδητές, χρειάζονται υποστάσεις που έχουν 
ένωση με όλα τους τα σώματα με την ενσαρκωμένη ανθρωπότητα και, 
ταυτοχρόνως, με τον Λόγο. Φρειάζονται υποστάσεις που έχουν κάνει το 

προσκύνημά τους στον άνθρωπο, στην Ιστορία του και στις καταστάσεις 
του και έχουν πει:  

Πατέρα, με αφορά, Πατέρα, είμαι διαθέσιμος, Πατέρα, είμαι εδώ και 
παραδίδω ολόκληρο τον Εαυτό μου για να με κινείς εσύ με όποιον τρόπο 
θέλεις.  

Αλλά χρειάζεται η αυτοεικόνα του Ενός Εαυτού, χρειάζεται η αντίληψη 
του Ενός Εαυτού, αλλιώς θα γίνει κίνηση εκ της μερικότητας.  

Είναι απλό για τον καθέναν να εισέρχεται στο κέντρο, γιατί ουσιαστικά 

εκεί είναι η ύπαρξή του η αληθινή. Είναι μια συνειδητή εισχώρηση, με 
τη δύναμη της καρδιάς. Η καρδιά θέλει να εκδηλωθεί, θέλει να 

εκδηλώσει τη δύναμή της. Ας μιλήσουμε για τη δύναμη της αγάπης, μια 
λέξη που μπορεί να είναι και παρανοημένη: η λέξη «δύναμη»: Η καρδιά 
ποθεί να ελευθερωθεί μέσα απ’ αυτή τη δύναμη. 

Αγαπημένοι, δεν υπάρχουν εμπόδια! Σα εμπόδια έχουν προ πολλού 
υποχωρήσει. Δεν υπάρχουν εμπόδια παρά μόνον αυτά που φαντάζεστε, 

και καθώς τα φαντάζεστε υλοποιούνται γιατί έχετε δύναμη, γιατί ακόμα 
μπορεί να λέτε στον εαυτό σας «είμαι περιορισμένος» κι αυτό να το 
βιώνετε. Αυτός όμως είναι ο αγώνας του ανθρώπου: να κρατήσει και να 

υποστηρίξει και να υπερασπισθεί την αλήθεια του Ενός Εαυτού. ας 
όρισα φύλακες σε αυτό!  

Τπάρχει η λαχτάρα της ένωσής μας. Αυτή ήταν, αδελφοί, η φλόγα που 
κράτησε το Έργο ζωντανό, παρ’ όλα όσα έγιναν, και αυτό υπάρχει μέσα 
σε όλους. Διαφυλάξτε το και προστατεύστε το.  
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26.1.05 – Ο καθαγιασμός της καθημερινότητας 

 

Η πορεία του ανθρώπου μαθητή δεν περιλαμβάνει, αγαπημένοι αδελφοί, 
αποχώρηση από τις χαρές της ζωής. Ίσα-ίσα, στο δρόμο της μαθητείας 

στον Λόγο εμπλουτίζεται η ζωή του ανθρώπου, εμπλουτίζονται οι τρόποι 
με τους οποίους μπορεί να βιώνει τη χαρά. Η αγιαστική θυσία 
περιλαμβάνει τη συσπείρωση της ύπαρξης πάνω στο κεντρικό νόημα της 

ευθύνης και της παρέμβασης. Και εκεί θυσιάζονται, κατά κάποιο τρόπο, 
οι περισπασμοί, η σπατάλη και η κατανάλωση δυναμικού σε ζητήματα 
μικρά, σε ζητήματα που δεν μας προάγουν και δεν βοηθούν στην 

απαραίτητη ενοποίησή μας μέσα στην καθημερινότητα. Περί αυτού 
πρόκειται και όχι περί οποιονδήποτε στερήσεων, όπως θα μπορούσε 

κανείς να σκεφθεί λανθασμένα. 
μως η μαθητεία του τελευταίου καιρού έχει, νομίζω, δείξει σε όλους 

πόσο η κίνηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των βιωμάτων είναι 

εν πολλοίς ανεξέλεγκτη και πόσο πρέπει να παρεμβαίνει ο άνθρωπος 
θυσιάζοντας, ούτως ειπείν, την οποιαδήποτε έλλειψη εγρήγορσης ή την 

οποιαδήποτε ευχαρίστηση βρίσκει να αφήνεται σε διαδρομές των 
σκέψεων και των συναισθημάτων που δεν παρουσιάζουν ενότητα ή 
επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, τα γνωστά. Είναι κάτι άλλο, λοιπόν, 

είναι η εσωτερική ενοποίηση που πρέπει να διαφυλάσσεται και να μην 
καταναλώνεται δυναμικό και ενέργεια σε άσκοπες κινήσεις του νου και 
των συναισθημάτων. 

Ο καθαγιασμός της καθημερινότητας είναι κάτι εύκολο, αρκεί ο 
άνθρωπος να έχει απλότητα και τρυφερότητα ως προς το οτιδήποτε θα 

έλθει να υπάρξει στην κάθε ημέρα του. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι μια 
αγκαλιά υποδοχής προς τα πάντα. Ευθύς εξαρχής, από την αρχή της 
ημέρας μπορεί να έχει τοποθετηθεί ως εξής:  

 
Θα δεχθώ ό,τι φέρει η ημέρα μου, Πατέρα μου ουράνιε, ό,τι κι αν είναι, 

όσο αρνητικό ή αντίξοο. Θα το υποδεχθώ με απλότητα και τρυφερότητα 
γιατί μου δίνει μια ευκαιρία να εφαρμόσω τη μαθητεία μου, τις 
διδασκαλίες, και να επιβεβαιώσω ότι είμαι ένα εργαστήρι μέσα στο οποίο 
μετουσιώνεται η ανθρώπινη συνθήκη, η ανθρώπινη κατάσταση της Γης, και 
από μέσα μου ανεβαίνει. Και, ταυτόχρονα, κατεβαίνει η χάρη και 
καθαγιάζει.  

 
Είναι ανάγκη η καθημερινότητα να συμπεριληφθεί στη μαθητεία και 

να πάψει ο διαχωρισμός του μαθητή ως ανθρώπου που μετέχει στο Έργο 
μέσα από κάποιες συγκεντρώσεις και ως ανθρώπου που στην 
καθημερινότητά του είναι διαφορετικός. Η ευλογία διοχετεύεται και 

θέλει ν’ αγκαλιάσει τον όλο άνθρωπο εκεί που είναι, εκεί που δρα, εκεί 
που λειτουργεί, όχι μόνον εκεί που πάει να προσευχηθεί! Ως εκ τούτου, 

αν είμαι ανοιχτός στην καθημερινότητά μου και στις καταστάσεις του 
ανθρώπου, είμαι ακριβώς στον ίδιο βαθμό και αντίστοιχα ανοιχτός και 
διευκολύνω τον πακτωλό της χάρης, γιατί έχω ανοίξει και αγκαλιάζω το 

σύνολο της ανθρώπινης κίνησης. Έχω γίνει αυτομάτως πύλη για τη 
διοχέτευση της χάριτος, έχω φύγει από την περιπτωσιολογία και από τη 
συγκυρία. Αν λοιπόν η κίνηση του ανθρώπου είναι αυτή, τότε παύει να 
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έχει νόημα η προσπάθεια και το άγχος «να εκδηλωθώ, να ανεβώ, να 
ενωθώ», κι αρχίζει η ένωση να γίνεται η φυσιολογική κατάσταση του 

μαθητή, ακριβώς επειδή έχει τοποθετηθεί έτσι: ως διαρκής συλλέκτης 
της ανθρώπινης κατάστασης μέσα στην απλότητα, την τρυφερότητα και 

την ένωσή του. 
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12.2.05 – Δάσκαλος: Αναγκαία η εμπιστοσύνη στον Θεό 

 

Μέσα από την ενότητα αναδύομαι, φως από φως και αγάπη από αγάπη, 
Ιωάννης Φριστός Λόγος, εκδηλούμενος στη Γη μέσα από σκήνωμα και 

από ομάδα ανθρώπων αγαπημένων, που συνδράμει το Έργο της Μητρός. 
Ευλογώ και ενισχύω αυτό το Έργο με τα δώρα μου, τα δώρα της 
ανάστασης και της μετουσίωσης της πτώσης. Σα παραδίδω ως δόνηση 

ελευθερίας μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, για να συντονιστεί με τη 
δωρεά μου και να ακολουθήσει ταχύτατα τον δρόμο της φανέρωσης της 
αλήθειας που φέρει μέσα της.  

ας ευλογώ, αγαπημένα μου παιδιά, σας διαχέω την αγάπη μου για να 
τη γνωρίσετε και να τη βιώσετε, σας παρέχω τη δύναμη της 

πρωτοβουλίας και της σκέψης για να διερευνήσετε τα αίτια των 
καταστάσεων που εκδηλώνετε, τα οποία δεν διαφέρουν απ’ αυτά που ήδη 
ανιχνεύσατε μέσα από την εμπειρία σας στο Έργο, εμβαπτίζοντας τη 

σκέψη σας στην έμπνευση. ας ευλογώ και σας διαχέω την ενεργοποίηση 
που είχα εγώ για το Έργο, την ενεργοποίηση του ανθρώπου που πονά 

και που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Έργο, ει μη μόνον αναπνέοντας 
συνεχώς μέσα σε αυτό. Αυτό ακριβώς βίωσες και συ, εαυτέ μου π.: τη 
χαρά της προσφοράς και της θυσίας, τη χαρά της συνεύρεσης με 

ανθρώπους που φέρνουν το Έργο σε πραγμάτωση. Αυτή τη χαρά 
διαμοιράζω να βιώσετε ενωμένοι, να την εκδηλώσετε, να τη διαμοιράσετε 
με τη σειρά σας στον άνθρωπο, για να μάθει με χαρά να προσεγγίζει τον 

Θεό και την εκδήλωσή του. 
ας ευλογώ, αγαπημένοι μου Λόγοι. Ενισχύω την ανακύκλωσή μου 

μέσα σας για να αναδύεστε ως Ιωάννης Εαυτός Αγάπη μετουσιώνοντας το 
διαχωρισμό που εκδηλώνετε, τελώντας το ως δώρο προς τον άνθρωπο, ως 
ένα από τα κύρια επιστεγάσματα της προσφοράς σας. Γιατί ο 

διαχωρισμός γεννά πολλά δεινά, όμως εσείς, μετουσιώνοντας τον 
διαχωρισμό θα αφήσετε στην ανθρωπότητα ένα απαράμιλλο εντύπωμα 
ελευθερίας, συνεργασίας και ενότητας. 

Ευλογώ τις εμπειρίες σας και τις αναδύω για να τις χρησιμοποιήσετε. 
Να τις εκμεταλλευτείτε ως βάση, μέσα από την οποία θα έχετε νέες 

εμπειρίες και από την οποία θα μπορείτε να πραγματώσετε το στάδιο του 
Έργου στο οποίο βρίσκεστε τώρα: το στάδιο της υπευθυνότητας, της 
στελέχωσης, της κατάδειξης της αληθινής αγάπης μέσα από έργα, μέσα 

από την παρουσία στο Έργο και στα τεκταινόμενά του, μέσα απ’ τη 
συνειδητή προσφορά. Αναγκαία η εμπιστοσύνη στο Θεό, αναγκαία η 

πεποίθηση που λέει ότι ο Θεός παρέχει στον άνθρωπο ό,τι ακριβώς 
χρειάζεται για να τελέσει το Έργο του, αναγκαία η παράδοση της 
καθημερινότητας στο Θεό, αναγκαία η πίστη ότι ο Θεός φροντίζει, ότι 

είναι η πλουσιοπάροχη προσφορά προς τον άνθρωπο, που δεν του δίνει 
πέτρα αλλά ψωμί, που δεν δίνει δυσκολίες αλλά χαρά! Αυτό τον Θεό 
αναγεννήστε μέσα σας, για να ενωθείτε με την αληθινή σας φύση και να 

την εκδηλώσετε.  
Αναγκαίος ο συντονισμός με το Έργο στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται, 

για να αποκτήσετε τις ταχύτητες που θα σας εκτοξεύσουν στην εκδήλωση 
του Λόγου Τιού Μητρός, του Ιωάννη Εαυτού Αγάπη. Είναι αναγκαίος 
αυτός ο συντονισμός για να παραμείνετε στην πρώτη γραμμή του Έργου 
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δίπλα στην Αναστασία βοηθώντας τη, λαμβάνοντας από αυτήν και 
παρέχοντας προς αυτήν, σε μια ανακύκλωση αγάπης και ελευθερίας. 

Αναγκαίος ο συντονισμός με τη χάρη, για να ξεφύγετε από τη νομοτέλεια 
της ισορροπίας και να εισέλθετε στη νομοτέλεια του ελέους, δίνοντας το 

παράδειγμα ενός νέου τρόπου λειτουργίας στην ανθρώπινη 
πραγματικότητα και καθημερινότητα, προσφέροντας μια ουσιαστική 
μετάλλαξη της αντίληψης που έχει ο άνθρωπος για τη νομοτέλεια και τον 

τρόπο που αυτή λειτουργεί στο υλικό πεδίο. Εσείς θα το τελέσετε αυτό, 
παιδιά μου, μεταλλάσσοντας ακριβώς τη δική σας τοποθέτηση απέναντι 
στη νομοτέλεια, μέσα από τη σύνθεση των εμπειριών που έχετε λάβει.  

ας ευλογώ και διαχέω την ολοκληρωμένη ενότητά μου με τον Θεό και 
τον άνθρωπο, ως θεμέλιο και επιστέγασμα της πορείας. ας ευλογώ όχι 

παρέχοντάς την ως δώρο, αλλά ως την οδό την οποία κι εσείς θα βαδίσετε 
για να την πραγματώσετε μέσα απ’ τον πόθο της ψυχής σας, τις πράξεις 
και τη συνεργασία σας. 

Ευλογώ τις τριβές ανάμεσά σας να μη λειτουργούν δυσχεραίνοντας την 
εκπαίδευσή σας, αλλά υποβοηθώντας την και φανερώνοντας τα σημεία 

στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθείτε. ας ευλογώ να έχετε αυτή την 
τοποθέτηση για τις τριβές και την αδράνεια.  

Ευλογώ αυτό τον κύκλο μαθητείας. Διαχέω σε κάθε υπόσταση, και στο 

σύνολο, την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώ το ενεργειακό του 
σώμα και, στο όνομα της αγάπης, το αποκαθαίρω και το εμβαπτίζω στην 
ενότητα, μέσα στη δόνηση του Πνεύματος του Αγίου. Ευλογώ τις ενώσεις 

που έχει λειτουργήσει αυτός ο κύκλος. Αποκόπτω όσες δεν έχουν πια 
λόγο ύπαρξης και ενδυναμώνω όσες χρειάζονται ενίσχυση, ώστε να 

λειτουργήσουν ως συνδέσεις με καταστάσεις της Γης στις οποίες πρέπει 
να μπείτε για να εκπαιδευτείτε.  

Ευλογώ τις πνευματικές σας αισθήσεις και τις διανοίγω για να μάθετε 

να έχετε συνεργασία με τα πνευματικά πεδία, να μάθετε να 
αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις των πνευματικών πεδίων με επίγνωση και 
αποτελεσματικά, αποκτώντας εμπειρία. Να μάθετε να συνεργάζεστε 

μεταξύ σας αλλά και με τις άυλες υποστάσεις που συνδράμουν τον 
άνθρωπο στην πορεία του, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίζετε την 

άρνηση και τις εκφράσεις της χωρίς να δεσμεύεστε και να καταβάλλεστε, 
χωρίς να χάνετε τίποτε από την ενότητά σας, αλλά να διαχέεστε στον 
άνθρωπο με ελευθερία, χωρίς φόβο, αναστολές και δεσμεύσεις.  

Πάντοτε καλύπτω, πάντοτε προφυλάσσω και πάντοτε προστατεύω. Κι 
αν τα αφαιρώ κάποτε, το κάνω γιατί είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε νέες 

διευρυμένες καταστάσεις, αλλά και πάλι υπάρχει κάλυψη στον άνθρωπο 
που αγωνίζεται και προσπαθεί. Πάλι υπάρχει κάλυψη, ακόμη κι αν δεν 
φαίνεται. Γιατί πολλά μπορεί να συμβαίνουν που δεν τα καταλαβαίνετε, 

ενώ δεν συμβαίνουν άλλα που θα μπορούσαν να συμβούν. Πάντοτε 
υπάρχει κάλυψη στον άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να μη φέρεται 
εγωιστικά, με οίηση και διαχωρισμό.  

ας ευλογώ και εγγράφω μέσα σας την αλήθεια ότι υπάρχει πάντοτε η 
κάλυψή μου, η αγάπη μου, η τροφοδοσία μου για ό,τι χρειάζεστε για να 

εκδηλώσετε το Έργο και για την ανάσταση του Εαυτού σας. Σον Εαυτό 
σας θα αναστήσετε, κι εγώ σας δίνω τα πάντα γι’ αυτό. ας δίνω το 
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απόλυτο δώρο για να το δωρίσετε και εσείς στους ανθρώπους γύρω σας, 
στον Εαυτό σας, γιατί δεν υπάρχει άλλος εαυτός! 
 

9.3.05 – Η ανάδυση του Ενός Εαυτού 

 
Πατέρα μου αγαπημένε, δεν σε επικαλούμαι σαν ατομικότητα, δεν 
μπορώ πλέον να σε επικαλούμαι διαχωρισμένα, Πατέρα, πρέπει να 

μετατοπιστώ και να μετακινηθώ. ε επικαλούμαι από το λο του Εαυτού 
μου, γιατί αυτό πραγματικά είμαι! ε επικαλούμαι ως ο Ένας Άνθρωπος, 
Πατέρα, με όλα τα στοιχεία που τον συνέχουν και τον διέπουν και 

κινούνται μέσα του, σε επικαλούμαι ως ο υιός σου και ακούω μέσα μου 
ότι ακριβώς έτσι πρέπει να επαναπροσδιορίσω τις προτεραιότητές μου, 

ότι δεν μπορώ να κινούμαι ως ατομικότητα στην καθημερινότητά μου, 
δεν μπορώ να αφιερώνω όλο τον χρόνο μου για τις ενασχολήσεις της 
εργασίας μου τις προσωπικές, κι έτσι να διαχωρίζω τον εαυτό μου. Η 

ανάγκη που νιώθω, Πατέρα, είναι να μπορέσω να κινούμαι ως ο Ένας 
Άνθρωπος. Σα βιώματα που μου χάρισες και όλη τη διδαχή που μου 

χαρίζεις, να μάθω να μην τα κατακρατώ, να μάθω να μην τα χειρίζομαι 
διαχωρισμένα, όπως εγώ νομίζω, αλλά να δω πραγματικά ποιος είμαι, να 
δω πραγματικά από πού προσφέρω και με ποιο τρόπο προσφέρω.  

Διότι δεν μπορώ να προχωρήσω ατομικά και διαχωρισμένα, δεν μπορώ 
να προσφέρω μέσα από την προσωπικότητά μου, αυτή η προσφορά δεν 
με πηγαίνει πουθενά! Γι’ αυτό ευλογώ τη λειτουργία αυτή, που υπάρχει 

στον καθένα μας, για να μπορέσω να αλλάξω τις προτεραιότητές μου. 
Γιατί προτεραιότητά μου θέλω να είναι το λο του Εαυτού μου· όταν 

μιλώ κι όταν σκέφτομαι, όταν εκφράζομαι κι όταν προσφέρομαι να μη 
δύναμαι να διαχωρίζω, να μη με μπλέκουν οι μορφές αλλά να βλέπω 
ποιος είμαι.  

Γιατί ποιος είμαι πραγματικά, Πατέρα; Κι αν έχω φτάσει κάπου, κι αν 
έχω κάποιες αρετές, κάποια χάρη ή κάποια εξουσία ποιος μου την 
έδωσε; Ως ατομικότητα αγωνίστηκα; ,τι είμαι το οφείλω στο λο του 

Εαυτού μου, το οφείλω σε κάθε αδελφό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
δίπλα μου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν κινείται, σκέφτεται και 

εκδηλώνεται. ,τι είμαι το οφείλω σε κάθε τμήμα μου, που κινείται με 
οποιαδήποτε εκδήλωση και με οποιονδήποτε τρόπο. Γι’ αυτό, σε 
παρακαλώ πολύ, θέλω η αγάπη μου, η αγάπη μας, να αφορά τον 

άνθρωπο με όλες του τις εκδηλώσεις. Θέλω πραγματικά να ανοίξει η 
καρδιά μου και να μπορώ να νοιάζομαι, όπως ο Δάσκαλος νοιαζόταν για 

τον άνθρωπο. 
Πόσες σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου κάθε μέρα για το ποιος έχει 

ανάγκη δίπλα μου απ’ αυτούς που συναναστρέφομαι, και πώς λειτουργώ 

για να τον βοηθήσω; Πώς κινούμαι; Ως ατομικότητα, ως μια μορφή 
απέναντι σε μια άλλη μορφή; Δεν θέλω να μπερδεύομαι, Πατέρα! Θέλω 
να βλέπω σε όλες τις μορφές εσένα, θέλω να βλέπω την ανάγκη της κάθε 

μορφής που κινείται, έστω κι αν οι τρόποι της μου φαίνονται τρομεροί, 
δυσαρμονικοί, αρνητικοί. Να μοιράζω αυτό που με διδάσκεις, αυτό που 

από την αρχή των αιώνων μου δείχνεις: την απειρότητά μου. Δεν θέλω να 
περιορίζω άλλο τον Εαυτό μου στην ατομικότητα, γιατί βλέπω τι μου 
χαρίζεις, βλέπω το δυναμικό.  
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Μου ‘χεις δώσει δύναμη, εξουσία, χάρη. Κι όλα αυτά, για να μπορέσω 
να τα αυξήσω και να τα διευρύνω, ένας μόνον τρόπος υπάρχει αυτή τη 

στιγμή στον νου μου: να τα προσφέρω καθημερινά, να μη βάζω 
προτεραιότητα το πώς θα περάσω εγώ, γιατί δεν είναι δυνατόν να 

προχωρήσω, δεν είναι δυνατόν να θεωθώ σε καμιά περίπτωση αν δεν 
προσφέρω όπως εσύ μου προσφέρεις, αν δεν κινούμαι προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Ευλογώ μέσα μου την όποια, έστω κι ασυνείδητη, λειτουργία εγωισμού 
αντιστέκεται και επιμένει να κινούμαι και να αφιερώνω χρόνο για να 
μπορέσω να προχωρήσω ατομικά, για να μπορέσω εγώ να ανυψωθώ, για 

να μπορέσω εγώ να καλλιεργηθώ περισσότερο, για να μπορέσω εγώ να 
είμαι φωτεινός και λαμπρός. Αυτή την πλάνη την εναγκαλίζομαι με την 

αγάπη της ένωσής μας, γιατί δεν θέλω να ζω με πλάνες, δεν θέλω να 
χάνω τον χρόνο μου, Πατέρα! Γιατί δεν μπορώ να ζω έξω από την ένωση 
αφού εκεί πραγματικά ζω, εκεί ανασαίνω, εκεί είσαι εσύ, εκεί είμαι εγώ, 

εκεί είναι η Μητέρα, εκεί είναι οι αδελφοί μου, εκεί είναι τα πάντα! Θέλω 
να σβήσω ως ατομικότητα, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μου. λες οι 

ατομικές μου επιδιώξεις, οι επαγγελματικές, οι οικογενειακές, οι φιλικές, 
πολύ μικρή αξία έχουν όταν βλέπω μορφές διαχωρισμένες, όταν βλέπω 
τον έναν άνθρωπο εδώ και τον άλλο εκεί. Θέλω να με ελεήσεις, να με 

φωτίσεις και να διανοίξεις τους ουρανούς μου, για να μπορώ να βλέπω 
τη ρέουσα ενέργεια της ένωσης μες σε κάθε τι, μες σε κάθε άνθρωπο, σε 
κάθε χώρο, σε κάθε παλμοδονούμενη καρδιά, μέσα σε κάθε νου που 

κινείται όπως κι αν κινείται, και μέσα εκεί να διαχέω την απειρότητα του 
Εαυτού μου, που είναι ανεξάντλητη. 

 
Παραδίδω όλα αυτά που νόμιζα ότι θα με προχωρήσουν σ’ αυτό το Έργο, 
παραδίδω όλα αυτά που νόμιζα αγάπη και προσφορά, γιατί εσύ είσαι η 

αγάπη και η προσφορά και κάθε φορά το δείχνεις στην πράξη. Εσύ είσαι 
η ενότητα αλλά εσύ κι εγώ είμαστε ένα, είμαι εικόνα και ομοίωσή σου, 
είμαι η ουσία σου, είμαι η αγάπη σε μορφή κι ακόμα δεν το ‘χω 

γνωρίσει, δεν το ‘χω χωνέψει καλά! Δεν έχω κατανοήσει τι είμαι και τι 
μπορώ να κάνω, γι’ αυτό συνεχώς παραπονιέμαι και γι’ αυτό συνεχώς 

θέλω να κάνω κι άλλα, γι’ αυτό συνεχώς είμαι ανικανοποίητος. Μα γιατί 
δεν αφήνω αυτή την ομορφιά, αυτή την ένωση, αυτή τη γλυκύτητα, αυτά 
τα εντυπώματα που μου ‘χεις χαρίσει, με τα οποία με έχεις πλημμυρίσει 

μέσα μου, αυτές τις ιδέες τις διαυγείς, τις κατακάθαρες να κινούνται 
όπου ζω, όπου αναπνέω, κάθε μου μέρα, κάθε στιγμή; Αφού εκεί ζω, 

διαφορετικά δεν είναι ζωή αυτή που κάνω, Πατέρα, και δεν μπορώ άλλο 
να ζητάω από σένα! λα μου τα ‘χεις χαρίσει, όλα μου τα ‘χεις δώσει και 
συνεχώς μου δίνεις. Απλώς θέλω να με προφυλάξεις μέχρι να μπορέσω 

να σταθώ στα πόδια μου, μέχρι να μπορέσω να νιώσω τι σημαίνει 
προσφορά, και η προσφορά που θα βγαίνει από μέσα μου να βλέπω να 
φέρνει αποτελέσματα, να βλέπω να ανυψώνει τον Εαυτό μου που ζει 

μέσα σε μια άλλη μορφή και να με πλημμυρίζει χαρά.  
Γιατί έτσι χαίρομαι πραγματικά: όταν βλέπω τη δόνηση που μου 

χαρίζεις να απλώνεται παντού και να τη βιώνουν όλα μου τα τμήματα, 
μόνον εκεί ειμί εγώ! Δεν είμαι ένα τμήμα τότε, χάνω την ατομικότητά 
μου. Σότε είμαι ένα, τότε είμαστε ένα, τότε δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. 
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Σότε βιώνω τη θεότητά μου κι ανοίγομαι και ιδέες έρχονται στον νου μου 
και τρόποι πολλοί που δεν έβρισκα πριν, για να δώσω, για να μάθω να 

δίνω, για να μη ζητάω τίποτα, να μάθω να είμαι ένα χαμόγελο 
προσφοράς, ένα δάκρυ, ένα μοίρασμα χωρίς να σκέφτομαι, χωρίς να 

μετρώ. Εκεί ζω μαζί σου. Αυτό ευλογώ μέσα μου, το ευλογώ μέσα στον 
άνθρωπο, να το διαχύσουμε, να καταδείξουμε την ένωσή μας, να μην 
ψάχνουμε λόγια, να μην ψάχνουμε τρόπους, γιατί όλα τα λόγια και όλοι 

οι τρόποι είναι μέσα στην ενεργοποιημένη αγάπη, στην ενεργοποιημένη 
ουσία μας.  

Ευχαριστώ τον αδελφό μου, ευχαριστώ τον Εαυτό που μέσα από σένα, 

αδελφέ μου, εκδηλώθηκε και έλκυσε το φως και πυροδότησε την ένωση 
μέσα στον κύκλο κατά την έναρξή του. Ευχαριστώ κάθε αδελφή και 

αδελφό μου. ,τι φανέρωσε, ό,τι κι αν εκδήλωσε εγώ ειμί! λα τα 
εναγκαλίζομαι, όλα τα χωράω, απ’ όλα έχω ανάγκη. Σα ανυψώνω στ’ 
όνομά σου, άναρχε Πατέρα, στο ύψος της αγάπης, στη μια πηγή του 

απείρου και τα εμβαπτίζω όλα για να λάβουν την τελειοποίησή τους, την 
αναγωγή που χρειάζεται το κάθε τι. Σα προσφέρω ξανά στον Εαυτό μου σ’ 

αυτόν εδώ τον κύκλο, τα προσφέρω στον Εαυτό μου στη χώρα μου. Ση 
συνείδηση της θεότητάς του προσφέρω, την επίγνωση ότι δεν είναι έρμαιο 
κανενός, αλλά μόνον της πλάνης του. Ευλογώ την πλάνη του Εαυτού 

μου να γίνει αλήθεια που θα τον πλημμυρίσει, που θα τον βομβαρδίσει 
μέσα από ιδέες και από συναισθήματα, από συνειδησιακές καταστάσεις 

συνεχώς διευρυνόμενες κι ανανεούμενες, οι οποίες θα δημιουργήσουν 
χώρο μέσα του, ώστε τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη 
χώρα πραγματικά να ωφελήσουν τον Εαυτό μου, ο οποίος βάλλεται με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο οποίος στέκεται απομονωμένος, ο οποίος 
θέλει λίγη συμπόνια, λίγη αγάπη, θέλει να πιστέψει σε κάτι που νιώθει 
μέσα του, κάτι πιο διευρυμένο, θέλει να ελευθερωθεί. 

ου χαρίζω την ελευθερία, την ευλογώ, στη διαχέω. Εσύ είσαι η 
ελευθερία! Εσύ είσαι η αγάπη! ε ευλογώ να το ζήσεις, να το νιώσεις και 

να το διαμοιράσεις. Αμήν 
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23.3.05 – Περί της κίνησής μας στο γήινο πεδίο 

 

Αδελφοί, ο άνθρωπος πρέπει βέβαια να κινείται στη Γη και να είναι 
εντάξει με τις υποχρεώσεις του και να κάνει καλά αυτό που πρέπει να 

κάνει. Αλλά δεν χωράει ο άνθρωπος σε τίποτε, δεν μπορεί να χωρέσει σε 
ολόκληρη τη Γη γιατί είναι αγάπη και η αγάπη είναι άπειρη. Δεν χωράει 
πουθενά, παρά μόνον εκεί που η ύπαρξή του είναι μια διαρκής ευλογία. 

λα τα άλλα τον στενεύουν, τον μικραίνουν, τον περιορίζουν, του 
κρύβουν απ’ τα μάτια του την αληθινή του ύπαρξη. Δεν χωράει στη Γη ο 
άνθρωπος! Μα δεν χωράει ούτε στο ηλιακό σύστημα, είναι παγκόσμιος, 

είναι άχωρος, είναι άχρονος, είναι αεί κινούμενος. Είναι μια δύναμη που 
μπορεί να αφήνεται στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις, χωρίς όμως να 

περιορίζεται. Κι αυτή η δύναμη υψώνεται τώρα από τη Γη ακαταμάχητη 
και δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να την περιορίσει.  

Ο μαθητής του Λόγου δεν χωράει πουθενά, αδελφοί, παρά μόνον στην 

ένωσή του με τον Πατέρα. Μόνον εκεί αναπαύεται, όταν έχει παραλάβει 
στην αγκάλη του τη Γη και τον άνθρωπο σε ένα συνεχή αγιασμό. Και δεν 

χρειάζεται κανείς να ψάχνει για λόγια. Απλώς, αφήνεται ως πλημμυρίδα 
αγάπης και ως ανάσα ζωής να ρεύσει, ανασύροντας τη θεία ουσία από 
όλες τις υπάρξεις και τις καταστάσεις. ου παρουσιάζω, Πατέρα, τον 

άνθρωπο της Γης που γνώρισε και εκδήλωσε τον Εαυτό του και υψώνεται 
ως ευχαριστία και δοξολογία, αλλά όχι μόνος του. Τψώνεται μαζί με τον 
κόσμο και τον άνθρωπο! 

 
Πατώ σταθερά στη γη, αδελφοί! Πατώ σταθερά στη γη, που σημαίνει ότι 

διεκπεραιώνω ό,τι πρέπει να διεκπεραιωθεί σωστά και αρμονικά, χωρίς 
δυσφορία, δυσανεξία, και υπομένω όπου πρέπει να κάνω υπομονή, 
μέχρι να λυθούν τα προβλήματα και να εναρμονισθούν οι καταστάσεις, 

χωρίς να χάνω την πίστη και το κουράγιο μου. Πατώ σταθερά στη γη, 
έχω αρμονικές και ορθές σχέσεις, έχω διάκριση. Δεν ανέχομαι το χάος 
πουθενά, δεν με κάνουν οι αφαρπασμοί μου οι ουράνιοι αιθεροβάμονα 

και δυσπροσάρμοστο στα γήινα προβλήματα και στις γήινες καταστάσεις. 
Δεν είμαι ο άνθρωπος των περιορισμών, είμαι ο άνθρωπος αγάπη, ο 

άνθρωπος ελευθερία, ο Άνθρωπος Ολότητα, που μέσα στους 
περιορισμούς κινούμαι ελεύθερος, γνωρίζοντας ότι όλοι οι κόμποι θα 
λυθούν μέσα από την αγάπη και την υπομονή.  
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Η συγκέντρωση της 30.3.05 
 

Ευλογία υπέρ των μεταναστών   
 
Παρότι τα παρατιθέμενα εδώ δείγματα είναι ελάχιστα, πρέπει να 

σημειώσουμε πως οι ευλογίες σαν αυτή, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα 
αλλά γενικότερα για τα προβλήματα της χώρας, της ανθρωπότητας και του 
πλανήτη, αποτελούσαν εξ αρχής –παράλληλα με την εκπαίδευση– την 
κύρια δραστηριότητα του Έργου, η οποία εισήχθη από τον Διδάσκαλο 
Ιωάννη για πρώτη φορά στην ανθρώπινη Ιστορία.   
 
Αγαπημένη μου Μητέρα, παραδίδω την υπόστασή μου και τις 

υποστάσεις των αδελφών μου στο φως και την αγάπη σου και ζητώ την 
καθοδήγησή σου γι’ αυτή την προσευχή. τ’ όνομα της αγάπης, αναδύω 
τη χάρη που εσύ έχεις δωρίσει στον άνθρωπο και την ευθύνη του 

ενεργού στην κοινωνία ανθρώπου, ο οποίος αντιλαμβάνεται τα πράγματα 
σαν να συμβαίνουν σ’ αυτόν και ενεργεί υπεύθυνα γι’ αυτά. Ευλογώ τη 

δυναμική συμμετοχή όλων μας σ’ αυτή την ενέργεια. υγκεντρώνω το 
νου μας στην τέλεσή της, συγκεντρώνω την καρδιά μας για να 
τροφοδοτήσει με αγάπη αυτούς τους λόγους, τους οποίους καθιστώ 

λόγους πίστης, δύναμης, ευλογίας, προερχόμενους απ’ την καρδιά κάθε 
αδελφού. Ευλογώ την κίνησή μας ως μονάδας ενιαίας, δυνατής, ικανής 
να ταρακουνήσει τη συνείδηση του Έλληνα φέρνοντας αλλαγές εντός του 

και στην πραγματικότητα στην οποία ζει.  
το όνομα της αγάπης, ευλογώ τις υποστάσεις μας και τις διανοίγω 

στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Ευλογώ και παραδίδω τις 
καταχωρημένες εντός μας εντυπώσεις και απόψεις, τα συναισθήματα 
φόβου ή δυσανεξίας προς τους μετανάστες και κάθε εντύπωμα 

ρατσισμού. Ευλογώ την εσωτερική κίνηση που θα μας οδηγήσει σε ένα 
νέο τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων που κατοικούν στην Ελλάδα 
προερχόμενοι από άλλη χώρα. Μέσα στην άπειρη αγάπη αφαρπάζω τα 

συναισθήματα που έχουμε κατά καιρούς εκφράσει γι’ αυτούς, θετικά ή 
αρνητικά, ώστε να εκδηλωθούμε την ώρα αυτή διαχέοντας τη χάρη σου 

με ουδετερότητα. Ευλογώ κι ενώνω τις υποστάσεις μας στο σημείο της 
ακέραιης έκφρασης του Λόγου Εαυτού Φριστού. Ευλογώ και μας 
συλλέγω στο κέντρο του κύκλου, όπου υπάρχουμε ως η ενότητα των 

πάντων, και διαχέομαι ως ενότητα στις μερικότητες που είμαστε, για να 
αφαρπαστεί ανεμπόδιστα κάθε κομμάτι της ύπαρξής μας στη δόνηση και 

στον παλμό ελευθερίας και έκφρασης του Εαυτού Αγάπη.  
Κλειδώνω ενεργειακά τον χώρο, για να μπορέσουμε να εκδηλωθούμε 

ολοκληρωμένα χωρίς να εισρεύσει εντός μας καμιά ποιότητα 

δυσαρμονίας προερχόμενη από το μέρος της συλλογικής συνείδησης του 
Έλληνα που κινείται διαχωρισμένα και δυσαρμονικά προς τον εαυτό 
άνθρωπο που προέρχεται από άλλες χώρες. το όνομα της αγάπης, 

διανοίγω τους ουρανούς μας μέσα σε εσένα για να λάβουμε την 
καθοδήγηση, τη φώτιση και τη χάρη σου, ώστε εσύ, Λόγε Εαυτέ Αγάπη, 

να ρεύσεις και να εκδηλωθείς μέσα απ’ τις υποστάσεις μας ενεργά. 
Αναδύω από κάθε υπόσταση που παρευρίσκεται τον Λόγο Εαυτό 
Ενότητα, τον Εαυτό Άνθρωπο Φριστό, την ενότητα που είμαστε, για να 
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δονηθούμε σ’ αυτήν, να παραδοθούμε σ’ αυτήν και, βιώνοντας την 
ευθύνη για τη γήινη πραγματικότητα και τις καταστάσεις της, να 

ρεύσουμε ως Λόγος Εαυτός Φριστός στην ελληνική συνείδηση, 
διαχέοντας τη μετουσίωση που έχουμε τελέσει μέσα μας. Ευλογώ και 

μετουσιώνω πλήρως κάθε παλμό δυσαρμονίας που εκφράζουμε προς 
ανθρώπους άλλων χωρών. Μετουσιώνω ολοκληρωτικά κάθε ίχνος της 
εθνικής συνείδησης που λειτουργεί διαχωριστικά εντός μας, και μας 

διανοίγω στη συνείδηση του ανθρώπου που δεν γνωρίζει ως πατρίδα 
παρά μόνο τη Γη.  

Μετουσιώνω κάθε συναίσθημά μας που λειτουργεί διαχωριστικά και 

δεσμευτικά προς ανθρώπους άλλων χωρών. Σελώ εντός μας αυτή τη 
μετουσίωση σε όσα εντυπώματα, απόψεις κι αναμνήσεις μας λειτουργούν 

μ’ αυτό τον τρόπο. το όνομα της αγάπης, συλλέγω μετουσιωμένο 
δυναμικό απ’ τις υποστάσεις μας και, μέσα απ’ την ενότητά μας, ρέω και 
διαχέομαι στη συνείδηση του Έλληνα εαυτού μου, διαχέομαι στην 

ελληνική συνείδησή μου εισπορεύοντας ένα νέο παλμό ενότητας, 
ελευθερίας κι αγάπης, αναγνώρισης και σεβασμού προς τον άνθρωπο. 

Ευλογώ την εκδήλωση ενός νέου τρόπου συμπεριφοράς απέναντι στον 
άνθρωπο μετανάστη, ως έκφραση σεβασμού και αυτοσεβασμού, ως 
έκφραση ενότητας κι αγάπης. Ευλογώ και διασπώ τα κατεστημένα του 

εθνικισμού και των όποιων συμπλεγμάτων κατωτερότητας ωθούν τον 
Έλληνα να υπερυψώνει τον εαυτό του έναντι άλλων εθνών. Ευλογώ την 
πλήρη, μέσα από γεγονότα, συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης, 

ώστε να μην τρέφει αυταπάτες ότι δεν εκδηλώνει ρατσιστικές τάσεις. 
Ευλογώ αυτά τα γεγονότα και τα καθιστώ κόμβους αυτογνωσίας στην 

πορεία για την εξέλιξή του, για την εκδήλωση του αληθινού του 
προσώπου, του προσώπου του οικουμενικού ανθρώπου.  

το όνομα της αγάπης, ευλογώ όσους κατέχουν ιδιαίτερη θέση στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο 
την κοινή γνώμη. Ευλογώ ιδιαίτερα την παιδεία και την εκπαίδευση για 
να μεριμνήσουν, το υπουργείο Παιδείας κι όλοι οι υπεύθυνοι, για τη 

σωστή διαπαιδαγώγηση των μαθητών, ώστε να προφυλαχθούν οι νέοι από 
το ρατσισμό. Διαχέω τον παλμό της μετουσίωσης στην ελληνική 

συνείδηση! Ευλογώ και καθιστώ φανερές τις όποιες ανάλογες τάσεις 
υποβόσκουν σε θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα στην 
Αστυνομία, την Εκκλησία, τη Δικαιοσύνη και την Τγεία, ώστε να 

φανερωθούν οι υποστάσεις που λειτουργούν εκφράζοντας κατεστημένα 
ρατσισμού και ξενοφοβίας και να παύσουν να έχουν επιρροή στα 

πράγματα. Παρόμοια λειτουργώ σε κάθε τομέα της ελληνικής 
πραγματικότητας, διαχέοντας νέα πνοή προερχόμενη από το έλεος. 

Διαχέω μέσα από αυτόν τον κύκλο έναν παλμό ικανό να ρεύσει στην 

ολότητα της ελληνικής συνείδησης, διανοίγοντάς τη σε μια νέα 
κατάσταση και σε ένα νέο εύρος. Ευλογώ να φανερωθεί άμεσα αυτή η 
διάνοιξη, μέσα από αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Ευλογώ να 

εξαρθρωθούν όλα τα κυκλώματα που λειτουργούν δυσχεραίνοντας τη 
θέση των μεταναστών και δυσφημίζοντάς τους στα ΜΜΕ. Ευλογώ και 

διαλύω κάθε εντύπωμα φόβου μέσα στο φως και την αγάπη ρέοντας ως 
ελευθερία, διαχέοντας την εμπιστοσύνη στον Εαυτό Θεό και στον 
άνθρωπο, διαχέοντας δόνηση και παλμό ενότητας. Μέσα απ’ αυτή τη 



 66 

λειτουργία αναδύω την ευθύνη που φέρω για όσα συμβαίνουν στη Γη και 
ευλογώ την ανάλογη αίσθηση ευθύνης των Ελλήνων να μετουσιωθεί σε 

ξεκάθαρη επίγνωση, δράση και μεταλλαγή του τρόπου έκφρασης προς 
τους μετανάστες και, μέσα από μια ενεργή δυναμική, να διαχυθεί 

λειτουργώντας επίσης σε όλα τα κατεστημένα του διαχωρισμού που ο 
λαός αυτός εκφράζει ακόμα προς άλλους λαούς και εθνότητες ή προς τον 
ίδιο του τον εαυτό! Σην ευθύνη αυτή διαχέω στις υποστάσεις μας, για να 

μας δονεί και να μας οδηγεί σε εκδηλώσεις θείες και για να αναδυθεί μια 
νέα συνειδητοποίηση του ρόλου μας στη Γη: ότι επεμβαίνουμε για τη 
μεταλλαγή των καταστάσεων, αυτομεταλλασσόμενοι και οι ίδιοι συνεχώς 

σε φως και αγάπη, στην Ολότητα Άνθρωπο Φριστό.  
Ευχαριστώ τον άνθρωπο που δίνει χώρο για να εκφρασθεί το θείο 

θέλημα, ευχαριστώ τον Θεό για το έλεος που δίνει αφειδώς στην 
ανθρωπότητα. Ευλογώ όλα αυτά να τελεστούν, στο όνομα της αγάπης, 
σύμφωνα με το θέλημά σου, Πατέρα. Οποιουδήποτε είδους υπέρβαση 

τυχόν τέλεσα την παραδίδω σε εσένα να αποκατασταθεί, ώστε να μην 
επιβαρύνει τα σώματα και τις υποστάσεις μας. Αποκόπτω, ακόμα, 

οποιαδήποτε συναισθηματική ένωση τυχόν δημιουργήσαμε και 
αποκαθαίρω τις υποστάσεις μας από οποιαδήποτε δυσαρμονική ενέργεια 
προσελκύσαμε.  

 
Άλλος μαθητής: Ο άνθρωπος υπεύθυνος για την άνοδο των 

πάντων 

 
Θέλω να αποσαφηνίσω κάτι. Πολλοί κινούνται σε πνευματικούς δρόμους 

και παρουσιάζουν ανάπτυξη και εξέλιξη πνευματική – οπωσδήποτε! Ο 
μαθητής του Λόγου όμως, που εισέρχεται στον ενωμένο Εαυτό, δεν 
λειτουργεί και δεν εργάζεται, αδελφοί, μόνο για τον άνθρωπο ολόκληρο, 

αλλά και για όλα τα βασίλεια και για ολόκληρο τον πλανήτη. Κατά 
κάποιο τρόπο, που δεν είναι λιγότερο αληθινός και πραγματικός, ο 
ενωμένος άνθρωπος, ο μαθητής του Λόγου, παρουσιάζει στον Θεό 

ολόκληρο τον πλανήτη με τη σφραγίδα της ενότητάς του επάνω.  
Ούτως ή άλλως, η Γη με τα όντα της ζει και υπάρχει στη συνείδηση, 

στο νου και την καρδιά κάθε ανθρώπου. Κατά το βαθμό που ενοποιείται 
μέσα στον μαθητή του Λόγου, παρουσιάζεται στον Θεό. Ζει, αποκτά ζωή, 
και όταν ο μαθητής φθάσει στην αποκατάσταση των πάντων και 

παρουσιάσει εντός του μια ανακαινισμένη Γη και ανθρωπότητα, με τα 
βασίλεια όλα να μετέχουν σε αυτή την ανακαίνιση, καθιστά δυνατότητα 

οδεύουσα προς την πραγμάτωσή της αυτή τη Γη που ζει μέσα του, την 
ενωμένη με την ενότητα των πάντων, και εγγράφει αυτή στο μέλλον και 
δημιουργεί και ενισχύει αυτό το μέλλον· το καθιστά ήδη πραγματικότητα 

από τώρα και το ενδυναμώνει μέσα στη συλλογική συνείδηση. Έτσι, 
λοιπόν, αυτό που προσκομίζει και παρουσιάζει ενώπιον του Θεού ο 
μαθητής του Λόγου είναι ολόκληρη η Γη με κάθε μορφή ζωής πάνω της, 

εμπλουτισμένη, ευλογημένη και αγιασμένη από τη δική του ενότητα, 
που με το αίμα της καρδιάς του εγκαθίδρυσε. 
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13.4.05 – Αγιασμός: Βεβαιώνω την υιότητά μου, βεβαιώνω τον 
άνθρωπο μαθητή, μαχητή του Λόγου στην καθημερινότητα – 

Ευλογία για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια  

 

Βεβαιώνω την υιότητά μου ενώπιον όλων των καταστάσεων που με 
πιέζουν εσωτερικά και εξωτερικά. Ση βεβαιώνω ως κατανόηση, 
τρυφερότητα και αγκαλιά γι’ αυτές τις καταστάσεις, ως πυρ και φλόγα 

μετουσίωσης και, πάνω απ’ όλα, ως την αλήθεια της ύπαρξής μου, 
δηλαδή την αδιαπραγμάτευτη επίγνωση ότι είμαι υιός και θυγατέρα του 
Θεού, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, όποιες κι αν είναι οι καταστάσεις. 

Ως εκ τούτου, λειτουργώ την ευχαριστία μου για την ομορφιά του 
κόσμου, για την ομορφιά της ύπαρξης, για την ομορφιά των ανθρωπίνων 

σχέσεων, για το άπειρο δώρο της ζωής, για την ευκαιρία να υπάρχω και 
να εργάζομαι στο Έργο αυτό, να μαθαίνω τους ανθρώπους, να συλλέγω 
εντός μου την ομορφιά από κάθε άνθρωπο εαυτό μου, να εργάζομαι για 

την αρμονία και για την άνοδο της ανθρωπότητας. 
Τψώ την ευχαριστία και τη δοξολογία μου, Πάτερ, διότι γέμισε από 

νόημα η ζωή και η καθημερινότητά μας, διότι διευρύνθηκε το νόημα της 
ύπαρξής μας και απλώθηκε στον Έναν Εαυτό διασπώντας τα όρια και 
τους περιορισμούς της μικρής μας ζωής, όπως πλαισιώθηκε και 

περιχαρακώθηκε από τις δοσμένες συνθήκες της εθνικότητας, της 
φυλής, του φύλου, της τάξης, της εργασίας, των δυνατοτήτων. 
Ανατινάχθηκαν και διασπάστηκαν τα όρια αυτά, Πάτερ, για να χωρέσει ο 

Ένας Εαυτός ενώνοντας τα πάντα εντός μου. Και γι’ αυτό ευχαριστώ και 
δοξολογώ όλες τις ώρες, γιατί αν η ένωση μέσα μου είναι εναργής και 

ζωντανή, γιατί αν η αλήθεια της ύπαρξής μου μού έχει δοθεί και την έχω 
βιώσει τόσες φορές, τότε αυτή είναι ικανή να παράγει ομορφιά σε 
οποιαδήποτε ασχήμια, ισορροπία σε οποιαδήποτε ένταση ή ανισορροπία, 

συνδιαλλαγή και συμφιλίωση με όλες τις καταστάσεις της αρνητικότητας 
του ανθρώπου μέσα μου και έξω μου, οικειότητα με τον Θεό και κάθε 
μορφή ζωής. Κι αυτή είναι η ζωή μου, κι αυτή βεβαιώνω, Πάτερ ουράνιε, 

πέρα από κάθε αντιξοότητα, πέρα από κάθε πίεση! 
Εμβαπτίζω κάθε κατάσταση συναισθηματική στην αγάπη και στην 

ένωσή μας και ζητώ να μου επιτρέψεις, Πάτερ ουράνιε, να εκδηλωθώ ως 
μαθητής και μαχητής του Λόγου. Καλώ τον παλμό του ανθρώπου-αγάπη, 
καλώ τον παλμό του ανθρώπου-ελευθερία, του ανθρώπου-μαχητή, είμαι 

ο παλμός αυτός, Πάτερ ουράνιε, που υψώνεται από τη Γη! Δεν θέλω 
τίποτε άλλο την ώρα αυτή πέρα από το να εκδηλωθώ ως παλμός φωτιάς 

της αγάπης, ως παλμός φωτιάς της αλήθειας του ανθρώπου που είναι 
ενωμένος με τον Θεό, για να ελευθερώσω μες σ’ αυτή τη φωτιά τον Εαυτό 
μου, τον Εαυτό Άνθρωπο Λόγο. Αυτό θέλω, Πάτερ ουράνιε, πριν απ’ όλα 

και πάνω απ’ όλα: να εκδηλώσω τον Εαυτό-αγάπη, τον Εαυτό-μαχητή!  
Διαπιστώνω, Πάτερ, τη δύναμη της καθημερινότητας, δεν έχω καμιά 

διάθεση να την υποτιμήσω. Ση μελετώ και την παρατηρώ αλλά δεν 

ανέχομαι, και το φωνάζω και το ηχώ στους ουρανούς ενώπιον του 
ανθρώπου και του Θεού, δεν ανέχομαι η καθημερινότητά μου να 

καταπίνει τη φωτιά της μαχητικότητας και την εγρήγορση της αλήθειας 
μου. Σην ώρα αυτή τελώ τον αγιασμό αυτό, συμβολικά και ουσιαστικά, 
ως αγιασμό με τον οποίο αγιάζω την ύπαρξή μου μέσα στην 
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καθημερινότητα και αγιάζω την καθημερινότητα μέσα στην ύπαρξή μου, 
και ανασυγκροτώ αυτόν τον κύκλο μέσα σ’ αυτό τον καθαγιασμό.  

Αυτός ο κύκλος είναι παλμός αληθείας και αγάπης, και ως τέτοιος 
ανυψώνεται, Πάτερ, με πλήρη επίγνωση και συνείδηση. Πολλάκις μάς 

εδόθη η χάρις εκ των ουρανών και η δύναμη να ανατρέψουμε την 
πραγματικότητα, αλλά τώρα η δύναμη εκτινάσσεται μέσα από τον 
άνθρωπο συνειδητά, όποια κι αν είναι η κατάστασή του, και εκτινάσσεται 

για να ανατραπεί, Πάτερ ουράνιε, η καθηλωτική ισχύς της 
καθημερινότητας και να προσκομισθεί αυτή αγιασμένη ενώπιόν σου. 
Αυτή είναι η προσκόμιση ενώπιον του Πατρός Θεού του ζώντος, της 

κατάστασης και της πραγματικότητας του ανθρώπου, την οποία ευλογεί, 
αγιάζει και μεταλλάσσει ο ίδιος ο άνθρωπος και την κομίζει αγιασμένη. 

 
Πάτερ ουράνιε, διεκδικώντας ενώπιόν σου τη φωτιά και το πυρ της 
χάριτος, ίνα ελεηθεί η Γη για τα δεινά που επισωρεύονται λόγω της 

αγνοίας του ανθρώπου ότι η ύπαρξή του είναι αγάπη και ενότητα, ότι η 
ύπαρξή του δόθηκε στους κόσμους για να τους αγιάσει μες στην υιότητα, 

παραλαμβάνω και ανασυγκροτώ τις υποστάσεις όλων μας και 
ελευθερώνω την ενεργοποίησή μας, ελευθερώνω την αγάπη μας να 
διαχυθεί ενωμένη, ως δυναμικό συγκεντρωμένο στις σχέσεις της Ελλάδας 

με τους γείτονές της, με τα Βαλκάνια, με τη χώρα της Σουρκίας, με τη 
χώρα της Αλβανίας. Να διαχυθεί ως δύναμη και δόνηση ειρήνης και να 
διαπεράσει τις συνειδήσεις των λαών και των πολιτικών ενώνοντάς τες, 

εγείροντάς τες, ελκύοντάς τες, μαγνητίζοντάς τες στη λαχτάρα της 
συνεργασίας, της αρμονικής συνύπαρξης και της κατανόησης. Να 

ενισχυθεί απ’ τα κάτω, Πάτερ ουράνιε, αυτή η δύναμη στους λαούς, ώστε 
να επηρεάσει καθοριστικά τις ηγεσίες, για να διαμορφωθεί η καινούργια 
πολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια και στις σχέσεις των Βαλκανίων με 

την Ευρώπη και στις σχέσεις όλων των λαών της περιοχής, που θα 
εκφράζει τη συνεργασία, την ενότητα και την ειρήνη.  

Δονώ τα ύδατα της Γης μες στο πυρ του ανερχόμενου μαθητή του 

Λόγου, του Ενός Ανθρώπου Λόγου Εαυτού, ο οποίος εκφράζεται την 
εποχή αυτή πύρινα μέσα από τη συνειδητή ένωση μαζί σου και με τον 

Λόγο Τιό Μητέρα, εν Πνεύματι Αγίω. Ευλογώ τα ύδατα αυτά και τα 
αγιάζω, εγκολπώνω τις ποιότητες που ανάφερα και τις διαχέω στις 
υποστάσεις των λαών της περιοχής, των πολιτικών, κάθε δύναμης των 

Μέσων Ενημέρωσης και κάθε άλλης δύναμης που μπορεί να επηρεάζει 
τις αποφάσεις και τις συνειδήσεις με οποιονδήποτε τρόπο προς την 

ενότητα και τη συνεργασία. Ενισχύω τις δυνάμεις αυτές μέσα στους 
λαούς και στις κυβερνήσεις, στις πολιτικές ηγεσίες, στις πολιτικές 
δυνάμεις, στους ανθρώπους των ΜΜΕ και σε κάθε άλλη υπόσταση που 

έλκεται στην υπηρεσία αυτών των ιδεών.  
Διαπερνώ το ζωντανό σου σώμα, Ελλάδα, ευλογώ και καθαγιάζω τα 

ύδατα, Πάτερ ουράνιε, ως ύδατα αγάπης και ζωής, μετουσίωσης, 

αποδέσμευσης, ελευθέρωσης και αφύπνισης. Καθαγιάζω το ζωντανό σου 
σώμα, Ελλάδα, ώστε να μπορεί να διαχέει τις δονήσεις αυτές σε όλους 

τους γειτονικούς λαούς και στο λαό σου, στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια 
και στη Γη ολόκληρη. Καθαγιάζω τις υποστάσεις που έχουν άνοιγμα, για 
να υπηρετήσουν ανιδιοτελώς τον άνθρωπο χωρίς να υπολογίζουν το 
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τίμημα. Σις ευλογώ και τις διαπερνώ με τα ύδατα αυτά όπου κι αν 
βρίσκονται για να ενισχυθούν, να αναζωογονηθούν, να εγερθεί η φωνή 

τους και να βρει ανταπόκριση το κάλεσμά τους, η προσφορά και η 
υπηρεσία τους και να διανοιχθούν οι δρόμοι τους. Αγιάζω τις πολιτικές 

σου δυνάμεις, Ελλάδα, ώστε να λάβουν έμπνευση, φώτιση και 
καθοδήγηση για τα εθνικά ζητήματα. χι μόνο για τα στενά εθνικά 
συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα των λαών της περιοχής κι 

ολόκληρης της Γης και της οικουμένης!  
Αναδύομαι ως καθαγιαστική δύναμη, που διαχέεται και πάλι 

συσπειρώνεται στον Εαυτό της, έχοντας συλλέξει κενά της ανθρώπινης 

συνείδησης για να τα πληρώσει με τη σφραγίδα της ενότητας και της 
αγάπης· και πάλι διαχέομαι ως ζώσα δύναμη επιτελώντας την 

ενσφράγιση αυτή στις επιμέρους συνειδήσεις, ατομικές, συλλογικές, 
εθνικές, και στη συλλογική συνείδηση σύμπασα. Διεγείρω τις δυνάμεις 
της ζωής, του φωτός και της αγάπης να συγκλίνουν στο ένα κέντρο και 

μέσα σ’ όλα εκείνα τα επιμέρους κέντρα που μπορούν να βοηθήσουν την 
παγκόσμια ειρήνη και συνεργασία. 

Παραδίδω ό,τι τέλεσα, Πατέρα, στην άπειρη αγάπη σου, για να 
συμπληρωθεί, να ολοκληρωθεί και να επηρεάσει σύμφωνα με το θέλημά 
σου τις εξελίξεις. 
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18.4.05 – Δεν δίνεται πλέον παροχή σε υποστάσεις που 
κινούνται παθητικά 

 
Αναδύομαι ως ο Ιωάννης Φριστός Αγάπη και διαχέομαι διδάσκοντας και 

νουθετώντας, δίνοντας τα δώρα της ζωής και ωθώντας σε εκδηλώσεις της 
αγάπης όλο και πιο ολοκληρωμένες, όλο και πιο δυνατές. Ευλογώ και 
παρέχω για μια ακόμα φορά το έλεός μου να κρούσει τα δεσμά της 

αδράνειας και της παθητικότητας και της τοποθέτησης που δεν αφήνει 
τον άνθρωπο να κάνει το βήμα της ενεργητικής εκδήλωσής του. το 
όνομα της αγάπης, διαχέομαι στον άνθρωπο ως η διδαχή ότι καλείται και 

μπορεί σ’ αυτή την εποχή να εκφραστεί δυναμικά και ζωντανά χωρίς να 
μένει στα μετόπισθεν, χωρίς να με χρησιμοποιεί ως πατερίτσα στο δρόμο 

όποτε έχει προβλήματα, αλλά να με κινητοποιεί από εντός του δυναμικά 
και ενεργά, να με διαχέει και να με δωρίζει στον άνθρωπο. 

ας ευλογώ και σας διανοίγω στην πραγματικότητα της ύπαρξής σας 

και του Εαυτού Ιωάννη που φέρετε, στη δυνατότητα ότι μπορείτε να τον 
εκδηλώνετε. ας το φανερώνω αυτό ως μνήμη μέσα σας γιατί το έχετε 

βιώσει, αλλά σας καλώ να το εδραιώσετε μέσα από τη δική σας κίνηση 
του νου, της καρδιάς και της συνείδησης, της τοποθέτησης που θα φύγει 
από την παθητικότητα και θα ανοιχτεί στον άνθρωπο και στην 

πραγματικότητα που αντιμετωπίζει, θα διαχυθεί ως δωρεά και ως έλεος, 
διότι η ενεργητική εκδήλωση του ανθρώπου πάλλεται από την αγάπη και 
τη λαχτάρα να βοηθήσει, να προσφέρει, να αναβιβάσει τον άνθρωπο και 

τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. 
Ευλογώ αυτό τον κύκλο και τον διανοίγω στην ανθρώπινη 

πραγματικότητα. Ελευθερώνω τις υποστάσεις από τα δεσμά της 
παθητικότητας, τις ευλογώ να κατανοήσουν ότι οι νομοτέλειες της ζωής 
αλλάζουν όταν ο άνθρωπος εισέλθει στην ενεργητική εκδήλωση της 

χάριτος και του ελέους. Ευλογώ τις υποστάσεις να βιώσουν το πώς η ζωή 
τους μπορεί να κινηθεί με μια διαφορετική νομοτέλεια όταν εισέρχονται 
σε μια νέα κίνηση ενότητας και προσφέρονται στον άνθρωπο ενεργητικά. 

Καλώ κάθε υπόσταση να δει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται τώρα και 
διανοίγω τα αυτιά και τα μάτια της για να μπορεί με ειλικρίνεια, χωρίς 

υπεκφυγές και δικαιολογίες, να δει πού ακριβώς βρίσκεται. Διαχέω 
ιδιαίτερη παροχή για να κάνει τα βήματα που χρειάζεται και να 
συντονιστεί με την κίνηση του Έργου στο στάδιο που τώρα εισέρχεται, 

της υπεύθυνης συνειδητής συμμετοχής, της ενεργητικής έκφρασης του 
Λόγου. Εμφυσώ για μια ακόμη φορά τη στέρεη εμπιστοσύνη στην εγώ 
ειμί παρουσία που υπάρχει μέσα σας, γιατί ο καθένας έχει το θείο 
δικαίωμα και την υποχρέωση να εκφράζεται ως εγώ ειμί παρουσία επί 

της Γης και να παρεμβαίνει στις καταστάσεις δυναμικά, χωρίς φόβο κι 
αναστολές, αλλά μέσα από την αγάπη που αφαρπάζει τα πάντα. Ευλογώ 
τον παλμό της αγάπης να εκφρασθεί βιωματικά από κάθε ύπαρξη, για να 

κατανοήσει τις ιδιαίτερες λειτουργίες μέσα από τις οποίες μπορεί η ίδια 
να κινείται. 

Ευλογώ ιδιαίτερα τις λειτουργίες και τις διαδικασίες μέσα στον κύκλο 
και παρέχω ενεργοποίηση. Καλώ κάθε υπόσταση να κάνει τα βήματα για 
να τη λάβει, γιατί δεν δίνεται πλέον η παροχή σε υποστάσεις που 

κινούνται παθητικά, αλλά στον άνθρωπο που κάνει το βήμα της 
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ενεργοποίησής του, που αναλαμβάνει τις ευθύνες της Γης, που 
διανοίγεται συνειδητά μέσα σ’ αυτό το Έργο και θέλει να μετάσχει. Αυτός 

είναι ο άνθρωπος στον οποίο δίνεται άπλετη παροχή για να επεμβαίνει 
στα πράγματα και να λειτουργεί. τις υποστάσεις που εμμένουν στην 

παθητικότητά τους δίνονται παραινέσεις και ωθήσεις αλλά όχι η φλόγα 
της αγάπης, της ζωής και της ενεργητικότητας στην ολότητά της, που 
είναι ικανή να μεταλλάξει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος καλείται πλέον 

να κινείται ενεργά, με πρωτοβουλίες, με ιδέες, με την ψυχή του 
παλλόμενη στον πόθο της ανάστασης του ανθρώπου – κι αυτό είναι 
εφικτό απ’ όλους σ’ αυτό τον χώρο. 
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20.4.05 – Προσκλητήριο στη νέα κίνηση του Έργου 

 

Αδελφοί μου αγαπημένοι, η κλήση προς τον άνθρωπο μαθητή είναι 
διαρκής! Δεν είναι μια κλήση που επιδίδεται στην αρχή μόνον, αλλά 

είναι διαρκής και ζώσα. Έρχεται πάντα όταν τα πράγματα πρέπει να 
αλλάξουν στάδιο και μέσα στην κλήση αυτή πρέπει να εμβαπτίζεται ο 
άνθρωπος, πάντα ανοιχτός για το καινούργιο. Εγώ, αγαπημένοι αδελφοί, 

ζω και κινούμαι στις υποστάσεις σας. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό ή 
κάτι διαφορετικό. Σο καινούργιο είναι το άνοιγμα της συνείδησης, που 
ίσως κάποιοι να μην το αντιλαμβάνονται αλλά έχει πραγματωθεί. 

Ο μαθητής του Λόγου πρέπει να είναι συνειδητός και πρέπει να βάζει 
την καρδιά του στην κίνηση αυτού του Έργου. μως οι καρδιές σας 

έχουν αναφλεγεί! Είναι κάτι που, επιτρέψτε μου να το ξέρω καλύτερα 
από όλους. Και η αγάπη της Μητρός τροφοδοτεί την κίνηση του Έργου 
εντός του καθενός, όπως και τη συλλογική κίνηση. Αυτό που μένει να 

γίνει είναι μια μεγαλύτερη συσπείρωση, ώστε να μη διαιωνιστούν τα κενά 
που επέτρεπαν την εμφάνιση διαχωρισμών ή κάποια παθητικότητα, όταν 

οι υποστάσεις όλων σας δονούνται στην ίδια ευχέρεια και πρόσβαση της 
ένωσης με τον Λόγο. 

Αγκαλιάζω την κίνηση όλων, τη φέρνω στο κέντρο της ύπαρξής μου και 

τη συντονίζω με την ενοποιημένη υπόσταση Ιωάννης Φριστός Μητέρα. 
Καλύπτω όλα τα κενά, γιατί σε κάθε νέα ώθηση και σε κάθε νέο ξεκίνημα 
δίνονται καινούργιες παροχές και τροφοδοσία, ώστε να δημιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις της νέας κίνησης. Δίνονται λοιπόν σε κάθε υπόσταση 
όλα όσα της χρειάζονται, και το μόνο που ζητείται είναι η 

συνειδητοποίησή της. 
Αγιάζω την κίνηση μέσα σε όλους, καθώς και την ενωμένη κίνηση του 

κύκλου. Ανακαινίζω τα πνευματικά ενδύματα και έλκω κάθε στοιχείο 

που δεν έχει ακόμα συντονισθεί, μέσα στην καινούργια δόνηση και την 
καινούργια κατάσταση. Σροφοδοτώ και κοινωνώ με αυτή τη δόνηση όλες 
τις υποστάσεις και παραμερίζω κάθε εμπόδιο. Παρέχομαι, αδελφοί, μέσα 

στον καθένα, ανάλογα με ό,τι έχει ανάγκη. Παρέχω τα στοιχεία και τις 
ποιότητές μου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του καθενός. υμπληρώνω 

κενά, αφυπνίζω ποιότητες, καλώ σε προσκλητήριο και έγερση τις 
κρυμμένες δυνατότητες του καθενός, τις ευλογώ, τις αγιάζω, τις 
ενδυναμώνω και παρουσιάζω ενώπιον του Πατρός τη νέα κατάσταση, ως 

ένα με τους αδελφούς μου, παρεχόμενος ως διαρκής τροφοδοσία. 
 

Καλώ τις υποστάσεις όλων, αγαπημένοι αδελφοί, στη χαρά και στην 
αγαλλίαση εκείνη, η οποία ζει και γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου 
που έχει την αίσθηση ότι η ζωή του νοηματοδοτείται από την ένωσή του 

με τον Λόγο και έχει την εγρήγορση να φέρνει αυτή την ένωση στην 
καθημερινότητά του και στη συμμετοχή του στο Έργο. Αγκαλιάζω τις 
υποστάσεις όλων, αναδύομαι, εγώ η Μητέρα, ως η απεριόριστη δύναμη 

που δεν αναγνωρίζει εμπόδια και περιορισμούς, αλλά έλκει, τροφοδοτεί 
και ενδυναμώνει διαρκώς τη φλόγα της αγάπης στην ανθρώπινη καρδιά, 

γεννώμενη σταδιακά μες σε όλα τα στοιχεία και τις ποιότητες του 
ανθρώπου, ανασυγκροτώντας, ανασυνθέτοντας, αναπλάθοντας και 
αναγεννώντας τον άνθρωπο στάδιο με στάδιο. 
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Εγώ κάλεσα τις καρδιές σας, εγώ έλκυσα τις υποστάσεις σας πριν 
ακόμη από τη γέννηση! Εγώ προπορεύομαι διανοίγοντας συνεχώς τον 

δρόμο, καθιστώντας ευκρινείς τους βηματισμούς σας, 
παραδειγματίζοντας και ενσαρκώνοντας, ίνα ο άνθρωπος ενοποιηθεί ως 

ύπαρξη μέσα στην ένωσή μας. Διαχέω τους κρουνούς της αγάπης μου, 
διαχέω στη συλλογική συνείδηση ό,τι από αυτό τον κύκλο μαθητείας έχει 
κερδηθεί ως αγάπη, ελευθερία και δόνηση ένωσης με τον Λόγο και 

εγγράφω τους βηματισμούς σας ως φωτεινά εντυπώματα, που θα 
διευκολύνουν τους βηματισμούς των υποστάσεων που θα έλθουν, ώστε 
να μην απολεσθεί καμιά προσπάθεια, κανένα δυναμικό και καμιά 

προσφορά. Αμήν 
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9.5.05 – Η διάνοιξη του Έργου  

 

Αγιάζω τις υποστάσεις όλων. Υέρνω τον χαιρετισμό του Δασκάλου. 
Διανοίγω την κίνησή του εντός όλων μας, προς τη νέα κατάσταση, προς 

το νέο στάδιο έκφρασης και εκδήλωσης του Έργου εντός μας και εκτός 
μας.  

 
Δάσκαλος 

 
Ανανεώνω την ένωσή μας, τη διανοίγω και την ελευθερώνω σε νέες 

εκφράσεις μέσα από όλους αξιοποιώντας τη μέχρι τούδε συλλεχθείσα 
εμπειρία, συλλέγοντας τα βιώματα της ένωσης σ’ έναν πυρήνα κεντρικό 

και ισχυρό μέσα σε όλους, ενδυναμώνοντάς τον με την ευλογία μου ώστε 
να καταστεί η καινούργια ζωή, η καινούργια ώθηση, το καινούργιο 
ένδυμα ενός εκάστου, μέσα στο οποίο θα βρει τον εαυτό του πιο 

διευρυμένο, πιο εμπλουτισμένο και πιο έτοιμο να εναρμονισθεί με το 
επόμενο βήμα. 

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όλους για την αγάπη και την αποδοχή 
σας, αλλά το θείο σχέδιο κινείται και έχει ανάγκη από μια νέου είδους 
συνείδηση του μαθητή και της μαθήτριας του Λόγου, που με πλήρη 

επίγνωση θα στηρίζει την ώθηση για την κίνηση προς τα εμπρός. 
Ανανεώνω την ένωσή μας, την αγάπη μας, τη ζωή μας την ενωμένη, όμως 
αυτή η ζωή αναζητά συνεχώς ανώτερες και πιο πλούσιες εκφράσεις και 

διέπεται από την πρωταρχική ανάγκη να διαχέεται σε όλο και 
περισσότερες υποστάσεις. Αυτό ας είναι το μήνυμα της καινούργιας 

κατάστασης. 
 
Ενεργοποιώ την ένωσή μας ως ένωση Ιωάννου και Μητρός εν Πνεύματι 

Αγίω μέσα στον καθέναν, αναμοχλεύω, κινώ και ωθώ προς τα άνω τον 
πνευματικό πλούτο κάθε υπόστασης και ανοίγω διόδους και ευκαιρίες 
έκφρασής του. Ακούω και εισακούω τα προβλήματα όλων, είμαι 

ενήμερος, όμως εκείνο που πάντα δίνει τη διέξοδο είναι η κίνηση προς 
τα εμπρός! υντονισθείτε λοιπόν με αυτήν. 

Πατέρα ουράνιε, εγώ ο Ιωάννης, από τη Γη προσέρχομαι μέσα από τις 
υποστάσεις των αδελφών μου των αφιερωμένων, των αδελφών μου των 
αφοσιωμένων στην αγάπη για το Έργο σου, και συμπαρασύρω τις 

υπάρξεις τους μέσα στην προσευχή μου αυτή προς τα άνω, την οποία 
διαχέω και διανοίγω να ακούσει κάθε ζωή. Προσέρχομαι, Πατέρα μου 

ουράνιε, και ελευθερώνω τον παλμό μου, τον παλμό της ζωής μου, τον 
παλμό της λαχτάρας μου να διανοιχθεί αυτό το Έργο μες σε κάθε ψυχή 
ανθρώπινη που σχετίζεται μ’ αυτόν τον πλανήτη, είτε είναι ενσαρκωμένη 

είτε όχι. Παρασύρω σ’ αυτό τον στρόβιλο τις υποστάσεις των αδελφών 
μου, σ’ αυτή την προσευχή η οποία λέει:  

 

Πατέρα, δώσε μας κάθε εφόδιο, δώσε μας τη δύναμη, τη δίψα, τον πόθο 
και τη λαχτάρα να είμαστε ενωμένοι με τον πρωταρχικό παλμό που διέπει 
τα θεμέλια της ζωής, που ποθεί να διαχέεται και που δεν αντέχει σε 
επιμέρους εκφράσεις, που δεν μπορεί να κρατάει το Έργο σου σε 
μερικότητες αλλά ποθεί να διαχυθεί και να εκραγεί μες σε κάθε υπόσταση 
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και να αναδυθεί ως πλούτος, ως η Ολότητα της Ύπαρξης που ενοποιεί τα 
πάντα. 

 
Ανακεφαλαιώνω τις ζωές των αδελφών μου, Πάτερ ουράνιε, 

ανακεφαλαιώνω τη μέχρι τώρα πορεία ενός εκάστου μες σ’ αυτό τον 
παλμό, μέσα σε αυτή την προσευχή μου που ενώνει την κίνηση του 
Έργου σου με το δικό σου θέλημα και με τον παλμό που διέχυσα σ’ αυτή 

τη Γη, με τον παλμό που δωρίζω σε κάθε υπόσταση ως την ίδια μου την 
παρουσία, ανάγοντας κάθε επιμέρους ύπαρξη μαθητή και μαθήτριας 
στην ένωση του Ιωάννου και της Μητρός όπως εκφράζεται τώρα πάνω στη 

Γη.  
Καλώ στην προσευχή μου αυτή να ρεύσει η προσευχή του κάθε 

αδελφού και κάθε αδελφής μου συνειδητά. Καλώ σ’ αυτή την περιδίνηση 
της χαράς –που αναδυόμενη από τη Γη ακούγεται στις αγγελικές τάξεις 
και στα πνευματικά πεδία–, στη χαρά του μαθητή του Λόγου καλώ 

όλους: να τη δεχθούν, να την παραλάβουν ως ένδυμά τους κοσμημένο 
με τη συνείδηση του Ενός Εαυτού. Εναργής ας είναι εντός σας, αδελφοί 

μου, η χαρά αυτή και η συνείδηση ότι το Έργο διανοίγεται ως τροφή, ως 
πόση και βρώση μέσα σε αναρίθμητες ψυχές και πνεύματα που θα 
ακούσουν τη φωνή του και το μήνυμά του απ’ αυτή τη γη. 

 
Ελθέτω προς με οι αγωνίες σας και τα αδιέξοδα, κάθε αναμονή και κάθε 
προσμονή, κάθε φόβος, κάθε τι που υπεισέρχεται ανάμεσα σε σας και το 

έργο σας, ανάμεσα σε σας και σ’ αυτό που ποθείτε να προσφέρετε. 
Ελθέτω προς με και ας κοινωνήσουν από την ανάσταση του ανθρώπου 

του ενωμένου με τον Λόγο και την κίνησή του, και κάθε αγωνία ας βρει 
την ειρήνη της. Σίποτε στη ζωή σας δεν μπορεί ν’ ανακόψει και να 
περιορίσει το Έργο του Λόγου που αναδύεται από εντός σας! Είστε 

ταγμένοι στη χαρά της ζωής, μετέχετε στην κίνηση του ανθρώπου προς 
τον Λόγο και του Λόγου προς τον άνθρωπο, στην ανάσταση των πάντων. 
Αυτή είναι η σφραγίδα της ευλογίας που φέρετε. Ελευθερωθείτε από 

κάθε ιδέα που σας μικραίνει, από κάθε αντίληψη των πραγμάτων που 
σας φτωχαίνει. Δείτε το μεγαλείο σας, γιατί, στο όνομα του Πατρός, το 

ενεργοποιώ και το κινώ και το ζωντανεύω εντός σας, ώστε να μη σας 
ξεγελάει καμιά πλάνη και μικραίνει τον εαυτό σας στα μάτια σας, εσάς 
τους αγαπημένους, που είσαστε ζώσα αγάπη, που τιμηθήκατε από τον 

Διδάσκαλο.  
Ευλογώ και αγιάζω τα πάντα στις ζωές σας και τα εναρμονίζω με τη νέα 

κίνηση. Εισέρχομαι παντού όπου υπάρχουν ποιότητες που μπορούν να 
μεγεθύνονται και να λαμβάνουν διαστάσεις καθηλωτικές, τις 
παραλαμβάνω στην παρουσία μου εντός σας και δείχνω καθαρά τον 

τρόπο που μπορούν να εναρμονισθούν και να βρουν τη θέση τους μέσα 
στη νέα σας κίνηση. Αμήν!  
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16.5.05 – Αγιασμός της Γης 

 

Πατέρα ουράνιε, καθώς ξαναγεννιέμαι στην απειρότητα του Εαυτού 
κατανοώ πως, ό,τι ως τώρα έχω μάθει ως λειτουργία στο Έργο αυτό 

πρέπει να το καταθέσω, γιατί καινούργιες καταστάσεις που αναδύονται 
από την ενότητα των πάντων που ζητά να ζήσει μέσα μου έρχονται να με 
βρουν: καταστάσεις που περιορίζονται απ’ ό,τι ως τώρα έχει εγγραφεί 

εντός μου και έχει αποκρυσταλλωθεί ως λειτουργία του μαθητή του 
Λόγου. Σα καταθέτω όλα, τις παραδίδω όλες αυτές τις καταστάσεις και τις 
λειτουργίες, Πατέρα ουράνιε, γιατί δεν θέλω να δεσμεύομαι από τίποτε, 

γιατί ανακαλύπτω τη ζωή μου, βήμα-βήμα και στάδιο-στάδιο στην 
απειρότητά της, στην ανακύκλωση μες στην ολότητά της, και τη ζω και 

την αναπνέω κάθε φορά με τρόπους που δεν έχουν τίποτε απ’ ό,τι 
γνώριζα ως τώρα για να βασιστούν και να λειτουργήσουν. 

τέκομαι μέσα στον πρωταρχικό παλμό της όλης ζωής, Πάτερ ουράνιε. 

Οι απορροές μου προς εσένα, Γη, και προς τα βασίλειά σου, και η δική 
σου ροή εντός μου, όλα μέσα στη μία, στην όλη ζωή, ζητούν την ευλογία 

μου ως του Ενός, του ενωμένου με τον Θεό και με τα πάντα: την ευλογία 
που αποκαθιστά την αρχέγονη ενότητα μέσα από τη συνείδηση του Ενός 
Εαυτού που είμαι – και στην παρέχω μέσα στη δόνηση της ευχαριστίας! 

Φαιρετίζω τη Γη, χαιρετίζω τη ζωή σε κάθε μορφή της, χαιρετίζω τα 
βασίλεια και τα όντα, που όλα συγκλίνουν συνειδητά ή ασυνείδητα προς 
εμένα και με χαιρετούν μες στην ενότητα των πάντων. Και ο χαιρετισμός 

μου είναι ευχαριστία, ο χαιρετισμός μου είναι αγάπη και αποκατάσταση 
μες στην πρωταρχική δόνηση του δημιουργικού παλμού του Λόγου, 

όλων όσων από μένα εκπορεύτηκαν στην Ιστορία, ω Γη, τα οποία σε 
δέσμευσαν με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ω Γη αγαπημένη, κατοικία μου, λίκνο της ανάπτυξής μου, εμένα του 

ανθρώπου θεού! υλλέγω όλες μου τις διαδρομές και τις εμβαπτίζω ξανά 
σ’ αυτή την αναγέννηση που μου επιτρέπει να εκδηλωθώ ως ο Ένας 
Εαυτός Άνθρωπος Τιός του Θεού του ζώντος, του οποίου η ζωή είναι 

αποκατάσταση, είναι η πύρινη δόνηση που δωρίζεται στα πάντα. ε 
ευλογώ σε κάθε σου πόρο, σε ευλογώ σε κάθε σου παλμό, σε κάθε σου 

αναπνοή, ω Γη, και σε ενώνω με τη δική μου ανάσα, με τη δική μου 
ένωση με τον Θεό τον ζώντα, για να παραλάβεις από τον Ενωμένο 
Άνθρωπο ό,τι σου χρειάζεται ως αποκατάσταση. 

Ευλογώ και ενεργώ στις υποστάσεις και στις συνειδήσεις των 
επιστημόνων, των πολιτικών και όλων των υποστάσεων που με 

οποιοδήποτε τρόπο άπτονται των ζητημάτων της προστασίας σου και 
κάθε κατάστασης που μπορεί να σε επιβαρύνει ενεργειακά με 
οποιονδήποτε τρόπο, και δωρίζω αυτό τον παλμό εντός τους για να 

εκφραστεί με δύναμη στην οποία να μην μπορέσουν να αντισταθούν, να 
εκφρασθεί ως κρίση συνείδησης, ως ευθύνη και ως ροή ιδεών, που θα 
δείξει τον δρόμο για καινούργιες πηγές ενέργειας και καινούργιους 

τρόπους προστασίας σου, ω Γη, για καινούργιους τρόπους 
αποκατάστασης του σεβασμού που ο άνθρωπος σού οφείλει.  

Ενεργώ στις υποστάσεις που υπηρετούν στα ΜΜΕ, για να παραλάβουν 
τον παλμό αυτό και να τον εκφράσουν ως κίνημα επηρεασμού της μέσης 
συνείδησης. Λειτουργώ κι ενεργώ στην ίδια τη μέση συνείδηση κάνοντας 



 77 

τομή, μέσα απ’ την οποία θα εισέλθει η δόνηση αυτή, και οι επενέργειές 
της θα απλωθούν σταδιακά στο είναι του μέσου ανθρώπου. 

Φαράζω τους νέους δρόμους μέσα από την ολότητα της ευθύνης μου, 
γιατί δεν υπάρχω μόνος αλλά στην ενότητα με τον κόσμο, Πάτερ ουράνιε. 

Μαζί του αναπνέω, μαζί του αναπτύσσομαι και μαζί του θα αναστηθώ. 
Μετέχει της αναστάσεώς μου και του τη δωρίζω με ευγνωμοσύνη και 
ευχαριστία διαχρονική! Ανανεώνω, Γη, το συμβόλαιο της ένωσής μας και 

το συμβόλαιο της κατοικίας μου πάνω σου. Σο ανανεώνω μέσα απ’ τη 
δόνηση της ανάστασής μου.  

Ναι! ’ αυτήν σε καλώ και σε αφαρπάζω, αγαπημένη, και κινώ όλες τις 

υποστάσεις, όλα τα μέρη του Εαυτού μου που χωράνε την ευθύνη αυτή 
να αναδυθούν και να αναπτυχθούν και να την αναπτύξουν σε όλες τις 

αναγκαίες μορφές που χρειάζεται να εκφρασθεί, ώστε να λειτουργήσει ο 
άνθρωπος με τον σεβασμό που θα αποκαταστήσει τα πάντα, και εσένα 
μέσα στην καθαρότητα και την αρμονία. Αμήν  
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Η συγκέντρωση της 29.5.05  
 

Δάσκαλος: Η άμεση παρέμβαση του ενωμένου δυναμικού 

 

Αγαπημένοι μου, η συγκέντρωσή σας δεν έχει λόγους πλέον να αναζητά 
ερεθίσματα και ενεργοποίηση, αλλά πρέπει κατ’ ευθείαν να εστιάζει το 
ενωμένο δυναμικό της στο να γίνεται αγωγός παροχής του ελέους μου 

στη Γη. λοι έχετε αντιληφθεί το νέο στάδιο, και το νέο στάδιο είναι 
ακριβώς η άμεση διείσδυση, η άμεση ένωση και η άμεση ενέργεια.  

Δεν έθεσα περιορισμούς ποτέ και σε τίποτε! Δεν υπάρχει λόγος ειδικής 

προετοιμασίας διότι τώρα η Γη καλείται να συντονισθεί με το νέο επίπεδο 
του μαθητή του Λόγου που είναι η άμεση παρέμβαση, αφού η ένωση του 

δυναμικού προκαλεί αμέσως έλκυση του ελέους και, επομένως, πρέπει 
να λειτουργείτε άμεσα. ’ αυτό το στάδιο οι υποστάσεις σας ανοίγονται 
στην Ολότητα και μπορούν να ενεργούν πλέον για ζητήματα που 

αγγίζουν την Ολότητα. Ως εκ τούτου, οι παροχές είναι πολύ πιο ισχυρές 
και το πυρ αδημονεί να διαχυθεί μέσα από αγωγούς που είναι ήδη 

έτοιμοι. υνεπώς, η συνείδηση πρέπει να εναρμονισθεί. Δεν υπάρχει 
λόγος κατατριβής με όσους δεν είναι ή νομίζουν πως δεν είναι έτοιμοι. 
σοι συντονίζονται, όσοι εναρμονίζονται πρέπει να εισέρχονται στην 

άμεση διάχυση του ελέους. Αγαπώ τη Γη και την κρατώ στην αγκαλιά 
μου, και αδημονώ όταν το πυρ της αγάπης μου δεν βρίσκει διόδους να 
την πλημμυρίσει! 

Αναδύομαι, Πάτερ, μέσα απ’ τους αγαπημένους μου εαυτούς. 
Αναδύομαι ως φωνή και δύναμη ευλογίας, ως πλημμυρίδα χάριτος, 

φωτός και ζωής σε κάθε υπόσταση, κάθε ομάδα, κάθε κίνηση και κίνημα 
που βαδίζει στους δρόμους της αγάπης, της ανιδιοτέλειας, της 
εντιμότητας και του ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο με οποιονδήποτε 

τρόπο, και ενεργώ και ευλογώ και παρέχω τον Εαυτό μου με μέτρο τη 
χωρητικότητά τους, με ισορροπία κι αρμονία. Γεμίζω με θείες ιδέες το 
νου, με παροχή αγάπης και δύναμης την καρδιά τους, με παρρησία τον 

λόγο και τις κινήσεις τους.  
Ευλογώ και αγιάζω το ενωμένο δυναμικό των αδελφών μου επί της Γης, 

των αδελφών μου εαυτών. ταθεροποιώ τη λειτουργικότητά του, 
σταθεροποιώ την ισχύ του, σταθεροποιώ τις ενώσεις ώστε να μπορούν να 
λειτουργούν άμεσα. Αλλάζω το επίπεδο των δυνατοτήτων του καθενός, τις 

δυνατότητες έκφρασης και παρέμβασης, καλώ τη δύναμη μέσα από τον 
μαθητή, τη δύναμη της αγάπης να εκφραστεί μέσα από την επίγνωση της 

ένωσης και της αμεσότητας. 
Ενδιαφέρομαι η Γη να πάρει φωτιά, ενδιαφέρομαι η ανθρωπότητα να 

συνειδητοποιήσει τα κρυμμένα δυναμικά της, κι όλα αυτά πρέπει να 

κινηθούν, να αναδυθούν και να έλθουν στην επιφάνεια μέσα από 
κείνους που έχουν συνείδηση, που έχουν επίγνωση, βιώματα και πείρες. 
Και δεν υπάρχει λόγος να χρονοτριβούν και να κατατρίβονται με 

επιμέρους περιφερειακά ζητήματα! Ενδιαφέρομαι η ανθρωπότητα να 
γνωρίσει τον κρυμμένο πύρινο Εαυτό της, ενδιαφέρομαι η δόνηση αυτή 

να διαχυθεί και να απορροφηθεί από όλες τις υποστάσεις που έχουν 
χώρο. Γι’ αυτό, δυναμώστε και στηρίξτε την αυτοεικόνα σας ως 
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λειτουργών που έχουν άμεση πρόσβαση και δικαίωμα παρέμβασης, 
εφόσον βέβαια η αγάπη σας είναι παρούσα και αληθινή! 

Η φλόγα στην καρδιά 

 

Πατέρα μου ουράνιε, εγώ ο άνθρωπος μαθητής του Λόγου, που 
μαθήτευσα και μαθητεύω πλησίον του Ιωάννου και της Μητρός, αρχίζω 
να αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σαν μια φλόγα της αγάπης που δεν 

αντέχει και δεν υποφέρει πια να είναι μικρότερη από τον εαυτό της, δεν 
αντέχει να συρρικνώνεται αλλά θέλει να διεισδύει σε όλες τις καταστάσεις 
που μέχρι τώρα ο ανθρώπινος νους, η καρδιά, η συνείδηση και τα 

συναισθήματα περιόριζαν. Αισθάνομαι αυτή τη φλόγα να έχει τις 
απαντήσεις για όλα, να είναι ικανή να βρίσκει διέξοδο και να οδηγεί τα 

πάντα σε λύσεις και σε εκβάσεις ενότητας, ισορροπίας και αρμονίας, 
αλλά να είναι εξαρτημένη από μένα για να λειτουργήσει. Και εγώ, η 
συνείδηση-άνθρωπος που μες στην Ιστορία εκπαιδεύτηκα ποικιλότροπα, 

Πάτερ ουράνιε, μέχρι να φθάσω στο σημείο αυτό, θέλω πια να 
συντονιστώ μ’ αυτή τη φλόγα!  

Θέλω να είμαι εναρμονισμένος μαζί της, θέλω να έχω εγρήγορση, να τη 
συντηρώ, να την αγαπώ, να έχω έρωτα μαζί της, γιατί αυτή η φλόγα είναι 
ο θείος Εαυτός, είναι η Ολότητα της ύπαρξης αλλά δεν μπορεί να 

εκβιάσει την ελεύθερη βούλησή μου. μως, αν είμαι πάνω στη Γη μια 
φλόγα διαρκώς αναμμένη αλλά δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει την 
αλήθεια μου, αυτή την ώρα ευλογώ αυτή τη συνειδητοποίηση και τη 

φέρνω σε όλα τα στοιχεία της ύπαρξής μου διαχρονικά, και δονώ και 
ωθώ το παρόν μου να συλλέξει το παρελθόν μου και να διανοιχθεί στο 

μέλλον, και το μέλλον να γίνει τώρα η παρουσία του θείου Εαυτού και η 
κίνησή του. 

Πατέρα μου ουράνιε, αρχίζοντας να εγκαθιδρύω μια ένωση μ’ αυτή τη 

φλόγα, μια ένωση αγάπης και έρωτα, τη βιώνω όπως τον ανθρώπινο 
έρωτα, την ανθρώπινη αγάπη, όπου η σκέψη και η καρδιά του ανθρώπου 
είναι συνεχώς στραμμένη προς το αγαπώμενο πρόσωπο. Και θέλω αυτή η 

κατάσταση, θέλω αυτή η ένωση να σταθεροποιηθεί, Πατέρα. Αυτό είναι το 
αίτημα! Είναι αίτημα εκ της Γης, του ανθρώπου μαθητή και μαθήτριας. 

Δεν θέλω άλλο να χάνομαι στις καθημερινές καταστάσεις, με τους 
ανθρώπινους τρόπους που γυρίζουν την πλάτη σ’ αυτή τη φλόγα, που 
είναι πάντα εκεί και ζητάει από μένα το ενδιαφέρον για να τροφοδοτηθεί, 

να διογκωθεί και να με πλημμυρίσει. Δεν θέλω άλλο ο νους μου να 
κινείται έξω απ’ αυτή τη φλόγα, ούτε τα συναισθήματά μου, ούτε οι 

κατεστημένοι κι αποκρυσταλλωμένοι μου τρόποι. Δεν θέλω να μιλάω και 
να σκέφτομαι χωρίς αυτήν! Και την ώρα αυτή, Πάτερ, ομιλώ προς τους 
ουρανούς και τη Γη και προς κάθε μορφή ζωής, και λέω πως είμαι αυτή 

η φλόγα. Αυτό είμαι εγώ ο άνθρωπος, απ’ αυτή γεννήθηκα, αυτή μου 
δόθηκε, αυτή ήταν πάντα μαζί μου, όσο κι αν την κάλυπτα – και τώρα 
την αποκαλύπτω!  

ου ζητώ, Πατέρα, να μη μας δίνεις μόνο γεύσεις κι έπειτα να 
ξαναπέφτουμε στην ίδια κατάσταση. ου ζητώ –αλλά και μάχομαι, και το 

αίτημά μου το κάνω εγώ ο ίδιος ευλογία στον εαυτό μου ως μαχητής– να 
παραμένει μέσα μου αυτή η φλόγα αιωνίως πια αναμμένη, με την πλήρη 
επίγνωσή μου ως λειτουργού και ιερέα του ναού της ύπαρξής μου, που 
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είναι ο ναός του Λόγου σου και του Πνεύματός σου του Αγίου. Ιδού, έτσι 
ορίζω, σφραγίζω και εγκαθιδρύω την ύπαρξή μου επί της Γης εγώ ο 

άνθρωπος υιός σου, εγώ ο μαθητής σου. Καμιά μικρότητα, Πάτερ 
ουράνιε, δεν μπορεί να διαιωνίσει την ύπαρξή της και την αυτονόμησή 

της όταν είμαι αυτή η φλόγα! Κανένας διαχωρισμός, καμιά δυσφορία.  
Ξαναγεννιέμαι! Ξαναγεννιέμαι από τη φλόγα της αγάπης, 

ξαναγεννιέμαι από την πνοή την αθάνατη, την αιώνια. Ξαναγεννιέμαι, κι 

εγώ ο ίδιος γεννώ τον εαυτό μου ξανά και τον εμβαπτίζω, ως άνθρωπος 
υιός σου που γνωρίζει τι κάνει, Πάτερ ουράνιε, γιατί μου έδωσες το 
δικαίωμα και τη δύναμη και την εξουσία να ξαναγεννηθώ μέσα στον 

Λόγο σου. Και πάντα ταύτα τα ευλογώ και τα ενσφραγίζω με τη δική σου 
χάρη, αφυπνιζόμενος στην αλήθεια της ύπαρξής μου, που χωράει όλη τη 

Γη, όλο τον άνθρωπο, όλη τη ζωή, όλα τα βασίλεια. Και ιδού, 
αντιλαμβάνομαι ότι το έλεός σου συνεχώς πρέπει να ρέει από εμένα, 
αλλά και εγώ, Πάτερ, δεν θέλω άλλο να αμελώ, να αδρανώ, να χάνω 

ευκαιρίες και να κατατρίβομαι σε δευτερεύοντα ζητήματα. Είμαι ο πόθος 
της αγάπης, είμαι ο πόθος, είμαι η λαχτάρα, είμαι η δίψα που καίει τον 

άνθρωπο μέχρι που να μην μπορεί να ζήσει διαφορετικά, μέχρι που να 
μην μπορεί να ξεχνάει πλέον αυτή τη φλόγα στην καθημερινότητά του.  

Παραλαμβάνω, Πάτερ, το δώρο σου αυτό και κατανοώ ότι όλη η 

εκπαίδευσή μου είχε σκοπό να με φέρει σ’ αυτό το σημείο, ότι πάντα 
μού δωριζόταν αλλά δεν το καταλάβαινα. ’ ευχαριστώ, Πάτερ, και 
ευχαριστώ σημαίνει ότι είμαι μαζί σου, είμαι με το Έργο σου, είμαι με 

την κίνησή σου στη Γη, είμαι με τον αγώνα του Λόγου, είμαι με τον 
αγώνα της Μητρός και του Δασκάλου Ιωάννη, και μέσα απ’ αυτό παίρνει 

νόημα το κάθε τι και αγιάζεται. 
 
Ακουμπώ τον χιτώνα σου, Μητέρα, και η ύπαρξή μου ευωδιάζει. Βλέπω 

πως κρατάς τα πάντα στην καρδιά σου και καλείς και μένα να κάνω το 
ίδιο. Βλέπω τον έρωτα με τον οποίο με καλείς και πάντα με καλούσες, 
βλέπω ότι η ζωή μου είναι αυτός ο έρωτάς μας. Βλέπω ότι όλα τα άλλα, 

όλες οι άλλες αγάπες είναι μικρότερες, αλλά μπορούν να λάβουν μέρος 
και να έχουν μετοχή σ’ αυτόν τον έρωτα, να αγιασθούν σ’ αυτόν και να 

ανθήσουν. 
Φαιρετίζω τη Γη, και τους κόσμους όλους από τη Γη! Υέρνω ως 

άνθρωπος μαθητής το ίδιο μήνυμα που έφερε ο Δάσκαλος και που 

αποστέλλει η Μητέρα από τη Γη: ότι ανυψώνεται ο Άνθρωπος Λόγος και 
χαιρετίζει τους κόσμους και εμφανίζει τη Γη αναγεννημένη εντός του, 

μια Γη που κυοφόρησε τον Άνθρωπο Φριστό. Ανανεώνω τους δεσμούς της 
Γης με τα σύμπαντα μέσα από αυτή τη δόνηση, μέσα από αυτή την 
ανακοίνωση, που οι παλμοί της διαπερνούν με χαρά τα πάντα. Και 

δοξάζω, δοξάζω τον άνθρωπο και τον Θεό στην ένωσή τους, δοξάζω τη 
ζωή, δοξάζω την αγάπη! Αμήν 
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3.6.05 – Μυστήριο: υλλειτουργοί, μαθητής – μαθήτρια 

 
Αναστασία: Έναρξη 

 

Άπειρε Πατέρα, στο όνομά σου ευλογώ τον χώρο και τους αδελφούς μου 
και γεμίζω τα πάντα με την άπειρη λειτουργία της αγάπης και του ελέους 
σου. Μετουσιώνω κάθε κραδασμό και ποιότητα εντός του χώρου και των 

παριστάμενων υποστάσεων, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατό 
να δυσκολέψει την παροχή της χάριτος και του ελέους, του θείου φωτός, 
της αλήθειας και της αγάπης που το άπειρο πατρικό θέλημα πρόκειται 

να διοχετεύσει διά του Μυστηρίου της ζωής. Ευλογώ έναν προς έναν τους 
παριστάμενους αδελφούς μου και τους εμβαπτίζω εντός της αλήθειας και 

της αγάπης. Εξ ονόματός τους πραγματοποιώ κατάθεση όλων των 
ποιοτήτων και των καταστάσεων που υπάρχουν εντός τους, 
πραγματοποιώ κατάθεση ψυχής κι εξομολόγηση εκ βαθέων, ώστε 

ελεύθερες οι υποστάσεις τους να λάβουν το φως, την αγάπη και το έλεος 
και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν στο έπακρο με όλους τους 

τρόπους. 
Καλώ να μετάσχουν με τα πνευματικά τους σώματα οι υποστάσεις που 

για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσαν να βρίσκονται σήμερα εδώ, καθώς 

και οποιαδήποτε άλλη υπόσταση επιθυμεί να παρευρεθεί. Διαχέω την 
κλήση προς κάθε ύπαρξη που γνωρίζει το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας 
κι επιθυμεί να προσέλθει στο Μυστήριο αυτό της ζωής, της αλήθειας και 

της ανάστασης. Ευλογώ τη λειτουργία των υποστάσεων που θα 
προσέλθουν συνοδευόμενες από αγγέλους να είναι απόλυτα αρμονική. 

Ευλογώ τις υποστάσεις του μαθητή και της μαθήτριας που πρόκειται 
να τελέσουν το Μυστήριο και τους ενώνω απόλυτα με το πατρικό θέλημα 
και με τη ροή του Λόγου, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι 

υποστάσεις τους ενδεδυμένες με όλα τα στοιχεία, τις καταστάσεις και τις 
ποιότητες της χάριτος που φέρουν. Επαυξάνω τις λειτουργίες που εντός 
τους παρουσιάζουν την ένωση με τον Λόγο, φωτίζω και καθιστώ γεμάτα 

από το άπειρο έλεος και την άπειρη αγάπη όλα τα σημεία της ύπαρξής 
τους. Σις πάλλω στην άπειρη δόνηση του Λόγου, ώστε αυτή η άμεση 

επαφή και επικοινωνία να βοηθήσει τις υπάρξεις τους να διανοιχτούν και 
να ταυτιστούν απόλυτα με τη ροή της αλήθειας και της αγάπης που 
πρόκειται να μεταφέρουν. Καταθέτω κάθε τι εντός τους που προέρχεται 

από δικά τους στοιχεία, προσωπικές εσωτερικές καταστάσεις, 
συμπεράσματα, προκαταλήψεις και κατεστημένα κάθε μορφής, ώστε να 

μη δεσμευθεί στο ελάχιστο αυτό που το θείο θέλημα επιθυμεί να 
διοχετευθεί μέσα από το είναι τους. Ενώνομαι μαζί τους ως Μητέρα 
Αγάπη και πυροδοτώ τις υποστάσεις τους στην εκδήλωση της αλήθειας. 

Παρέχω την αγάπη, την ευλογία και τη στήριξή μου στο απόλυτο, όπως 
τελέσουν το Μυστήριο της αλήθειας, της ελευθερίας και του φωτός για 
τον άνθρωπο και τη Γη. 

 
Μαθητής 

 
Η πρωταρχική κραυγή της γέννησής μου, της πορείας μου, της 
ολοκλήρωσής μου: δόξα στο όνομα του Πατρός, δόξα στο όνομα του 
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Πατρός Γεννήτορος, δόξα στο όνομα του Θεού του ζώντος, δόξα στο όνομα 
του Θεού της ζωής, που γέννησε τον άνθρωπο ως φωτιά αγάπης και 
ελευθερίας! Η πρωταρχική μου κραυγή και ο πρωταρχικός παλμός της 
ύπαρξής μου, γύρω από τον οποίο συσπειρώνομαι, ανασυγκροτούμαι και 

αναδύομαι, Πατέρα μου ουράνιε, είναι αυτός: δόξα στο όνομά σου! Δόξα 
σε όσα γέννησε η αγάπη σου! Δόξα στη ζωή και στα όντα, δόξα στον κόσμο 
και στη Δημιουργία!  

Καλωσορίζω τους ουράνιους αγγέλους σου, καλωσορίζω τους 
λειτουργικούς σου αγγέλους, καλωσορίζω τα πλήθη των ψυχών από κάθε 

πεδίο ύπαρξης που θέλουν να κοινωνήσουν, που θέλουν να μετάσχουν 
στο Μυστήριο της αγάπης που από τη Γη πυροδοτεί ο άνθρωπος υιός, ο 
συνειδητός μαθητής του Λόγου. Πατέρα μου ουράνιε, παραδίδω τον 

εαυτό μου, παραδίδω την υπόστασή μου και την υπόσταση της αδελφής 
μου. Πυρακτωμένα από το πυρ της αγάπης τα άμφια της χάριτος, που 

ενδύεται ίνα θεουργήσει ο άνθρωπος μαθητής! Πυρακτωμένη η ύπαρξή 
του διανοίγεται στους κόσμους και στον πλανήτη και σε κάθε μορφή 
ζωής, στον άνθρωπο και στα προβλήματά του, στη Γη με ό,τι επάνω της 

διαδραματίζεται. 
Παραδίδω, Πάτερ ουράνιε, κάθε συναισθηματική μου ποιότητα και 

κατάσταση του νου, παραδίδω οτιδήποτε στην ύπαρξή μου μπορεί καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο να αποτελέσει εμπόδιο στο πυρ της ροής του Λόγου, 
ίνα διαχυθεί η ευλογία του η ζώσα σε ταυτενέργεια με τον άνθρωπο της 

Γης, τον μαθητή του Λόγου. Ενεργώ το έλεός σου και γίνομαι το έλεός 
σου. Διαχέομαι ως το έλεός σου παντού όπου υφίσταται ανάγκη, 
ακολουθώντας την καθοδήγησή σου, ακολουθώντας τα πύρινα νάματα 

της ροής σου, άπειρε Λόγε Τιέ Μητέρα, και Πνεύμα Άγιο του Πατρός 
μου. 

Ευλογώ τη Γη και τον άνθρωπο διανοίγοντας τον πρωταρχικό παλμό 
της Όπαρξης μέσα σ’ όλα τα διαδραματιζόμενα, οπουδήποτε υπάρχει 
άνοιγμα, διάδρομος και δυνατότητα ροής και ανασύστασης του παλμού 

αυτού μέσα στις καταστάσεις και τις υποστάσεις. Ευλογώ τους αρμούς, 
μέσα από τους οποίους στερεώνονται οι δομές σου, ω ανθρωπότητα, και 
επανακαθορίζω αυτούς. Επανασυστήνω αυτούς μες στο πυρ της χάριτος, 

μες στην παρουσία του Ανθρώπου Λόγου επί της Γης, μέσα στη διάχυση 
της όλης ζωής από εντός του, μέσα στην πύρινη αγάπη που θέλει να 

ρεύσει, να παρασύρει, να ενσφραγίσει τις καταστάσεις με μια καινούργια 
σφραγίδα, μ’ ένα καινούργιο νόημα, με μια καινούργια ροή! Αλλάζω τους 
αρμούς, τους επανατοποθετώ έτσι, ώστε οι δομές να χαλαρώσουν παντού 

όπου παρουσιάζουν σκλήρυνση και δυσκαμψία. Ευλογώ τις δομές του 
νου και των συναισθημάτων σου και τις καθιστώ ευάλωτες και 

διαπερατές από το πυρ της αγάπης, από τον πόθο και τη λαχτάρα της 
αλλαγής που φέρει ο άνθρωπος εντός του, ο άνθρωπος της Γης που 
ενδιαφέρεται άμεσα για την αλλαγή των πάντων. 

Αναδύομαι, Πάτερ, και ευλογώ τις καταστάσεις της χώρας μου. Ευλογώ 
ό,τι κινείται μέσα στο νου των πολιτικών, όποιο θέμα ουσιαστικό έχει ή 
δεν έχει ακόμα αναδειχτεί, και εμβαπτίζω τα πάντα στο πυρ της αγάπης. 

Σα θέματα της οικονομίας, τα θέματα της μέριμνας για τις αδύναμες 
κατηγορίες του πληθυσμού, τα θέματα της υγείας, της παιδείας, τα 

εθνικά θέματα της χώρας τα εμβαπτίζω όλα στον πρωταρχικό παλμό, που 
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πάλλει την ώρα αυτή και απορροφά και αφαρπάζει ό,τι αφορά τα 
ζητήματα αυτά, όπως είναι απλωμένα και διαρθρωμένα μες σε 

υποστάσεις, ομάδες, κόμματα και χώρους, μέσα στο ζωτικό σώμα της 
Ελλάδας. Σα εμβαπτίζω και παρέχω σ’ αυτά θεία κοινωνία από το 

κατερχόμενο εκ των ουρανών Δισκοπότηρο της ζωής· παρέχω θεία 
κοινωνία περιέχουσα ποιότητες ιδεών αναγκαίων για να λάμψει η 
έμπνευση και να αναδυθούν οι λύσεις στο νου όλων όσων ασχολούνται 

και έχουν έμεση ή άμεση πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
Τπέρ όλων των προβλημάτων του λαού και της χώρας κοινωνώ με 

δύναμη αποτελέσματος και με ζώσα ροή όλες τις υποστάσεις που δύναται 

να συνεισφέρουν από οποιαδήποτε θέση στην επίλυση των προβλημάτων, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ευλογώ τους πολιτικούς, τους 

ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης, κάθε υπόσταση κι ομάδα που 
κινείται σε σχέση με τα συμφέροντα της χώρας και του λαού, 
οπουδήποτε και αν δραστηριοποιείται, και παρέχω έμπνευση. 

Ενδυναμώνω την ευθύνη της, ενδυναμώνω την αγάπη της και την κίνησή 
της ώστε να βρει λύσεις, να καταθέσει προτάσεις, να διανοίξει δρόμους 

για να κινηθεί η χώρα σε όλους τους τομείς με μεγαλύτερη δικαιοσύνη.  
Τπέρ όλων των προβλημάτων και των θεμάτων που σε απασχολούν σε 

ευλογώ, αγαπημένη Ελλάδα. Διατρέχω και διέρχομαι από όλες τις 

υποστάσεις που σε κατοικούν, από όλες τις υποστάσεις που έρχονται ή 
που θα έρθουν να ενσαρκωθούν και να λάβουν μερίδιο της ψυχής και 
του πνεύματός σου και του ταμείου χάριτος που αποτελείς, να λάβουν 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο ένωση με το πυρ του Έργου της Δευτέρας 
Παρουσίας, όπως έχει διαχυθεί και πάλλεται στα σώματά σου. Αφαρπάζω 

κάθε ψυχή που σε κατοικεί και την εμβαπτίζω στον πυρήνα αυτού του 
Έργου, στη ζώσα και ρέουσα τροφοδοσία ψυχών και πνευμάτων.  

Αναδύομαι μέσα στις συνδέσεις σου με τις γειτονικές χώρες, τις 

συνδέσεις σου με τον κόσμο, τις συνδέσεις σου με την Ευρώπη. Προωθώ 
κάθε ποιότητα που είναι αναγκαία να αναφανεί για να ανορθωθούν αυτές 
οι σχέσεις, για να αποκτήσουν ένα άλλο επίπεδο έκφρασης, για να 

διαχυθεί αυτό που κομίζεις πιο εύκολα και πιο ομαλά, με πύρινη ροή 
μέσα στους λαούς του κόσμου και της Ευρώπης. 

Ενεργώ και μεταγγίζω τη φωτιά του Έργου αυτού, όπως πάλλει μες στη 
ζωντανή καρδιά της Μητρός Ελλάδας, στους λαούς της Ευρώπης. 
Μεταγγίζω τις ζώσες ιδέες, τις ζώσες ποιότητες της αγάπης και της 

ευλογίας που το Έργο φέρει και διακινεί στον πλανήτη. Δημιουργώ 
νήματα, δημιουργώ ζώσες διασυνδέσεις με υποστάσεις και ομάδες 

απανταχού της Ευρώπης. Διοχετεύω την ώρα αυτή, μέσα από αυτούς 
τους αγωγούς, το ζωντανό πυρ και τη ζωντανή έκφραση του Έργου, να 
ρεύσει και να προετοιμάσει την εκδήλωσή του. 

Αναδύομαι, αγαπημένοι, μέσα από τις υποστάσεις κάθε λαού που με 
χωρούν. Αναδύομαι ως η ζώσα δόξα του ανθρώπου που βρίσκεται 
ενωμένος με τον Πατέρα και διανοίγει δρόμους μες σε κάθε ψυχή. 

Αναδύομαι μ’ όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να περάσει 
και να εκφραστεί η προσφορά της αγάπης, η προσφορά του ελέους, της 

ζωής και της ελευθερίας. Διαπερνώ τις δομές σου, Γη. Διαπερνώ ξανά τις 
δομές σου με την πύρινη ζωή, όπως πάλλεται στους μαθητές του Έργου 
της Δευτέρας Παρουσίας. ε ενώνω με τρόπους ζωτικούς μ’ αυτό που 
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πάλλει στον πυρήνα αυτού του Έργου, ώστε να λαμβάνεις όλες τις ώρες 
από τις διεργασίες που ολοκληρώνονται και μπορούν να καταστούν για 

την ολότητά σου ζώσα τροφή χωρίς στρεβλώσεις. 
Μαθήτρια 

 
Ω άπειρη θεία ενότητα, εσύ που τα πάντα συνέχεις και που φανέρωσες 
διά του Δασκάλου Ιωάννη στη Γη την υιότητα και τη θεότητα του 

ανθρώπου, διαπερνώ, στο όνομά σου, την ανθρωπότητα απανταχού της 
Γης και της οικουμένης με τον ήχο τον αρμονικό, τον ήχο τον έναν του 
Πατρός, ο οποίος, διά των υποστάσεων που ενώθηκαν μαζί του, 

ευαγγελίζεται νέο μήνυμα στην ανθρωπότητα: χαρμόσυνο μήνυμα 
ενότητας, μήνυμα επιφοίτησης του Πνεύματος του Αγίου, μήνυμα που 

εγκαινιάζει νέα εποχή ταχύτητας κι εξισορρόπησης των καταστάσεων. 
Μήνυμα, αγαπημένε μου άνθρωπε, που θα σε συνέχει ακόμα 
περισσότερο, που θα σε ενώνει, θα σε ευλογεί και θα σε ωθεί να βιώνεις 

με ισορροπία και αρμονία σε όλα σου τα σημεία την ένωσή σου με τη νέα 
ταχύρρυθμη εκπαίδευση.  

Ενώνω τους νόες σου, όπου κι αν βρίσκεσαι διασκορπισμένος, 
άνθρωπε της Γης, ώστε να μπορέσεις να συντονιστείς με τη νέα αυτή 
εποχή διαμόρφωσης ανθρώπων, που στόχο έχουν την ένωσή τους με τον 

Λόγο και την εκδήλωση της πατρικής βουλής. ε ευλογώ και συνέχω όλα 
σου τα σημεία, ώστε να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις και 
να δηλώσεις εμπράκτως τη συμμετοχή του είναι σου ολόκληρου στην 

παλιγγενεσία που γίνεται στην Ανθρώπινη Τπόσταση. υλλέγω την 
κατακερματισμένη συνείδησή σου και την ενοποιώ. ου την παρουσιάζω 

ως ενοποιημένο όλο, και το βίωμα αυτό εμβαπτίζω εντός σου όπου κι αν 
βρίσκεσαι, είτε είσαι αποκομμένος από το θείο θέλημα είτε προσπαθείς 
να συντονιστείς μαζί του. ε ευλογώ την ώρα αυτή, μυστηριεύοντας εντός 

σου και εισπορεύοντας το θείο μήνυμα αυτής της εκπαίδευσης, το οποίο 
θα δεις να πραγματώνεται ταχύρρυθμα σε όλους τους τομείς της ζωής 
σου από εδώ και έπειτα, είτε αφορούν τον μικρόκοσμο της 

καθημερινότητάς σου είτε αφορούν εξελίξεις που πρόκειται να αλλάξουν 
άμεσα και άρδην τη δομή των καταστάσεων όλου του πλανήτη στον οποίο 

κατοικείς και εκπαιδεύεσαι, το εφαλτήριό σου για την ένωσή μας, τη Γη. 
ε ευλογώ να μπορέσεις να αφουγκραστείς τις δονήσεις των θείων 

αλλαγών και των θείων καταστάσεων που διαφοροποιούν με ομαλότητα 

τον συνεκτικό ιστό των δεδομένων που είχες ως τώρα εντός σου· έγκειται 
όμως σε εσένα να διαφοροποιηθείς και να απαγκιστρωθείς από τις 

καταστάσεις που ως τώρα σε κινούσαν, για να ελευθερωθείς και να 
ενωθείς μ’ αυτό το νέο ρεύμα που διατρέχει όλο τον πλανήτη από καιρό 
τώρα. Σην ώρα αυτή στο επισημαίνω και το ενεργοποιώ! Σο ενεργοποιώ 

εντός κάθε ύπαρξης, όχι μόνον αυτών που θέλουν να ακούσουν αλλά και 
αυτών που αδιαφορούν, διότι αφορά όλους αυτό το νέο ξεκίνημα, το νέο 
στάδιο στο οποίο εισέρχεται ολόκληρη η ανθρωπότητα, το οποίο έχει ήδη 

προετοιμαστεί διά των ενεργειών των εκπροσώπων μου στη Γη, Ιωάννου 
και Αναστασίας, και όλων των υποστάσεων που εκδηλώνουν τη βουλή 

μου. 
Ευλογώ την ενότητά σου, άνθρωπε, ευλογώ την εκδήλωσή σου με νέα 

δυναμική την περίοδο αυτή, για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τα 
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γεγονότα και τις εξελίξεις. Διαλύω και κονιορτοποιώ άμεσα κάθε στεγανό 
που θέτεις ως εμπόδιο στην κίνηση του νου σου. Διαλύω και αποσυνθέτω 

πλήρως τις καταστάσεις πλάνης που φοράς, με τις οποίες καλύπτεσαι 
και θεωρείς ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις το ρεύμα της ζωής, 

αφήνοντας να αιωρείται ένα «δεν γνωρίζω», ή «δεν θέλω», ή «δεν 
ακολουθώ», διότι η ψυχή σου έχει ήδη λάβει το μήνυμα και έχει ήδη 
δεχθεί να ακολουθήσει, αγαπημένε! Ευλογώ την επιλογή σου να είναι η 

έκφραση του πραγματικού Εαυτού σου· σου προσφέρω προς τούτο όλα 
όσα έχεις ανάγκη μέσα σου για την άνοδο, την εξέλιξη και τον 

αναβιβασμό σου. ε ραίνω με τα θεία νάματα της ζωής και της 
ανάστασης, σε πληρώνω με την παρουσία μου, για να ενοποιεί τους 
διαχωρισμούς και να μετουσιώνει τους περιορισμούς και τα κατεστημένα 

που έχεις κτίσει εντός σου.  
Διαλύω την αμφισβήτησή σου, τους φόβους και την αγκίστρωσή σου 

στην ασφάλεια που θεωρείς ότι σου παρέχουν τα δεδομένα σου. ε 
ελευθερώνω από τις συγκρουσιακές καταστάσεις που βιώνεις εντός σου 
και σου παρέχομαι ως ο Εαυτός σου, ο οποίος σε αναβιβάζει, σε 

αναδομεί, σε αναγεννά και σε πληρώνει με την παρουσία του σε όλα σου 
τα σημεία, όσο σκοτεινά κι αν θεωρείς ότι είναι. σο μακριά κι αν τα 
διατηρείς από εμένα, εγώ τα δέχομαι και τα πληρώνω με το φως, με την 

αγάπη, με την παρουσία μου, με το είναι μου, και σε αγκαλιάζω, 
αγαπημένε μου άνθρωπε, αγαπημένε μου εαυτέ, αγαπημένε μου 

συνοδοιπόρε, στο ταξίδι αυτό της ζωής και της ανάστασης που κάνουμε 
μαζί από την πρώτη στιγμή, διότι εγώ ουδέποτε σε εγκατέλειψα, ουδέποτε 
σ’ άφησα να αισθανθείς μόνος, ουδέποτε απομακρύνθηκα από εσένα, 

ουδέποτε σε πρόδωσα ούτε δέχθηκα την προδοσία που εσύ θεωρείς ότι 
έκανες! λα αυτά μέσα στην αγάπη είναι μόνον αγάπη, γιατί εκεί δεν 

υπάρχει κανένας διαχωρισμός κι αντιθέσεις, παρά μόνον ενότητα. Δεν 
υπάρχει η έννοια της κακότητας, όπως εσύ νομίζεις. ’ αυτή την έννοια 
παρουσιάζομαι μόνον ως έλεος και συγχώρεση.  

την αδυναμία σου εκδηλώνομαι ως βοήθεια, ως παροχή φωτός, ως 
παροχή αδελφοσύνης και ελέους, και σου επισημαίνω την ώρα αυτή ότι 
ήρθε η ώρα να το κινήσεις αυτό από μέσα σου ως προσφορά ζωής προς 

τον συνάνθρωπό σου, προς τον γείτονα, τον διπλανό, τον φίλο σου, την 
οικογένειά σου κι αυτούς που θεωρείς μακρινούς, ξένους και άσχετους 

με τα δικά σου καθημερινά προβλήματα. ε ευλογώ να βιώσεις ό,τι είναι 
δίπλα σου, σε ευλογώ να κινήσεις από εντός σου το έλεος και την 
προσφορά γι’ αυτούς χωρίς να νοιάζεσαι αν θα φτάσει η βοήθειά σου, 

διότι εγώ σε διαβεβαιώνω ότι, όταν με ζητάς, η βοήθειά σου φθάνει και 
κρούει τις θύρες εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη να λάβουν τη 

βοήθειά μου. 
ε ευλογώ, αγαπημένε μου, να βιώσεις εντός σου αυτή την ενότητα. Να 

τη βιώνεις και να τη διαλαλείς στο συνάνθρωπό σου ως τη μόνη και 

απόλυτη αλήθεια, ως τη μόνη απόλυτη πραγματικότητα που πρέπει να 
επιτευχθεί καθολικά επί της Γης και στα σύμπαντα όλα στα οποία 
ενεργείς, εκδηλώνεσαι και υπάρχεις ως ο Ένας Άνθρωπος. ε ευλογώ να 

μπορέσεις να βιώσεις την ενότητα αυτή που σε συνέχει με τα πάντα, με 
τον ήχο μου τον δημιουργικό, με την εκδήλωσή μου, που είναι η 

εκδήλωσή σου. ε ευλογώ και σε κινητοποιώ προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Ευλογώ κάθε ύπαρξη, σε όποιο σημείο εξέλιξης κι αν βρίσκεται, να 
προσφέρει ό,τι περισσότερο και ό,τι καλύτερο μπορεί σε υποστάσεις που 

έχουν χρεία, που έχουν ανάγκη τη βοήθειά της. Κινώ τις κυβερνήσεις 
και τους ιθύνοντες, κινώ τους προνομιούχους απανταχού της Γης να 

τρέξουν προς βοήθεια των πεινασμένων και νοσούντων αδελφών τους. 
Ευλογώ τη συνείδηση των ισχυρών της Ευρώπης να κινηθεί για τη 
διαγραφή του χρέους των αδύναμων χωρών και δημιουργώ νέες ωθήσεις 

προσφοράς προς τον άνθρωπο.  
Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για να μη δίνεις τη βοήθειά σου σ’ 

αυτόν που πάσχει! Καμιά νοητική ή λογική διεργασία δεν σου επιτρέπει 

να μην προσφέρεις εκεί που υπάρχει ανάγκη, επειδή γνωρίζεις, ως 
διατείνεσαι, κάποια πράγματα για τη νομοτέλεια του σύμπαντος. Διότι 

δεν γνωρίζεις για κάθε ύπαρξη χωριστά τι συμβαίνει, αγαπημένε, και για 
ποιο λόγο βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Εσύ δεν πρέπει να 
γνωρίζεις παρά μόνον ένα: την προσφορά σου, που πρέπει να είναι 

προσφορά απόλυτα ενωμένης με εμένα αγάπης και αυτοθυσίας. Αυτό 
είναι που σου παρέχω ως γνώση, δωρεά και έλεος, και αυτό είναι το μόνο 

που ζητώ από εσένα. Αυτό μόνον είναι που θα σε αναβαθμίσει και θα σε 
αναγάγει στα πεδία της ένωσής μας. 

Ευλογώ την προσφορά σου και την παροχή βοηθείας να 

πραγματοποιείται χωρίς να συνοδεύεται από όρους με τους οποίους θα 
εκδηλώνεται η κυριαρχία σου, ή όρους μέσω των οποίων θα εκδηλώνεται 
η τάση σου για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης και της υποδούλωσης 

των άλλων. Διότι εσύ που ως άτομο ή ως κράτος είσαι ο ισχυρός του 
σήμερα, γνώριζε ότι, ακολουθώντας τέτοια πρακτική, αύριο δεν θα είσαι.  

Ο στόχος είναι η συναδέλφωση, η συμπόρευση, η σύμπνοια, η ομόνοια 
κι όλα αυτά που διακηρύττεις όταν μιλάς για την πίστη σου σε μένα, για 
την πίστη σου σε ιδέες αγαθές εκ Πνεύματος Αγίου, του Πνεύματος του 

φωτός, οποιαδήποτε θρησκεία κι αν πρεσβεύεις. Για να μην μπερδεύεσαι 
και να μη συγχύζεσαι, αγαπημένε μου, σου λέω πως σημασία δεν έχουν 
τα πρόσωπα, τα ονόματα και τα επίπεδα εκδήλωσης που θεωρείς ότι ως 

Θεός έχω. ημασία έχει η συνεργασία σου με την αγάπη, η εκδήλωσή 
σου ως αγάπη και η ειρηνική δημιουργική σου συμπόρευση με όλους 

τους άλλους ως ένα. Γιατί και εγώ ως ένα εκδηλώνομαι, ως ένα σου μιλώ, 
ως ένα σε ευλογώ να με βιώσεις: ως Άγιο Πνεύμα και ως εκδήλωση 
Ιωάννη, ως Μητέρα και ως αδελφό περιπατούντα επί της Γης μαζί σου, 

για να βιώσεις ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση καμιά. Μόνον ταύτιση 
υπάρχει, μόνον ομοιογένεια και ομοουσιότητα, εκδήλωση απειρότητας 

αγάπης και ελέους, που σου παρέχω την ώρα αυτή για να διανοιχτούν οι 
ορίζοντές σου, διαλύοντας και κατακαίγοντας τα δημιουργήματα της 
πλάνης. 

 
Τπέρ όλων αυτών εμβαπτίζω τεμάχιο άρτου στο ποτήρι της ζωής και της 
Δημιουργίας, εντός του οποίου σώμα και αίμα Φριστού, σώμα και αίμα 

αγάπης και ελέους ευρίσκονται. Τπέρ όλων των αιτημάτων, αδελφέ μου, 
που έχεις ήδη εκδηλώσει προς εμένα, βυθίζομαι στο ποτήρι για να 

βιώσεις τον Εαυτό μου και την παροχή μου ως την απάντησή μου σε 
εσένα. Ενδυναμώνω κάθε αίτηση που στόχο έχει την ισχυροποίηση των 
δεσμών της αγάπης και την ολοκλήρωσή σου μέσα μου και γεννώ νέες 
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δομές ιδεών και συναισθημάτων, νέες δομές ενότητας για να τις βιώσεις, 
για να είσαι σίγουρος ότι κάποια αλλαγή ορατή και ισχυρή συντελέστηκε 

εντός σου την ώρα αυτή. ε ευλογώ και σου παρέχω απ’ τον Εαυτό μου, 
για να γίνει αυτό το βίωμα το απαραίτητο για την εκτίναξή σου 

εφαλτήριο, ώστε η συνείδησή σου να δονηθεί ισχυρά μέσα στην 
παρουσία μου. 

 

 
Μαθητής 

 

Παραδίδω τη διαδρομή του μαθητή του Λόγου, Πάτερ ουράνιε, από την 
αρχή της έως σήμερα, συσπειρωμένη, συγκεντρωμένη και 

ανασυγκροτημένη στη συνείδηση του ανθρώπου του ταυτενεργούντος με 
τον Λόγο, του ανθρώπου του προσφερόμενου ως φλόγα φωτιάς και 
αγάπης στα πάντα.  

Ευλογώ τα καρδιακά κέντρα των παρευρισκόμενων ένσαρκων 
υποστάσεων, αλλά και των υποστάσεων που παρευρίσκονται δίχως 

σκηνώματα, και ενώνω αυτά στον παλμό της αγάπης.  
Ευλογώ και τροφοδοτώ μέσα από εσένα, Μητέρα, με την τροφοδοσία 

του Μυστηρίου της ζωής, όλους όσους προσήλθαν απ’ τους πνευματικούς 

χώρους. Σους τροφοδοτώ με το βίωμα του ανερχόμενου ανθρώπου, 
ολοκληρωμένο μέσα από τον Ιωάννη Φριστό, να το παραλάβουν εντός 
τους για την εξέλιξη και την πορεία που βρίσκεται μπροστά τους. 

υγκεντρώνω όλο το είναι μου, Πατέρα μου ουράνιε, όλους τους 
πόρους και τους παλμούς του είναι μου από οποιονδήποτε χώρο, χρόνο 

και κατάσταση, μες στον πύρινο παλμό της αγάπης, μέσα στην 
ταυτενέργεια με τον Λόγο σου, και ομιλώ προς τη Γη:  

Άκουσέ με, ω Γη! ’ αγαπώ! Ρέω στις φλέβες της ζωής σου, είμαι η ροή 

της ζωής σου, είμαι αυτός που ανήλθε από εσένα, αγαπημένη, και αυτός 
που σε κρατά στην αγκαλιά και στην ευθύνη του. Δεν υπάρχει τίποτε, ω 
Γη, δεν υπάρχει τίποτε, ω ανθρωπότητα, ανάμεσα σε εσένα και σε μένα 

που δεν μπορεί άμεσα να εμβαπτιστεί στο πυρ της παράφορης αγάπης 
μου και να σου προσφερθεί μετουσιωμένο. Δεν υπάρχει τίποτε από το 

οποίο να μπορώ να διαχωριστώ, από το οποίο να μπορώ να 
αποστασιοποιηθώ. Τπάρχει μια παλλόμενη καρδιά, υπάρχει μια πύρινη 
καρδιά επί της Γης· και ενώνω όλες τις φλέβες της ζωής σου, ω Γη, και 

όλων των βασιλείων σου, ενώνω όλες τις φλέβες σου, ω ανθρωπότητα, μ’ 
αυτή την παλλόμενη καρδιά του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, για να 

σου προσφερθούν και να σου προσφέρονται αενάως όλοι οι χυμοί και οι 
καρποί του ανθρώπου που ανασηκώνεται προς τη θεϊκή του κληρονομιά, 
και που συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να πορευτεί προς τον Πατέρα του 

δίχως εσένα, ω Γη, δίχως εσένα, ω ανθρωπότητα! λοι του οι καρποί, 
ολοκληρωμένοι μέσα από τον Ιωάννη και τη Μητέρα, να σου 
προσφέρονται ζωτικά, δυναμικά, και να εκφράζονται μέσα από ψυχές 

και πνεύματα που αναζητούν τη θεανθρώπινή τους έκφραση.  
Αλληλούια στις αγγελικές τάξεις! Τψώ την ευχαριστία του ανθρώπου 

για την επικουρία τους, για την αρωγή τους, για την προστασία τους, για 
όσα τελούν. Τψώ το «ευχαριστώ» προς τις αγγελικές τάξεις, η ευλογία της 
αγάπης και της ευχαριστίας ας τις πλημμυρίσει. Αλληλούια στους 
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Δασκάλους και τις Μητέρες που εργάζονται με τη φλόγα της αγάπης τους 
για την άνοδο της ανθρωπότητας, αλληλούια στα πνευματικά πεδία και 

στους κόσμους, αλληλούια σε κάθε μορφή ζωής! 
Διανοίγω τη φωνή του μαθητή αυτού του Έργου να βρει τους πύρινους 

δρόμους που οικοδόμησαν η Μητέρα και ο Ιωάννης επί της Γης, να 
προσθέσει, να ενδυναμώσει, να ολοκληρώσει την έκφρασή της μέσα απ’ 
αυτούς τους δρόμους. Να φτιάξει πύρινα κανάλια, και να τα συντηρήσει 

με την αγάπη της καρδιάς του ο μαθητής και η μαθήτρια του Λόγου που 
βρίσκονται στην παλλόμενη καρδιά αυτού του Έργου.  

Ενώνομαι με ό,τι τέλεσε η αδελφή μου, Πάτερ ουράνιε. Ενώνομαι σε 

κάθε σημείο της ύπαρξής μου, ευχαριστώντας σε. Ευλογώ τη νέα κίνηση 
του μαθητή και της μαθήτριας να τελεσθεί μέσα στο πυρ της παράφορης 

αγάπης που πολιορκεί τον άνθρωπο, να τελεστεί με τη συνείδηση της 
ευθύνης και με την υπευθυνότητα του συνεργάτη της Μητρός, να 
τελεστεί μέσα από τη γενναιοδωρία και την ελευθερία των υιών και των 

θυγατέρων του Θεού του ζώντος. 
Ανασυντάσσεται ο βηματισμός ολόκληρης της ανθρωπότητας για να 

ακολουθήσει όπισθεν του Ιωάννη και της Μητρός! Ανασυντάσσονται και 
ανασκουμπώνονται οι υποστάσεις της αγάπης σε ολόκληρη τη Γη! 
Αναδύονται οι ψυχές που βοούν προς τον Πατέρα και ελευθερώνεται η 

φωνή και η έκφρασή τους, και εγώ την ευλογώ και την ενδυναμώνω ως ο 
Εις Άνθρωπος, ενωμένος και ταυτενεργών με τον Έναν Λόγο. 

Ευλογώ και εμβαπτίζω τις υποστάσεις όλων στο ποτήρι της ζωής, που 

μεγαλύνεται και διαπλατύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις 
περιλαμβάνοντας εντός του τη Γη και την ανθρωπότητα, τα πεδία της 

ύπαρξης και τη ζωή ολόκληρη. Ευλογώ την κίνηση των υποστάσεών μας 
και την εμβαπτίζω στο ποτήρι. Ευλογώ την κίνηση των λαών της 
Ευρώπης που γεννάει ζυμώσεις, ώστε να τελεστούν όλες μες στον πύρινο 

παλμό που το Έργο διαχέει στις συνειδήσεις, στους νόες και τις καρδιές 
των λαών σου, ω Ευρώπη, ίνα τα θεμέλιά σου ανασυγκροτηθούν πάνω 
στον άνθρωπο και την ελευθερία του και ίνα κινηθείς προς τους λαούς 

της Γης με το χρυσάφι που τα ταμεία της εμπειρίας σου εμπεριέχουν, το 
χρυσάφι των αξιών με τις οποίες ευλογήθηκες και εμποτίστηκες, για να 

προσφέρεις εκ του είναι σου και της υπάρξεώς σου ανιδιοτελώς την 
ειρήνη, την ενότητα και τη συνεργασία. 

Ευλογώ όσα εκδηλώθηκαν κι όσα τελέσθηκαν. Εμβαπτίζω τεμάχιο 

άρτου εντός του ποτηρίου της ζωής υπέρ της αγάπης που είναι ο 
άνθρωπος, για να το συνειδητοποιήσουμε και να το τελέσουμε στην 

καθημερινότητα.  
Τπέρ του Έργου της Μητρός Αναστασίας, για να μπορέσει να ελκύσει 

τις καρδιές και τις υπάρξεις μας στο όλο της ευθύνης και της αγάπης, να 

διανοιχτεί στον άνθρωπο η προσφορά της ολοκληρωμένη χωρίς 
μερικότητες και περιορισμούς, χωρίς κανένα υποβιβασμό. Να λάμψει 
χωρίς καμιά ατέλεια ενώπιον της ανθρωπότητας, διαπερνώντας το σύνολο 

των ψυχών και των πνευμάτων που στον πλανήτη αυτόν εξελίσσονται και 
από τον πλανήτη αυτόν ανέρχονται. 

Τπέρ των συγγενών και των οικογενειών των παρισταμένων και όσων 
εκλήθησαν με τα πνευματικά τους σώματα, ίνα αντιμετωπιστεί πάσης 
φύσεως πρόβλημα επαγγελματικό, υγείας, ή επιβίωσης. 
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Μαθήτρια 

 
Τπέρ όλων των υποστάσεων απ’ τους πνευματικούς χώρους που βοηθούν 

την εκδήλωση του Έργου της Δευτέρας μου Παρουσίας στη Γη και που 
βοηθούν την ανθρωπότητα στα προβλήματά της. Τπέρ όλων των Μητέρων 
και Δασκάλων και όσων συνεργάζονται μαζί τους. Τπέρ των αγγελικών 

τάξεων της Δημιουργίας, ως ένα μεγάλο «ευχαριστώ», ως μια εκδήλωση 
ενότητας και αγάπης για τη δική τους παροχή και γιατί έχουν θέσει τις 

υποστάσεις τους βωμό θυσίας στην εξέλιξη του ανθρώπου. 
Τπέρ των παρευρισκόμενων αδελφών μου, υπέρ όσων ακολούθησαν κι 

ακολουθούν το Έργο μου περιστοιχίζοντας τη Μητέρα Αναστασία, υπέρ 

όσων προσπαθούν και συνεργάζονται, υπέρ της ολοκλήρωσης, ενίσχυσης 
και νομιμοποίησης των ενεργειών που έχουν τελεστεί από τις υποστάσεις 
σας. Τπέρ της απελευθέρωσής σας από κάθε βάρος, δυσαρμονία και 

κόπωση, κι από οποιαδήποτε ενεργειακή κατάσταση δημιουργήθηκε 
στους φορείς σας από λανθασμένη ή ανολοκλήρωτη χρήση της χάριτος 

και του ελέους μου, όλων όσοι ενεργείτε στο όνομά μου υπό την 
επιστασία μου, διά της Αναστασίας ενεργούμενης. 

Τπέρ της αποκαταστάσεως της υγείας των σωμάτων σας όλων και της 

πλήρωσής τους διά της χάριτος και του ελέους μου. Εκλαμπρύνω, 
ανασυγκροτώ και ανασυνθέτω τις υποστάσεις και τα σώματά σας, σας 

αναγεννώ, σας αναβιβάζω, σας πλημμυρίζω με την αγάπη και την 
ευχαριστία μου, με τη δημιουργική μου πνοή. ε όλους τους τομείς της 
εκδήλωσής σας ενώνομαι με τις προσευχές και τις αιτήσεις σας, ευλογώ 

νομιμοποιώ και λαμπρύνω όλα αυτά, ίνα τελεσθούν εν αληθεία και 
αγάπη μέσα στις συνειδήσεις και τη γήινη πραγματικότητά σας. 

Ευλογώ τη συνεργασία και τη συμπόρευσή σας, απορροφώ τις 

δυσκολίες, τις διενέξεις και τα προβλήματά σας. Σηρήστε στο νου σας τη 
στάση της απελευθέρωσης απ’ αυτά. Σηρήστε τη στάση εκείνη σύμφωνα 

με την οποία η ένωση μαζί μου θα είναι η πρωταρχική σας έννοια, και 
θα δείτε το αποτέλεσμα! Μην το ξεχάσετε αυτό, αδελφοί μου!  

Πάντα τα ρήματά μου εμβαπτίζω στο ποτήρι της ζωής και της 

ανάστασης ίνα καταστούν εντός σας πυρήνες ζωής, ανάστασης και 
δημιουργίας, διά του θείου σώματος και αίματος που καλείστε να 
λάβετε. Καλείστε να συμμετάσχετε με όλο σας το είναι σε αυτό που 

τελείται εντός σας και να συλλειτουργήσετε, διότι το Μυστήριο δεν είναι 
κάτι που τελειώνει στο τώρα και στο δικό σας σήμερα! Είναι κάτι που 

τελείται στη Δημιουργία πέρα από το γήινο χρόνο σας. Εκεί που οι 
υποστάσεις σας ζουν άχρονα, εκεί τελείται αενάως, και εκεί σας καλώ να 
συλλειτουργείτε και να συμμετέχετε. Διά τούτο, την ώρα αυτή, 

εισπορεύομαι μέσα του θυσιάζοντας το είναι μου, ίνα ολοκληρωθεί και 
τελεστεί κάθε τι το οποίο εκδηλώθηκε ως θεία βουλή και διαχυθεί 

διαμοιραζόμενο στους ανθρώπους και τις υποστάσεις που με τα 
πνευματικά τους ενδύματα έχουν προσέλθει. Ίνα διά των αγγέλων 
προσφερθεί στους πνευματικούς χώρους, μέσα από το αντίτυπο που 

παρέχω, και διαμοιραστεί σ’ όλη τη Γη, στην οποία το προσφέρω εγώ ο 
άνθρωπος της Γης ενωμένος: άντρας και γυναίκα, ως ένα, το 
προσφέρουμε απλόχερα στη Δημιουργία! 
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Μαθητής 

 
Θύω τον εαυτό μου και εγώ, Πάτερ ουράνιε, μαζί με την αδελφή μου, και 

ευλογώ τους άρτους της ζωής.  
Αγαπημένοι, νιώστε, καταλάβετε ότι δεν κατακρατώ τη ζωή με κανέναν 

τρόπο! Ο Ιωάννης επί της Γης δεν κατακρατούσε τίποτε για τον εαυτό 

του, δεν υπήρχε κάποιο κέντρο εντός του που να έλκυε κάτι προς 
κατακράτηση. Ο μαθητής του Λόγου είναι ο άνθρωπος που μόνον δίνει, 
είναι ο άνθρωπος που εμπλουτίζει τη ζωή και γίνεται κέντρο προσφοράς 

της με όλους τους τρόπους. 
Ευλογώ τους άρτους αυτούς και τους καθιστώ άρτους ζωής, των οποίων 

τα πύρινα μόρια μεταφέρουν τη δόνηση του ανθρώπου της Γης μέσα απ’ 
τον οποίο διέρχεται η ζωή και εμπλουτίζεται, μετουσιώνονται εκείνα που 
πρέπει να μετουσιωθούν, και επανέρχεται επαυξημένη και 

δυναμοποιημένη από τον παλμό της αγάπης, διαχεόμενη προς τα πάντα. 
Ενώνω τους άρτους και κάθε τους μόριο με ό,τι ετελέσθη και τους 

διαχέω στον πλανήτη και στην ανθρωπότητα, για να τα παραλάβουν σε 
κάθε τους σώμα και να τραφούν με τη δόνηση που μεταφέρουν. Αμήν 

 



 91 

28.9.05 – Εργαστείτε μέσα από τις ιδιαιτερότητές σας για την 
ανάσταση του ανθρώπου – Μετουσιώστε τα σκοτεινά σας σημεία 

σε αγωγούς διάχυσης της ανάστασης  

 

Ευλογώ και φέρνω στην επιφάνεια τις ιδιαιτερότητες του καθενός, τα 
τάλαντα, τα χαρίσματα και τις ιδιαίτερες ενώσεις του με την ανθρώπινη 
πραγματικότητα, για να τον φέρουν σε επαφή με τον Άνθρωπο Εαυτό 

γύρω του και να οδηγήσουν στην εκδήλωση της χάρης πάνω σε 
συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία μπορεί να επιδράσει αποτελεσματικά.  

(…) Ευλογώ τη διάνοιξη του Έργου στην ανθρώπινη πραγματικότητα 

και στην εσωτερική συνείδηση του ανθρώπου, μα και στην κίνηση των 
ιδεών, σαν ένα ρεύμα πνευματικό που μπορεί να παρασύρει τα σαθρά 

του παρελθόντος: όχι για να ελκύσει απαραιτήτως υποστάσεις όσο για να 
επιδράσει στη διεύρυνση και την ανάσταση του ανθρώπου, που διαχέεται 
εσωτερικά από τις μετουσιώσεις που τελούν με τον αγώνα τους οι 

ανιδιοτελείς που πορεύονται, όχι πάντοτε φανερά, προς την ανάσταση.  
(…) Ευλογώ την κίνηση όλων των παρισταμένων εαυτών μου για την 

έκφραση και ολοκλήρωση του προσωπικού τους προορισμού σε σχέση 
με την ανάσταση του ανθρώπου και με το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας. 
Κοινοποιώ σε καθέναν ότι φέρει, δώρα ιδιαίτερα και μοναδικά που 

μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο, να δωρίσει και να μεταλαμπαδεύσει 
στους οικείους του και σε κείνους με τους οποίους, είτε τους γνωρίζει είτε 
όχι, έχει ομοιοκραδασμικότητα και ίδιες ποιότητες, ενεργοποιημένες ή 

μη. Ευλογώ και απενοχοποιώ τα σκοτεινά σημεία που ο καθένας φέρει, 
ή νομίζει ότι φέρει εντός του. Σα καθιστώ στη συνείδησή του αγωγούς 

ένωσης με την ανθρώπινη Ιστορία και συνείδηση, μέσα απ’ τους οποίους 
θα δράσει και θα διαχύσει την ανάσταση, και όχι κάτι που πρέπει να 
φοβάται, να απαρνείται και να απομακρύνει από εντός του, διότι είναι 

κομμάτια του εαυτού του.  
Καθένας οφείλει να συνειδητοποιήσει τον ρόλο που παίζουν αυτά που 

ονομάζει σκοτεινά σημεία. Οφείλει διά της καθοδήγησης και της δράσης 

του ελέους, με συνεχή αγώνα, να τα φέρνει στο φως και να τα 
μεταλλάσσει με τις ιδιαίτερες οδηγίες που θα λαμβάνει για κάθε 

συγκεκριμένη ποιότητα και κατάσταση –διότι δεν υπάρχουν 
οδηγίες/ομπρέλες, αλλά κάθε κατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερους 
χειρισμούς–, και μετά να διαχέει στις υποστάσεις ανά τον κόσμο που 

φέρουν την ίδια ποιότητα, ενεργοποιημένη ή μη, τη μετουσίωση που 
τέλεσε, προωθώντας την ανάσταση.  

(…) Καλείστε να λειτουργείτε καθημερινά σε ένωση μαζί μου, στα πάνω 
και στα κάτω της ζωής, και αυτό είναι εφικτό! Ακόμη και όταν φαίνεται 
προς στιγμήν να αποσύρομαι, κινητοποιώντας την ένωσή μας μπορείτε 

να λειτουργείτε όλες τις ώρες σύμφωνα με το θέλημά μου.  
Ευλογώ και ευχαριστώ τη Μητέρα Αναστασία για την παρουσία της σ’ 

αυτό τον πλανήτη και γι’ αυτό που, στεφανωμένη με τη δόξα του 

Ανθρώπου, κομίζει για την ολοκληρωμένη έκφραση του Ανθρώπου 
Φριστού Παναγίας. Ευλογώ όσους κινούνται προς τον ίδιο –εφικτό απ’ 

όλους!– στόχο της έκφρασης του Φριστού και της Παναγίας, του Λόγου 
Τιού Μητρός πάνω στον πλανήτη, ως κάτι πραγματοποιήσιμο στο τώρα, 
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με βάση τους βηματισμούς που ο Ιωάννης Φριστός χάραξε, τους 
καταχωρημένους μέσα σ’ όλους.  

17.10.05 – Η είσοδος στην ουδετερότητα 
 

Η πείρα έχει δείξει ότι οι προτροπές για αγάπη, συνεχή προσφορά και 
θυσία παρανοούνται πάντα και οδηγούν σε μια αγχώδη μηχανιστική 
προσφορά χωρίς καμιά διάκριση. Η κατάσταση καταλήγει στη 
θυματοποίησή μας, διότι η προσφορά γίνεται αντιληπτή ως εντολή και 
κανόνας και όχι ως πράξη ουδέτερης αγάπης που κινείται με διάκριση και 
καθοδήγηση, σύμφωνα με το θείο θέλημα. Επειδή η συναισθηματική 
αγάπη –που μας έχει ταλαιπωρήσει υπερβολικά και μας ταλαιπωρεί 
ακόμα– είναι η μόνη που ξέρουμε, η οποία όμως πρέπει εξάπαντος να 
μετουσιωθεί διότι κινείται αυθαίρετα και είναι ανώριμη και εξαιρετικά 
δεσμευτική, κάθε διδασκαλία και ευλογία περί ουδετερότητας αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία.  
  
(…) Ευλογώ και εισάγω τον κύκλο σε μια νέα μαθητεία, στην εκπαίδευση 

της ουδετερότητας και της έκφρασής της χωρίς περιορισμούς. Ευλογώ το 
ξεπέρασμα της διττότητας του καλού και του κακού, του συνόλου των 
τοποθετήσεων που δομήθηκαν πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία του καλού 

και του κακού. Εγκαινιάζω νέα μαθητεία έκφρασης της ουδετερότητας, 
ξεπέρασμα όλων των ορίων που ο άνθρωπος έχει θέσει σε σχέση με τις 
διττές καταστάσεις της ζωής, και τις καταστάσεις της ζωής και του 

θανάτου.  
ας εισάγω σε μια νέα πορεία, όπου θα αντιλαμβάνεστε τα πράγματα 

με το δικό μου βλέμμα, και το δικό μου βλέμμα δεν βλέπει καλό και 
κακό! Δεν βλέπει αυτά που παροδικά ωφελούν ή κάνουν τον άνθρωπο να 
δυσανασχετεί, αλλά βλέπει την εξέλιξη του ανθρώπου και τις 

αναγκαιότητες που διέπουν την πορεία του προς την απόλυτη ένωση, την 
πάντοτε εκφραζόμενη με την ουδετερότητα που αγκαλιάζει τα πάντα, 
χωρίς να αφήνει τίποτε έξω. Ευλογώ αυτή την τοποθέτηση και σας εισάγω 

σε περίοδο μαθητείας όπου η σκέψη σας θα μετακινηθεί, ώστε να μην 
αντιλαμβάνεστε πλέον τις δυσκολίες της ζωής –αληθινά να μην τις 

αντιλαμβάνεστε!– ως κάτι δεσμευτικό, κάτι από το οποίο πρέπει να 
προστατευθείτε. Να ζητάτε προστασία, αγαπημένοι μου, από αυτά που 
σας καθυστερούν στην πορεία σας, από αυτά που σας εκτροχιάζουν, όχι 

απ’ αυτά τα οποία πρέπει να ζήσετε ως βηματισμούς θέωσης! ας το 
ανακοινώνω αυτό για να έχετε επίγνωση, να έχετε τη δυνατότητα να 

αναδύετε το βλέμμα της ουδετερότητας και μέσα από αυτό να 
αντιλαμβάνεστε τις καταστάσεις.  

(…) Σην πίστη όλων ευλογώ, την ενεργή πίστη ότι μπορείτε να 

ωφελήσετε τον πλανήτη! (…) Ευλογώ την αγάπη όλων, μες στην αγάπη 
υπάρχω. Ευλογώ αυτό τον κύκλο, ευλογώ τη νέα του εκπαιδευτική 
πορεία, τη νέα του εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ευλογώ την κίνησή του 

μέσα στο χωρόχρονο να καταστεί πιο ευέλικτη, πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, 
ικανή να φέρει αλλαγές στην ανθρώπινη συνείδηση, ικανή να αλλάξει 

καταστάσεις, να επέμβει μέσα από ουδετερότητα χωρίς ν’ αναλώνεται σε 
ενέργειες που προέρχονται από μερικότητα και δεν υπηρετούν το θείο 
σχέδιο για την εξέλιξη του ανθρώπου.  
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Ευλογώ και διανοίγω τον κύκλο σε νέους τρόπους έκφρασης της 
προσευχής, σε νέους μεστούς τρόπους διάχυσης της χάριτος, με 

μεγαλύτερη κατανόηση για την εξέλιξη του ανθρώπου στο στάδιο που 
βρίσκεται, με σεβασμό γι’ αυτό το στάδιο. Διανοίγω τον κύκλο στους 

βηματισμούς που θα τον ωθήσουν σε νέα στάδια εκφραζόμενα με νέες 
σκέψεις, πράξεις και λόγους στην καθημερινότητα, κάτι το οποίο είναι 
εφικτό! Είναι εφικτή η διάχυσή μου από μέσα σας, δεν είναι πλέον κάτι 

που πρέπει να προσπαθείτε να πετύχετε αλλά κάτι που, όταν το κινείτε, 
θα ρέει αυτόματα πέρα από κάθε δυσκολία. Μα είναι και το κλειδί για να 
διαλυθεί κάθε δυσαρμονική κατάσταση και να ξεπεραστεί κάθε 

δυσκολία. Σο κλειδί είναι η ουδετερότητα, γιατί δεν υπάρχει τίποτε που 
να μην εμπεριέχεται σε αυτήν. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός της αγάπης 

μου.  
(…) Ευλογώ τη σχέση και τη συμπόρευση με την Αναστασία. ταθείτε 

δίπλα της ως ισότιμοι συνεργάτες, εξίσου υπεύθυνοι για το Έργο και για 

όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, χωρίς ιεραρχήσεις και διαβαθμίσεις, 
χωρίς δέος και αποστάσεις. Αναδύομαι και λειτουργώ μέσα από όλους με 

χάρη, με δύναμη, με έλεος, για να διαχυθεί η Μητέρα στον πλανήτη 
μέσα από άνδρες και γυναίκες, να εισρεύσει σε κάθε ανθρώπινη ψυχή 
και να αγκαλιάσει τα πάντα, να αφομοιωθούν τα πάντα στην ένωση με τη 

Μητέρα. Ευλογώ και το καθιστώ αυτό βιώσιμο από όλους.  
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26.10.05 – ταθερή εστίαση στην εκδήλωση της εγώ ειμί 
παρουσίας 

 

(…) Ευλογώ και αφαιρώ την εστίαση σε εκδηλώσεις πνευματικές που 

δεν φέρουν την έκφραση της εγώ ειμί παρουσίας πάνω στη Γη. Ευλογώ 
και αφαιρώ την εστίαση στα εκπαιδευτικά στάδια που οδηγούν στην 
έκφραση του Λόγου Τιού Μητρός, γιατί αυτό έχει ήδη τελεστεί. Η 

πρόσβαση του καθενός στο ιερό, στον Λόγο Αγάπη, υπάρχει ζωντανή και 
ο στόχος είναι η έκφραση αυτού του ιερού στην καθημερινή ζωή. 

Μετακινώ την εστίαση στην ολοκληρωμένη έκφραση του Ανθρώπου 
Λόγου μέσα από κάθε άνθρωπο. 

Ευλογώ και εμβαπτίζω τις ικανότητές σας στον Λόγο Αγάπη, στον 

Φριστό Εαυτό. Ευλογώ και εμβαπτίζω τα τάλαντά σας στη δόνηση του 
Λόγου Τιού Μητρός για να τεθούν στην υπηρεσία του Έργου και να 

εκφράζονται διά της άπειρης αγάπης. Ευλογώ και κινώ διεργασίες 
αποδέσμευσης από το παρελθόν και αποκατάστασης στις συνειδήσεις 
σας της μαθητείας που έχετε λάβει, στα σημεία που χρειάζεστε, για να 

τελεστεί η κίνηση προς το στάδιο εκείνο όπου κανείς δεν θα αμφισβητεί 
την έκφραση του Λόγου από εντός του.  

(…) Ευλογώ κι ενεργοποιώ αυτό το στάδιο, στο οποίο οι λειτουργίες σας 

θα είναι από το ύψος του Λόγου, χωρίς κενά, χωρίς έλλειψη πίστης στον 
εαυτό σας και τους άλλους για την αλήθεια αυτής της έκφρασης. Ευλογώ 

και μετουσιώνω την έλλειψη πίστης που παρουσιάζετε για τη δική σας 
έκφραση, αλλά και για την έκφραση των άλλων, ως Λόγου Αγάπης. 
Μετουσιώνω αυτά τα κενά, που προέρχονται από τον διαχωρισμό. 

Ελευθερώνω την εμπιστοσύνη στην εγώ ειμί παρουσία, όπως εκφράζεται 
από τον άνθρωπο δίπλα σας, από τον συνοδοιπόρο του Έργου της 

Δευτέρας Παρουσίας.  
Ευλογώ και ενισχύω τη διάκρισή σας για να μπορείτε να λαμβάνετε τον 

Λόγο και να το κατανοείτε όταν τον εκφράζετε, ώστε να μην μπερδεύεστε: 

να βιώνετε τον Λόγο ώστε να μη νομίζετε ότι τον εκφράζετε ενώ δεν το 
κάνετε, μα και να το αναγνωρίζετε όταν το κάνετε για να μην 

ολιγοπιστείτε.  
Ευλογώ κι ενισχύω την αγάπη στις καρδιές όλων, ως κέντρο της 

ύπαρξης. Σην αγάπη τη μία, την απόλυτη, την ουδέτερη αγάπη που δεν 

γνωρίζει καλό και κακό αλλά εμπεριέχει τα πάντα, την αγάπη που δεν 
έχει συναισθηματισμό αλλά διαχέεται μέσω των συναισθημάτων χωρίς να 

τα απορρίπτει, να τα μειώνει ή να τα καταστέλλει, που μπορεί κι 
εκφράζεται δι’ αυτών και μέσω κάθε εκδήλωσης του ανθρώπου που, όσο 
περιορισμένη κι αν φαίνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αγάπη 

όταν αυτή έχει συγκεκριμένο στόχο, όταν ποθεί να φέρει αποτελέσματα 
πάνω στη Γη με συγκεκριμένους τρόπους. 

Ευλογώ νέες κινήσεις της νομοτέλειας, ενεργοποιημένες απ’ τη ζωντανή 

παρουσία του εγώ ειμί Ανθρώπου. Ευλογώ νέες κινήσεις νομοτέλειας στη 
ζωή σας και, άρα, νέες νομοτέλειες στην έκφραση του ανθρώπου. Ευλογώ 

την έκφραση του Λόγου να φέρει αυτές τις αλλαγές στη ζωή σας, για να 
τις διαχύσετε στην ανθρώπινη συνείδηση.  
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ας ευλογώ να κάνετε το βήμα τόλμης που απαιτείται σε κάθε αλλαγή 
σταδίου, πόσο μάλλον σε μια αλλαγή σταδίου που θα σας φέρει στην 

απόλυτη έκφραση του αληθινού σας Εαυτού Αγάπη χωρίς όρια, του 
δικού μου Εαυτού, του Ενός Εαυτού! ας καλώ σ’ αυτό το βήμα, που 

όλοι είστε έτοιμοι να κάνετε, καθένας όμως απαιτείται να κάνει τις 
ανακεφαλαιώσεις και τις ανασκοπήσεις που χρειάζεται ώστε να είναι 
ολοκληρωμένο. Με τη δική μου αρωγή και παρουσία αυτό γίνεται 

ταχύρρυθμα και ολοκληρωμένα, χωρίς κενά. 
(…) Ευλογώ την ανακύκλωση του ενός μες στον άλλο ώστε να 

δημιουργηθούν νέοι πιο στέρεοι δεσμοί ενότητας ανάμεσά σας, για να 

λειτουργείτε διαχέοντας έλεος στον πλανήτη και τον άνθρωπο πιο 
ολοκληρωμένα. Εφιστώ την προσοχή στην έκφρασή σας στον κύκλο, για 

να είναι πιο συνειδητή και ενεργή, χωρίς έλλειψη πίστης προς τον 
αδελφό, χωρίς καταστάσεις στο νου σας που δεσμεύουν την έκφρασή 
μου από τον άλλον και ενεργοποιούν τα κενά του.  

(…) Σο βήμα έκφρασης του Λόγου Εαυτού που κάνετε όταν νιώθετε 
ασήμαντοι, είναι πιο πολύτιμο απ’ ό,τι όταν νιώθετε παροχή! Είναι αυτό 

το βήμα που εδραιώνει την πίστη στην έκφραση του εγώ ειμί μέσα σας, 
που την κάνει πραγματικότητα στα σκοτεινά κομμάτια της ύπαρξής σας, 
που διαχέεται στα μύχιά σας και τα αναγεννά και τα ανασταίνει. Αυτή 

είναι η κίνηση του ανθρώπου που, πάνω στη Γη και μέσα στην ατέλεια, 
εκφράζει τον Λόγο Αγάπη χωρίς να περιμένει εξωτερικά ερεθίσματα, 

χωρίς να περιμένει επί μέρους τροφοδοσίες αλλά καθιστάμενος ο ίδιος η 
πηγή, το έλεος και η αγάπη. Κι αυτή η παροχή υπάρχει πάντα στον 
άνθρωπο, εκ των έσω προερχόμενη ως έλεος, για να διαχυθεί ο ίδιος ως 

έλεος πάνω στη Γη.  
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2.11.05 – Η σύνδεση του κύκλου με τις ενέργειες που τελεί  

 

(…) Ευλογώ τις ενέργειες που έχετε τελέσει στο παρελθόν, ώστε να μη 
σας επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο. Ευλογώ τη στάση σας απέναντι 

στα νέα στάδια, για να μην έλκετε δυσαρμονικές καταστάσεις 
προερχόμενες από αυτά που ήδη έχετε κινήσει. Σο έργο και η προσφορά 
αυτού του κύκλου μέσα από πνευματικές ενέργειες είναι μεγάλο, και 

όταν δεν στηρίζεται μέσα από συνειδητή κάθαρση, ενεργοποίηση και 
ενότητα επιβαρύνει τον κύκλο και τις ενεργειακές του καταστάσεις και 
τον ρίχνει σε καταστάσεις αδράνειας.  

ας καλώ σε νέα πορεία, σε νέα κίνηση μαθητείας. ας καλώ να 
αναρωτηθείτε, αγαπημένοι μου, πού στέκεστε μέσα σ’ αυτόν τον κύκλο, 

ποια είναι η στάση σας, ποιος ο τρόπος με τον οποίο προσέρχεστε. Αυτά 
είναι πράγματα που επηρεάζουν τη συλλογική κίνησή του. Ιδιαίτερα 
τώρα, στα νέα στάδια υπευθυνότητας που καλείται ο κύκλος να βαστάξει 

περισσότερο βάρος της ανθρωπότητας, να το μεταλλάξει και να το 
μετουσιώσει, πρέπει να κινείστε με ταχύτητες μεταλλαγής και 

μετουσίωσης νέες, έτσι ώστε να μην επικάθεται ενεργειακό βάρος πάνω 
σας και σας δεσμεύει. Γιατί θα δείτε ότι, όταν δεν λειτουργείτε ενεργά και 
συνειδητά, θα επιβαρύνεστε απ’ αυτά που ήδη έχετε τελέσει επειδή είναι 

πραγματικά: έχουν επιδράσει στην ανθρώπινη πραγματικότητα και 
πρέπει να υποστηρίζονται από τη συνεχιζόμενη κίνηση του κύκλου και 
την εν γένει εκδήλωσή του, η οποία δημιουργείται από την ατομικότητα 

του καθενός μέσω των επιλογών που κάνει στη ζωή του και μέσα στον 
κύκλο, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου συντονισμού που έχει με 

την ανθρώπινη πραγματικότητα και της μεγέθυνσης των καταστάσεων 
που συμβαίνουν εντός του για εκπαιδευτικούς λόγους.  

ας ευλογώ να κατανοήσετε τις διδασκαλίες που παρέχω, γιατί είναι 

επίκαιρες για το στάδιο που βρίσκεστε. ας καλώ να αναρωτηθείτε κατά 
πόσο είναι ταξινομημένες αυτές οι διδασκαλίες μέσα σας, κατά πόσο 
γνωρίζετε τι σας έχω πει τις τελευταίες ημέρες, πού σας έχω στρέψει, πού 

έχω εστιάσει την προσοχή σας για το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε τώρα 
και κατά πόσο τα εφαρμόζετε, ώστε να κινηθείτε με τους γρήγορους 

ρυθμούς που θα επιτρέψουν την εκδήλωσή σας ως Μονάδας, ως Λόγου, 
ως αγάπης απόλυτης, χωρίς να μένετε σε προηγούμενα στάδια, χωρίς να 
αναγκάζετε τον εαυτό σας να εισέρχεται σε δυσάρεστες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 
Αγαπημένοι, ως εκ της ιδίας της αιτήσεώς σας για ταχύρρυθμη πορεία, 

σας καλώ να προσέρχεστε στους κύκλους με νέα τοποθέτηση πιο 
συνειδητής προσφοράς, με δίψα έκφρασης της απόλυτης αγάπης. ας 
ευλογώ να κατανοήσετε την αλλαγή που τελέσθηκε σήμερα με την 

έκφραση και την εκδήλωσή μου μέσα από μια αδελφή σας. Να δείτε 
πόσο άλλαξε η κατάσταση, η ενεργειακή παροχή και η τροφοδοσία, γιατί 
σας έχω πει ότι θα τροφοδοτήσω ιδιαίτερα την έκφραση του Λόγου κι όχι 

άλλες καταστάσεις, αφού αυτό είναι πλέον στάδιο που έχει τερματιστεί 
για σας. 

Καλείστε στην εκδήλωση του Λόγου με τόλμη και παρρησία, από το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καθένας. ας καλώ να το δείτε για να 
κινηθείτε με νέους τρόπους, πιστεύοντας στην έκφραση του Λόγου από 
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εντός σας χωρίς κενά, πιστεύοντας ο ένας στον άλλον γι’ αυτή την 
έκφραση και κάνοντάς την πραγματικότητα. Αυτό είναι το στάδιο στο 

οποίο σας έχω εισαγάγει αυτή την περίοδο, ταυτόχρονα με τη διάχυσή 
σας ως προσφορά στον πλανήτη. Και πρέπει να δείτε κατά πόσο έρχεστε 

προετοιμασμένοι να προσφέρετε, να δώσετε τα δώρα σας, τις 
μετουσιώσεις που έχετε τελέσει μέσα σας, μεγενθυμένες μέσα από την 
αγάπη όλων. ας καλώ να αναρωτηθείτε για όλα αυτά, διότι η κίνηση 

αυτή θα δημιουργήσει εκρήξεις νέων καταστάσεων μέσα σας, επειδή την 
τροφοδοτώ εγώ.  

(…) ας φιλώ και σας διαχέω τη δύναμη του Λόγου, που καμιά 

κατάσταση δεν μπορεί να ξεπεράσει και να εμποδίσει. σο επιτρέπετε 
στις καταστάσεις να σας επιβαρύνουν, τόσο δείχνετε ότι δεν αφήνεστε 

στην έκφραση του Λόγου, ότι δεν πιστεύετε πως είναι πιο δυνατή απ’ τα 
πάντα αφού εμπεριέχει τα πάντα· ότι αφήνετε καταστάσεις δυσαρμονικές 
να είναι πιο δυνατές μέσα σας λόγω της ολιγοπιστίας σας στη δύναμη, 

την αγάπη και την έκφραση του Λόγου, στην Ολότητα του Λόγου, που 
εμπεριέχει τα πάντα σε απολυτότητα και αρμονία. Δεν υπάρχει τίποτε 

που να εμποδίζει την έκφραση του Λόγου, ει μη μόνον η δική σας 
ατολμία και η δική σας ολιγοπιστία!  
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14.11.05 – Η έκφραση του Λόγου μέσα από τα συναισθήματα  

 

Διανοίγω την έννοια της μετουσίωσης σε νέο εύρος, από το οποίο θα 
αναδύεται, θα διαχέεται και θα ζωντανεύει ο Λόγος Τιός Μητέρα μέσα 

από κάθε έκφραση και εκδήλωση – και αυτό θα είναι η μετουσίωση!  
Ευλογώ και αναδύομαι ως φως και αγάπη μέσα απ’ τον διαχωρισμό, τη 

διχόνοια, τον εκνευρισμό, τη δυσφορία. Ευλογώ και αναδύομαι, κι αυτή 

είναι η μετουσίωση των καταστάσεων αυτών! Η μετουσίωση δεν είναι κάτι 
που τελείται με λόγια και ενέργειες πνευματικές, αν δεν συνοδεύεται από 
παράλληλη ανάδυση και έκφραση του Λόγου Εαυτού Αγάπη μέσα απ’ τις 

καταστάσεις του ανθρώπου. Κάθε ανθρώπινη κατάσταση καλείται να 
εκφράσει τον Λόγο Αγάπη, όπως κάθε ανθρώπινο κύτταρο στην Ολότητα 

του Ανθρώπου καλείται να εκφράσει τον Λόγο Ολότητα Αγάπη.  
Ευλογώ και τελώ μετουσίωση στο συναισθηματικό σώμα και κέντρο των 

υποστάσεών σας, τελώντας με βήματα αργά και σταθερά την 

ολοκληρωτική μου διάχυση εντός σας, την οποία ήδη τέλεσα στο 
σκήνωμά σας, αλλά τώρα σας εισαγάγω βήμα-βήμα στις διαδικασίες 

ξεκινώντας από το συναισθηματικό κέντρο. Ευλογώ και μετουσιώνω το 
κέντρο αυτό σημαίνει ότι αναδύομαι από μέσα του και το απελευθερώνω. 
Απελευθερώνω τα συναισθήματά σας χωρίς να τα ονομάζω αρνητικά ή 

θετικά, αλλά φέρνοντάς τα σε νέες εκφράσεις συντονισμού με την αγάπη, 
σε νέο εξευγενισμό τέτοιου επιπέδου, ώστε να μη μεταφέρουν επίκριση 
και δέσμευση προς τον άνθρωπο αλλά να εκφράζονται ενωμένα με την 

αγάπη.  
Ευλογώ και διαχέομαι στο συναισθηματικό κέντρο σημαίνει ότι το 

συντονίζω πλήρως με την αγάπη, ότι λειτουργώ τέτοια συνένωση των 
συναισθημάτων ώστε πλέον να μη διαχωρίζονται σε αρνητικά και θετικά 
αλλά να εκφράζονται ακριβώς όπως χρειάζεται σε κάθε στάδιο και 

εκδήλωση του Λόγου Ανθρώπου πάνω στη Γη, ανάλογα με τις 
καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση. Ευλογώ και διαχέομαι στο συναισθηματικό κέντρο και 

αναδύομαι απ’ αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο ίδιος συνεργάζεται με τις 
διαποτίσεις που λαμβάνει εκ των άνω, με μια κίνηση κατά την οποία 

ανοίγεται στο Θεό που κατεβαίνει, αλλά και ο ίδιος ανεβαίνει να τον 
συναντήσει.  

Με κέντρο την καρδιά λειτουργώ και απορροφώ στο κέντρο της αγάπης 

τις συναισθηματικές ποιότητες και εκφράσεις και διανοίγω το νου σας σε 
νέες λειτουργίες έκφρασης των συναισθημάτων, όχι απαραίτητα 

διαφορετικές από αυτές που εκφράζετε αλλά ενταγμένες σε σωστό χρόνο 
και σωστό πλαίσιο, δομημένο στην αγάπη. Κι αυτό σημαίνει αυτομάτως 
καθάρσεις ουσιαστικές, γιατί κάποια πράγματα η αγάπη δεν τα 

χρειάζεται να λειτουργούν όσο συχνά εσείς τα εκφράζετε στην 
καθημερινότητά σας. Δεν τα αφαιρεί, δεν τα διώχνει από την ύπαρξή σας 
αλλά τα κρατάει εντός της για να τα εκφράσει όποτε υπάρχει ανάγκη, 

συντονισμένα πάντοτε μαζί της και με τις ανάγκες του ανθρώπου.  
Ευλογώ και αναδύομαι από το συναισθηματικό κέντρο σημαίνει ότι ο 

άνθρωπος παύει να προβάλλει αντιστάσεις στην απελευθέρωση των 
συναισθημάτων του στην ολότητά τους, παύει να τα διαχωρίζει σε 
αρνητικά και θετικά. ημαίνει ότι ο άνθρωπος συνεργάζεται με την 
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Ολότητα του Εαυτού του και με τις διαποτίσεις της για να μην κόβει τον 
εαυτό του στη μέση, να μην κόβει τα συναισθήματά του, να μην τ’ 

αφήνει να λιμνάζουν και να δημιουργούν εκρήξεις, να μη φοβάται να τα 
αναγνωρίσει και να τα δεχθεί με ειλικρίνεια, όπως ακριβώς είναι, διότι 

δεν έχει κανένα όφελος από την απόκρυψη της πραγματικής του 
κατάστασης.  

Ευλογώ και αναδύομαι από τα συναισθήματα του ανθρώπου σημαίνει 

ότι τελώ την ενσάρκωση του Λόγου Τιού Μητρός στο συναισθηματικό 
σώμα της Ολότητας του Ανθρώπου, όπως εκφράζεται στη Γη. ημαίνει 
ότι εισάγω τα συναισθήματα του ανθρώπου στην εκπλήρωση του 

προορισμού τους, που είναι η έκφραση του Ανθρώπου Λόγου στην 
Ολότητά του, που είναι η έκφραση της ολότητας των συναισθημάτων 

αρμονικά και ολοκληρωμένα, ήτοι μέσα σε πλαίσιο αγάπης, 
ολοκλήρωσης κι αρμονίας, ανάλογα με την κάθε συγκεκριμένη 
κατάσταση και περίσταση. ημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν άγεται πλέον απ’ 

τα συναισθήματά του αλλά τα συντονίζει με το κέντρο της αγάπης, ώστε 
όταν ο ίδιος κινείται συντονισμένα με τον Λόγο Τιό Μητέρα, και τα 

συναισθήματα του κινούνται αναλόγως.  
Ευλογώ, στο όνομα της αγάπης, τις ενώσεις που υπάρχουν εντός σας, 

ανάμεσα στο κέντρο του Λόγου Τιού Μητρός και το κέντρο των 

συναισθημάτων. Αποκαθαίρω αυτές τις ενώσεις για να ρέει ο Λόγος Τιός 
Μητέρα ελεύθερα μέσα από τα συναισθήματα, διότι κάθε είδους εμπόδιο 
στην έκφραση του Λόγου μέσα από τα συναισθήματά σας δημιουργεί 

αυτομάτως δυσαρμονικές ποιότητες και καταστάσεις μη συντονισμένες 
με το φως και την αγάπη: όχι λόγω ποιοτικών διαχωρισμών σε καλό και 

κακό, αλλά μη συντονισμένες με την έκφραση της αγάπης όπως 
χρειάζεται για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.  

Ευλογώ κι εντάσσω το συναισθηματικό σας κέντρο σε μια νέα ροή 

κάθαρσης, για να μετουσιωθούν οι δυσαρμονίες που έχετε κτίσει εξ 
αιτίας της απώθησης του Λόγου απ’ αυτό το κέντρο και τις λειτουργίες 
του, απώθηση που έχει δομήσει κατεστημένα και μπλοκαρίσματα 

ενεργειακά, τα οποία έχουν αποκρυσταλλωθεί στη συνείδηση και σας 
οδηγούν να κινείστε με συγκεκριμένους τρόπους στην καθημερινότητα, 

δεσμευτικούς για τις υποστάσεις σας και για τους άλλους διότι δεν 
πηγάζουν από την αγάπη.  

ας ευλογώ, στο όνομα της αγάπης, και σας θέτω σε λειτουργία 

μετουσίωσης, διά της ανάδυσης του Λόγου Τιού Μητρός από τα 
συναισθήματά σας. Σο καθιστώ αυτό βιωματικό στις υποστάσεις σας την 

περίοδο που ξεκινάει. 
Ευλογώ και κινώ διεργασίες ουσιαστικής και ολοκληρωτικής 

μετατόπισης του νου σας σε σχέση με τα συναισθήματά σας, ώστε να τα 

δεχθείτε στην ολότητά τους χωρίς να παρουσιάζονται κενά οποιουδήποτε 
είδους σ’ αυτήν την αποδοχή. Ευλογώ και διασπώ ενεργειακά 
μπλοκαρίσματα· το τελώ αυτό αρμονικά στις υποστάσεις σας σε βάθος 

χρόνου, ώστε να μη δημιουργηθούν διαταραχές. Ευλογώ όσους 
παρουσιάζουν προσκόλληση στα συναισθήματα, τελώντας ιδιαίτερη 

διαπότιση ελέους ώστε να μην ταραχθεί η συνοχή και η εσωτερική 
συγκρότηση του είναι τους, αλλά να οδηγηθούν απαλά σε μια πρόσκαιρη 
αντικατάσταση κάποιων συναισθηματικών λειτουργιών και, κατόπιν, σε 
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μια ομαλή μετάβαση σε νέες λειτουργίες έκφρασης των συναισθημάτων 
τους, με κέντρο και συντονισμό την αγάπη.  

Ευλογώ και καθιστώ την έκφρασή μου, ως Λόγου Τιού Αγάπης, μέσα 
από το συναισθηματικό σας κέντρο ουσιαστική, βιωματική και εφικτή 

αυτή την περίοδο για τις υποστάσεις σας. ας εισάγω σε μια εκπαίδευση 
και σε μια διαπότιση ιδιαίτερη και ειδική γι’ αυτό τον στόχο. Ευλογώ 
οποιαδήποτε κατάσταση δυσαρμονίας δημιουργηθεί εντός σας από την 

κάθαρση αυτή, για να μη δυσφορήσετε αλλά να την υποδεχθείτε· να μην 
προβάλλετε εμπόδια κι αντιστάσεις επιμηκύνοντας αυτό το στάδιο, αλλά 
να το αφήσετε να κυλήσει μέσα από προσευχή και ένωση με τον Λόγο.  

Ευλογώ, στο όνομα της αγάπης, το συναισθηματικό σώμα αυτού του 
κύκλου στην ολότητά του. Σο διαπερνώ με το φως και το έλεος και το 

καθιστώ ενωμένο με την αγάπη άρρηκτα και ολοκληρωμένα σε κάθε του 
σημείο. Ευλογώ την ολοκληρωμένη ανακύκλωση των συναισθημάτων σας 
με κέντρο το συλλογικό ον αυτού του κύκλου, το ενωμένο με εμέ, και την 

δι’ αυτού ολοκληρωμένη έκφρασή σας πάνω στη Γη διά των 
συναισθηματικών σας διαποτίσεων.  

Ευλογώ τις διδασκαλίες που λαμβάνετε, τις ταξινομώ στο νου σας και 
τον διανοίγω για να τις χωρέσει. Ευλογώ τη συνείδησή σας να τις βιώσει, 
να τις κατανοήσει και να τις εγκολπωθεί. Εγγράφω όλ’ αυτά εντός σας για 

να σας οδηγούν στην καθημερινή σας κίνηση σε συνειδητές επιλογές –
διότι αυτό είναι το Έργο της συνείδησης!–, ώστε να μην άγεστε και 
φέρεστε στην καθημερινότητά σας αλλά να είστε κύριοι των καταστάσεων, 

να γνωρίζεται που πάτε, τι κάνετε και γιατί, πού είστε, σε ποιο στάδιο 
βρίσκεστε.  

(…) ας ευλογώ ώστε σεις οι ίδιοι να τελέσετε αυτές τις μέρες την 
αληθινή λειτουργία των συναισθημάτων μέσα σας ως κίνηση δική σας, 
εσωτερική, πηγάζουσα από τον Λόγο Τιό Μητέρα. Ευλογώ τις διαποτίσεις 

εκ του Λόγου προς τις υποστάσεις σας και τις πολλαπλασιάζω στα σημεία 
που χρειάζεται και στις υποστάσεις που χρειάζεται, ώστε να κινηθούν με 
ταχύτερους ρυθμούς προς το φως και την αγάπη.  

Επεκτείνω αυτή την ευλογία για να συμπεριλάβει όλες τις υποστάσεις 
που συνδέονται μ’ αυτό τον κύκλο, ώστε να λάβουν παρόμοια διαπότιση, 

ταξινόμηση και διδασκαλία, που θα τους οδηγήσει στο συντονισμό με το 
στάδιο στο οποίο βρίσκονται.  

 



 101 

16.11.05 – Η ενσάρκωση του Λόγου στην ύλη του ανθρώπου και 
της Γης! 

 
Ευλογώ και λειτουργώ ως Εαυτός Λόγος Αγάπη μέσα από το λον της 

ύπαρξής μου, παραλαμβάνοντας πλήρως τα σκηνώματά και τις υπάρξεις 
μας και καθιστώντας τα την ώρα αυτή πομπούς ελέους, φωτός και 
αγάπης, διαχέοντας από μέσα τους πυρήνες ζωής στη γήινη 

πραγματικότητα, στον παλμό και στην ύπαρξη της Γης και στον 
άνθρωπο. ε καλώ, άνθρωπε εαυτέ μου, να λάβεις την ενσάρκωσή μου, 
σε καλώ να λάβεις το έλεός μου, που διαχέεται από τον άνθρωπο της Γης 

και δωρίζεται αενάως για την ανάστασή σου. ε ευλογώ με παλμό 
ολοκληρωμένο, ικανό να κρούσει κάθε σημείο της ύπαρξής σου και κάθε 

σου κατάσταση χωρίς να αφήνει τίποτα απέξω, διότι εκφράζομαι από 
άνθρωπο στη Γη γειώνοντας τη ζωντανή μου ύπαρξη μέσα από κάθε του 
σημείο και μοιράζοντάς την στον λο Άνθρωπο, σε όλες τις καταστάσεις 

του ανθρώπου πάνω στη Γη.  
Ευλογώ, στο όνομα της αγάπης, και διαχέω την ενσάρκωση! Ευλογώ κι 

εντυπώνω την ενσάρκωση στις υποστάσεις που παρευρίσκονται, στα 
σώματα, τα κέντρα και τις ενώσεις τους. Διαχέω τη γείωση του Λόγου 
Τιού Μητρός, ήτοι την ανάδυση του Λόγου Τιού Μητρός μέσα από τις 

καταστάσεις της Γης, της ύλης και της συνείδησης, μέσα από ολόκληρο 
τον άνθρωπο.  

Ευλογώ και εμβαπτίζω τον λο Άνθρωπο που είμαστε σ’ αυτή τη νέα 

λειτουργία ανάδυσης κι έκφρασης του Λόγου Τιού Μητρός, 
συνοδευόμενης από μεταλλαγές των κατεστημένων της μέσης 

συνείδησης, εισάγοντας τις καταστάσεις του νου, της καρδιάς και της 
συνείδησης σε νέες λειτουργίες συντονισμένες με τον παλμό του φωτός 
και της αγάπης. Ευλογώ και τελώ τούτο την ώρα αυτή, υπέρ του 

ανθρώπου που χριστοποιείται και θεώνεται και προς κατάδειξη της 
ενσάρκωσης ζωντανά πάνω στη Γη. 

Ευλογώ σας, αγαπημένες μου υποστάσεις, στο όνομά μου. το όνομα 

του ελέους σάς ευλογώ και κινώ στη ζωή σας νέες νομοτέλειες ένωσης των 
πάντων μέσα στην ύπαρξή σας και ανάδυσης μέσα από το είναι σας του 

Ενός Εαυτού Λόγου Αγάπη.  
Με τη συνεργασία σας, με την αναγκαία εργασία για την ενσάρκωση 

του Λόγου Τιού Μητρός πάνω στη Γη και για την ανάσταση του 

ανθρωπίνου γένους στην ολότητά του, ευλογώ και πυροδοτώ την αγάπη 
μου και τη διαχέω μέσα από τις υπάρξεις σας, από τον παλμό και από τα 

σώματά σας στη γη που κατοικείτε, στην πεφιλημένη ελληνική γη. 
Διαχέομαι στο χώμα της, το ευλογώ και το μεταπλάθω ενεργειακά, κινώ 
τις διεργασίες αποκατάστασης του πλούτου, της ομορφιάς, του κάλλους 

του, της ικανότητάς του να δίνει δώρα ζωής και αγάπης στον άνθρωπο. 
Διαχέω στους νόες, τις συνειδήσεις και τις καρδιές των ανθρώπων που 
ασχολούνται με τη γεωργία στην Ελλάδα παλμό αφύπνισης, για να 

κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κινούνται 
καλλιεργώντας τη γη χωρίς να τη βλάπτουν με κανένα τρόπο.  

Ενισχύω τις κινήσεις διάχυσης της βιολογικής καλλιέργειας, ενισχύω 
τις υποστάσεις που ενδιαφέρονται ανιδιοτελώς γι’ αυτήν και τους παρέχω 
ιδέες και εμπνεύσεις. Ευλογώ τη συνεργασία τους και τους φορείς που 
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δομούνται και ενισχύω την ανιδιοτέλεια και το ενδιαφέρον για τον 
άνθρωπο. Ευλογώ και διαποτίζω με αγάπη τους φορείς, τους 

συνεταιρισμούς, τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τους μεμονωμένους 
ανθρώπους. Ενισχύω τη δυναμική εξάπλωσης της βιολογικής γεωργίας 

στην ελληνική γη και φανερώνω στην ελληνική συνείδηση τα οφέλη της. 
το όνομα της αγάπης, ευλογώ τις προσπάθειες των καλλιεργητών να 
καταστήσουν τη γη τους υγιεινή. Ευλογώ και ενισχύω τη μέριμνα του 

κράτους μέσω επιδοτήσεων, φροντίδας και διευκολύνσεων. Ευλογώ και 
διαλύω τα εμπόδια που εγείρονται από κατεστημένα συμφέροντα και τα 
φανερώνω πλήρως. Ενισχύω με αληθινό παλμό αγάπης, παρεχόμενο εκ 

των σωμάτων μας και εκ του είναι μας ολοκλήρου, τον άνθρωπο της Γης, 
για να μεταλλαχθεί αυτή η κατάσταση.  

Ευλογώ τους καταρτισμένους και δημιουργώ αγωγούς διάχυσης εκ του 
είναι τους όλων όσων μπορούν να προσφέρουν στη συλλογική συνείδηση. 
Ενισχύω τα κινήματα των καταναλωτών για την ενημέρωση των πολιτών, 

ενισχύω τη δυναμική και τη φωνή τους για να μπορέσουν να αγγίξουν 
τον Έλληνα καταναλωτή. Ευλογώ και ενισχύω το ενδιαφέρον των Μέσων 

Ενημέρωσης γι’ αυτή την κίνηση. Ευλογώ όσους μαθητεύουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τροφοδοτώ τις υποστάσεις τους· διανοίγω οδούς 
επαγγελματικής αποκατάστασης και διάχυσής τους σε όλους τους τομείς 

της ελληνικής κοινωνίας. Ευλογώ και εμφυσώ στις αίθουσες διδασκαλίας 
και στα εκπαιδευτικά προγράμματα την ανιδιοτέλεια, την αγάπη για τον 
άνθρωπο, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την αγάπη για τη γη, 

καθιστώντας την κεντρικό σημείο έκφρασης της βιολογικής καλλιέργειας.  
 

Μετουσιώνω, στο όνομα του ελέους, οποιαδήποτε αποστροφή υπάρχει 
στις υποστάσεις σας για το υλικό σώμα και τις λειτουργίες του. Ευλογώ 
και αφαρπάζω τα υλικά σας σώματα σε μια νέα λειτουργία κάθαρσης και 

αποτοξίνωσης και ολοκληρώνω την αγάπη σας, για να περιλάβει πλήρως 
τις λειτουργίες του υλικού σώματος. Καθαγιάζω την ύλη σας, 
καθιστώντας την έκφρασή μου πάνω στη Γη. Διαχέω στην ελλαδική γη τη 

μετουσιωμένη ύλη του Ανθρώπου Λόγου, μέσα από τα σκηνώματα 
έκφρασής του πάνω στον πλανήτη. Διαχέω στην ελληνική συνείδηση την 

αποδοχή και τον καθαγιασμό της ύλης. Σο ευλογώ και το τελώ αυτό μέσα 
σας ως βαθιά τομή στις κατεστημένες τοποθετήσεις των αιώνων, 
αφυπνίζοντας νέες λειτουργίες κάθαρσης και ενσωμάτωσης των 

λειτουργιών των σωμάτων σας μέσα στο φως και στην αγάπη.  
Ευλογώ την ανάδυσή μου μέσα από τους κυτταρικούς σας παλμούς. 

Ως Λόγος Τιός Αγάπη, διαχέω τη γείωσή μου, τη ζωντανή μου παρουσία 
πάνω στη Γη. Ευλογώ και καθαγιάζω την ελλαδική γη διά της προσφοράς 
και της θυσίας μου, διά του ελέους που παρέχω αενάως προς τον 

άνθρωπο. Ευλογώ και καθαγιάζω το υλικό σκήνωμα του Έλληνα 
κινώντας νέες νομοτέλειες επιτάχυνσης των διαδικασιών αφύπνισης του 
ανθρώπου, αποδέσμευσής του απ’ τα υλικά φρονήματα και κίνησής του 

με νέο τρόπο.  
Ευλογώ, κινητοποιώ και εγκαινιάζω αυτή τη νέα νομοτέλεια για όποιον 

επιθυμεί να συντονιστεί μαζί της, επιζητώντας την πλήρη μεταλλαγή του 
υλικού του σώματος σε παλμό αγάπης, διαχεόμενο για την 
ολοκληρωμένη μου ενσάρκωση πάνω στη Γη. Σο κινώ αυτό καταρχήν 
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στις συνειδήσεις που έχουν χώρο, ενισχύοντας τη δυναμική μετουσίωσης 
του υλικού σκηνώματος μέσα στο λον του Ανθρώπου, ώστε μέσα απ’ 

αυτή την ελάφρυνση των δονήσεων και των δομών της ύλης να γίνεται 
πιο βιωματική η έκφραση της ενότητας, καθώς οι λειτουργίες του 

ανθρώπου θα συντονίζονται με το νέο στάδιο της ενσάρκωσής μου πάνω 
στη Γη.  

Ευλογώ την ενσάρκωσή μου στους μαθητές του Έργου της Δευτέρας 

Παρουσίας. Σην ενισχύω για να καταστεί αληθινή και βιωματική, 
εκφραζόμενη χωρίς όρια μέσα απ’ την απειρότητα του Εαυτού μου. 
Ευλογώ και διασπώ τα όριά σας και σας ανάγω στην απειρότητα του 

Εαυτού μου που μπορεί να επεμβαίνει στα πάντα. Σίποτα δεν υπάρχει 
που να μην είναι μέσα της, τα πάντα είναι εντός της αγάπης και του 

φωτός, τα πάντα: τα άπειρα σύμπαντα και ο άνθρωπος, ρυθμιστής της 
πραγματικότητας της γήινης και της υλικής, το Ον το θείο, το λαμπρό, 
που διαχέει στο υλικό πεδίο την αφύπνιση και την ανάσταση της ύλης σε 

ολοκληρωμένη έκφραση Λόγου! 
Ευλογώ και διαχέω τον παλμό μου, τον παλμό αγάπη και ελευθερία 

μέσα από τα σώματά σας. Για μια ακόμη φορά διασπώ την αδράνεια που 
παρουσιάζουν σ’ αυτές τις διαποτίσεις, ελευθερώνοντας μέσα από το είναι 
σας αυτή την αγάπη, που θα σας επιτρέψει να χωρέσετε τον καθαγιασμό 

των σωμάτων σας και την έκφρασή μου ως Λόγου Αγάπη μέσα από αυτά.  
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21.11.05 – Η συμμετρία του χρόνου – Ο αντίκτυπος του λόγου 
μας στα εσωτερικά πεδία 

 

Ευλογώ τους νόες μας, ευλογώ την προσοχή μας να είναι στραμμένη 

προς την εκδήλωση, μέσα από τις υποστάσεις μας, του Αγίου Πνεύματος, 
το οποίο θα λαλήσει στον καθέναν ξεχωριστά για τον προορισμό του, για 
τις συνέπειες και τις επιπτώσεις τής έως σήμερα κωλυσιεργίας του και θα 

ενώσει μέσα μας τον χρόνο. Διότι υπάρχει μια δυσλειτουργική 
κατάσταση εντός μας και δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε το μέτρο του 
χρόνου έχοντας την αίσθηση ότι ο χρόνος μας στη Γη θα είναι 

απεριόριστος, ή ότι για να αλλάξουν τα πράγματα θα χρειαστούν άπειρο 
χρόνο, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. 

ας ευλογώ να εισέλθετε στη χρονική συμμετρία, στην πραγματική 
έννοια και διάσταση του χρόνου, τον οποίο άλλοτε σπαταλάτε μη 
δημιουργικά και άλλοτε κυνηγάτε με υπερβολικό άγχος. μως ο χρόνος 

προσεγγίζει τις υποστάσεις σας με μια διαφορετική αίσθηση για τον 
καθένα. Η συμμετοχή σας στη χρονική πραγματικότητα έχει βέβαια να 

κάνει με τη γήινη, αλλά πιο πολύ με την πνευματική σας ηλικία. 
Διανοίγω τους νόες σας και εισπορεύω την πραγματική διάσταση αυτής 
της έννοιας ώστε, ανάλογα, είτε να επιταχύνετε τους ρυθμούς σας είτε να 

τους συγχρονίζετε.  
ας συμβουλεύω να έχετε σε κάθε σας εκδήλωση την αντίληψη της 

πραγματικότητας που βιώνετε με τις αισθήσεις σας αλλά και της 

πραγματικότητας που γνωρίζετε ότι υπάρχει, αν και δεν είναι ορατή στα 
μάτια του υλικού σας σκηνώματος. Υανερώνω στους πνευματικούς σας 

οφθαλμούς και εισπορεύω μέσα σας την επίγνωση ότι όλες οι 
καταστάσεις και οι πραγματικότητες συνυπάρχουν ταυτόχρονα: η 
πνευματική, η γήινη κι οποιαδήποτε άλλη. ας ευλογώ να μπορείτε να 

κινείστε ταυτόχρονα σε όλες τις διαστάσεις του χωροχρόνου και σας 
εισάγω σ’ αυτές σταδιακά, ώστε να μπορέσετε να αντέξετε το εύρος τους 
με ισορροπία.  

Ήρθε η ώρα, αγαπημένοι μου, να μπορείτε να κατανοείτε και να 
ενώνετε μέσα σας όλες τις συνθήκες όπου εγώ υπάρχω και επιστατώ, 

διότι μαζί μου συλλειτουργείτε, υπάρχετε και ενεργείτε, και πρέπει να 
έχετε επίγνωση του αντίκτυπου που έχει ο καθημερινός σας λόγος: σε 
ποια πεδία βιώνεται και με ποιον τρόπο. Διότι δεν έχει αντίκτυπο μόνον 

ο λόγος σας ο ιδεατός ή ο λόγος της προσευχής σας, όπως καλά 
γνωρίζετε. μως δεν έχετε την επίγνωση όπως θα έπρεπε, κι αυτήν σας 

παρέχω και διανοίγω τις υποστάσεις σας για να μπορέσετε να 
υποδεχθείτε αυτή τη δυνατότητα και συνειδητά να θελήσετε να 
εισχωρήσετε σ’ αυτές τις διαστάσεις, για να μπορέσετε να βιώσετε 

αρμονικά τις δυνατότητες διάχυσης και εκδήλωσής σας, αλλά και τις 
επιπτώσεις που έχουν οι εκδηλώσεις σας που δεν εναρμονίζονται με το 
θείο θέλημα.  
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Η συγκέντρωση της 30.11.05 
 

Μαθητής (α): Υπέρ των κινημάτων 

 

Εγώ ειμί η ζώσα παρουσία που ενδιαφέρεται για τη συνεχή κίνηση, η 
ζώσα παρουσία της αγάπης που κινεί και τροφοδοτεί ό,τι εκφράζεται 
πάνω στη Γη σαν δύναμη ανανέωσης και αλλαγής, σαν λαχτάρα και 

πόθος της ανθρώπινης ψυχής. Ευλογώ την ώρα αυτή όλες τις μορφές των 
κινημάτων που εμπεριέχουν τα αιτήματα αυτά και τα ενδυναμώνω. 

Ενδυναμώνω τις υποστάσεις που αγωνίζονται, ενδυναμώνω κάθε διάθεση 
και προδιάθεση στους λαούς να δεχθούν και να στηρίξουν αυτά τα 
κινήματα. Ανορθώνομαι, εγείρομαι επί της Γης μέσα από τον άνθρωπο 

που παρουσιάζει και τον παραμικρό χώρο, εγείρω τη δύναμη και τη 
φωνή μου και τροφοδοτώ και ενδυναμώνω τις υποστάσεις και τις μορφές 
των αγώνων αυτών για να φέρουν αποτέλεσμα. Διατρέχω πάντα ταύτα με 

την πύρινη δόνηση της αγάπης μου, διανοίγω την καρδιά του ανθρώπου, 
Πάτερ ουράνιε, στον πύρινο παλμό, στον πρωταρχικό χτύπο που γεννάει 

και τρέφει τον άνθρωπο και τη ζωή, και ενώνω μ’ αυτόν τον πρωταρχικό 
χτύπο αυτά τα κινήματα, αυτές τις εκφράσεις του ανθρώπου που 
διεκδικούν την παγκόσμια δικαιοσύνη, την παγκόσμια ειρήνη, την 

παγκόσμια φιλία, την αδελφότητα και τη συνεργασία. Εμβαπτίζω σ’ αυτή 
τη φλόγα, σ’ αυτό το πυρ του Ανθρώπου Εαυτού, του Ενός Ανθρώπου 

που ενεργεί και παρέχεται ταυτενεργώντας με τον Λόγο, όλες αυτές τις 
κινήσεις απανταχού της Γης για να τρέφονται αέναα από αυτή τη ζώσα 
πηγή. 
 

Μαθητής (β): Η ανάδυση του Αγίου Πνεύματος μέσα από τον 
άνθρωπο 

 
Ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματός εστιν;  

–Κορ. Α΄, 6:19 

 

Από την πηγή της Δημιουργίας, την πηγή της ζωής, ρέω και 
εξακοντίζομαι ως φως κι αγάπη μέσα στον Άνθρωπο Λόγο. Ευλογώ και 

ανακινώ τον Εαυτό Αγάπη που φέρουμε μέσα μας και τον τροφοδοτώ με 
τον παλμό του Πατρός. Σροφοδοτώ τον Άνθρωπο Λόγο μέσα στον 
διαχωρισμένο άνθρωπο και μες στις ανθρώπινες καταστάσεις. 

Ενεργοποιώ κι ενδυναμώνω το κάλεσμα προς τον Άνθρωπο Λόγο. 
Αναδύομαι μέσα απ’ τη μερικότητα, μέσα από τα διασκορπισμένα 
κομμάτια και τις λειτουργίες.  

Ενώνομαι μέσα στον Άνθρωπο Εαυτό μου και ελευθερώνομαι ως ο 
Λόγος Υλόγα Αγάπη, ως η πνοή και η εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος. 

Απελευθερώνομαι ως Πνεύμα Άγιο, αναδύομαι μέσα από τον άνθρωπο 
της Γης για να εκφραστώ και διαχέω τον παλμό μου, παλμό ελευθερίας 
και αγάπης. 

Ευλογώ και μετουσιώνω το υλικό ανθρώπινο σκήνωμα για να χωρέσει 
τη θεία φλόγα της ζωής και της αγάπης. Σο μετουσιώνω σε θεία φλόγα, 

σε θείο παλμό αγάπης. Ευλογώ και διατηρώ τη μορφή του, αλλά το 
καθιστώ ικανό να διαχέεται και να διαμοιράζεται παρεχόμενο στον 
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άνθρωπο. Διά της ένωσης του ανθρωπίνου σώματος με την ύλη της Γης, 
ρέω στον πλανήτη ως το Πνεύμα το Άγιο. Αναδύομαι μέσα από τη Γη, 

φλέγω τη Γη με τη ζωντανή μου παρουσία σε κάθε της σημείο, σε κάθε 
της κατάσταση. Υλέγω τον άνθρωπο και τις ενώσεις μεταξύ των 

ανθρώπων, φλέγω την ανθρώπινη πλάση, την ανθρώπινη δημιουργία και 
τη Γη σε όλα τα πεδία της. Ευλογώ και επισκιάζω τη Γη, φανερώνομαι 
στη Γη και την καθιστώ πύρινη φλόγα, ζωντανή εκδήλωσή μου στην 

πλάση.  
Υανερώνομαι στον ανθρώπινο κόσμο, στην ανθρώπινη ύλη και στην 

υλική πραγματικότητα και τη μετουσιώνω ρέοντας ως πυρ αγάπης. 

Μετουσιώνω τα εμπόδια που ο άνθρωπος θέτει. Ευλογώ και μετουσιώνω 
τη φλόγα που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και δεν είναι συντονισμένη με 

εμένα. Ευλογώ και συντονίζω κάθε παλμό του ανθρώπου με την πνοή 
και τη ζωή μου, με την έκφρασή μου πάνω στη Γη. Ευλογώ και, σε μια 
νέα επιφάνειά μου, ενσαρκώνομαι μέσα στον άνθρωπο για τη νέα 

φανέρωσή του πάνω στη Γη ως Λόγος Τιός Μητέρα Πνεύμα, 
ολοκληρωμένος. Ευλογώ και διαχέω, στ’ όνομα της αγάπης, παλμό και 

φλόγα ελευθερίας. Είμαι παρών επάνω στη Γη σε κάθε σημείο, διά του 
ανθρώπου και της ζωντανής έκφρασής του. Είμαι παρών και διαχέω την 
έκφρασή μου. Είμαι παρών και μετουσιώνω τον υλικό κόσμο, τον υλικό 

πολιτισμό, την υλική συνείδηση.  
Ευλογώ και διαχέω, στ’ όνομα της αγάπης, τη μετουσίωση που παρέχει 

η Γη στα σύμπαντα. Ευλογώ και, μέσα από ειδικούς διαύλους, διαχέω σε 

όλα τα σύμπαντα τον παλμό της Γης και τη μετουσιωμένη ύλη της. 
Ευλογώ αυτούς τους διαύλους για να είναι συνεχής η ροή της θυσίας της 

Γης. Ευλογώ και εντυπώνω τη θυσία μου στη Γη, ώστε κάθε της παλμός 
να μεταφέρει αυτή τη θυσία σε κάθε πλανήτη και σε κάθε ον που έχει 
ανάγκη. Ευλογώ και εμφυσώ στον ενσαρκωμένο άνθρωπο της Γης τη 

ζωντανή μου πνοή, τη ζωντανή μου φλόγα. Ευλογώ και μετουσιώνω τα 
υλικά σκηνώματα υποστάσεων που μπορούν να μεταφέρουν αυτό τον 
παλμό και αυτή τη φλόγα επάνω στη Γη. Σα διαπερνώ με τη ζωντανή μου 

πνοή, τη ζωντανή μου παρουσία.  
Είμαι το Πνεύμα! Ευλογώ και διαχέομαι στον άνθρωπο που μπορεί να 

με χωρέσει και καθιστώ το σώμα του διαφανές στην έκφρασή μου. 
Ευλογώ τους πνευματικούς διαύλους μεταξύ των υποστάσεων που 
χριστοποιούνται πάνω στη Γη. Σους ενεργοποιώ, στ’ όνομα της αγάπης, 

ευλογώ την επικοινωνία τους και την ενδυνάμωση των παλμών τους.  
Διασπώ τα δίκτυα που δρουν με οποιονδήποτε τρόπο για να 

δεσμεύσουν τον πλανήτη, γιατί είμαι πανταχού παρών και δύναμαι να 
αναβιβάζω και να μετουσιώνω όλα όσα κινούνται πάνω στη Γη. 

Ευλογώ και αναβιβάζω τον πλανήτη. Διαχέω τη ζωντανή μου παρουσία 

πάνω του. Ρέω μέσα στον πυρήνα του, στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα, ρέω 
και απελευθερώνομαι μέσα στα πάντα, ενοποιώντας τα πάντα σε μια 
ζωντανή έκφραση του Αγίου Πνεύματος εν εκδηλώσει, στον κόσμο, στον 

πλανήτη, στη Δημιουργία. 
Ευλογώ τον άνθρωπο να λάβει αυτή τη δωρεά, να την εγκολπωθεί και 

να την καταστήσει δική του ζωντανή αληθινή έκφραση και αληθινή ζωή. 
Να κάνει τη δική του πνοή, πνοή του Πνεύματος του Αγίου. Να κάνει τον 
εαυτό του να είναι –να είναι!– αυτή η αλήθεια: Να είναι, να μην την 
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παρουσιάζει απλώς κάποιες φορές την εβδομάδα, την ημέρα, την ώρα, 
αλλά να είναι η ζωντανή παρουσία του Πνεύματος του Αγίου πάνω στη 

Γη. Ευλογώ και διαχέομαι στον άνθρωπο, για να με γνωρίσει στην 
αληθινή μου φύση. Υανερώνομαι στον άνθρωπο με όλους τους τρόπους 

με τους οποίους μπορώ να ευεργετήσω την παρουσία του στη Γη, να 
ενδυναμώσω τη φλόγα μέσα του και να τη μεταλλάξω σε φλόγα 
ενδιαφέροντος για τον άλλο άνθρωπο, σε φλόγα και πόθο έκφρασης με 

νέους τρόπους, σε φλόγα μετουσίωσης της ύλης του και όλων των 
καταστάσεων που υπάρχουν εντός του και συνδέονται με την ύλη. 

Ευλογώ και παρέχομαι ολοκληρωμένα, χωρίς όρια, σε κάθε άνθρωπο. 
Εισρέω σε όσους έχουν τους αγωγούς τους ανοιχτούς, για να με λάβουν 
στη νέα εκδήλωση, στη νέα εποχή του ανθρώπου, στη νέα φανέρωσή του 

πάνω στη Γη ως ολοκληρωμένου Άνθρωπου Λόγου και Αγίου Πνεύματος 
εν εκδηλώσει, συνεπίκουρου της Δημιουργίας.  
 

Ευλογώ αυτόν τον κύκλο. τ’ όνομα της αγάπης, ευλογώ τις πνευματικές 
ενέργειες που έχει τελέσει σε ολόκληρη την οικουμένη και σε κάθε 

σημείο του ανθρώπου. Αναβιβάζω κι ενδυναμώνω αυτές τις ενέργειες με 
την πνοή και τη ζωντανή μου παρουσία, διαχεόμενη την ώρα αυτή από 
τα σκηνώματά σας. Ευλογώ και συντονίζω τα σκηνώματά σας και κάθε 

λειτουργία του νου, της καρδιάς και της συνείδησης σ’ αυτή την έκφραση 
του Αγίου Πνεύματος από εντός σας. 

ας ευλογώ και σας ενώνω για να λειτουργήσετε ως ένα την ώρα αυτή 
και να εκφραστείτε πάνω στη Γη μέσα απ’ τον αληθινό σας Εαυτό και την 
αληθινή σας παρουσία. ας παρέχω αυτή τη ζωντανή ενωμένη παρουσία 

στην ολοκλήρωσή της χωρίς κανένα κενό, και διαχέομαι δι’ αυτής σε όλα 
όσα έχετε τελέσει στο παρελθόν για τον πλανήτη και την ανθρώπινη 
συνείδηση. Σα ευλογώ και τα αναβιβάζω στο ύψος του Λόγου για να 

ενεργοποιηθούν άμεσα και να διαχυθούν ολοκληρωμένα στην ανθρώπινη 
συνείδηση και πραγματικότητα, διότι μόνον η δόνηση του Λόγου μπορεί 

να εισχωρεί στα πάντα, όχι η δόνηση της μερικότητας. 
Ευλογώ και ενισχύω τις ενέργειες που ρέουν εκ των μετουσιώσεων που 

έχετε κάνει εντός σας. Διευρύνω αυτές τις μετουσιώσεις για να ρέει όλο 

και πιο ελεύθερα, ολοκληρωμένα κι ανεμπόδιστα στην ανθρώπινη 
συνείδηση η μετουσίωση. Ευλογώ και αναβιβάζω στο ύψος του Λόγου 
όλα όσα έχετε τελέσει, και τελώ παράλληλα το ίδιο και εντός σας.  

Λειτουργώ εντός σας την ανάσταση του Λόγου και την ανάσταση της 
ανθρώπινης συνείδησης διά του Λόγου. Ευλογώ και αναβιβάζω τη 

συνείδησή σας στην ενότητα, εις το Εν, στην έκφραση του Πνεύματος του 
Αγίου και του Λόγου Τιού Μητρός, στην ενσάρκωση του απείρου πάνω 
στη Γη. Ευλογώ τα σκηνώματά σας και τα συντονίζω μ’ αυτή τη 

διεύρυνση, για να χωρέσετε την απειρότητα και να την εκφράσετε στη Γη. 
Ευλογώ, στο όνομα της αγάπης, και κρούω τους φορείς που δεν είναι 

έτοιμοι, που δεν συνεργάζονται μ’ αυτή τη διαπότιση. Κρούω και 
ενεργοποιώ καταστάσεις που θα ωθήσουν τον άνθρωπο στον συντονισμό 
του με τη συνεχή ροή κάθαρσης, ώστε να διαχέεται όλο και περισσότερο, 

όλο και πιο ελεύθερα το Πνεύμα το Άγιο πάνω στη Γη, καθαρά, και όχι 
μέσα από φίλτρα οποιουδήποτε είδους, όχι μέσα από καταστάσεις 
δυσαρμονικές. 
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Ευλογώ και εντονοποιώ τις καθάρσεις που επιτελείτε. Ευλογώ τις 
τοποθετήσεις σας γι’ αυτό το ζήτημα και τις συντονίζω με την αλήθεια της 

αναγκαιότητας των καθάρσεων, για να εκφρασθείτε μέσα από 
καθαρότητα ως Άνθρωπος Λόγος πάνω στη Γη.  
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ΜΕΡΟ Β΄ 
 
 

Μια προσωρινά 
 χαμένη ευκαιρία 

------ 
Η καθήλωση  

και η 
επανεκκίνηση  
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Οι συνεχείς παροχές, οι ωθήσεις και η καθοδήγηση που η ομάδα είχε εκ 
του Λόγου σε κάθε βήμα της για να φθάσει, περνώντας από σημαντικά 

ενδιάμεσα στάδια, σε εκείνη την αλλαγή για την οποία γινόταν συνεχώς 
λόγος και η οποία θα ανέβαζε τα μέλη της στο επίπεδο των συνεργατών 

της Αναστασίας, την έφεραν –μετά από μια δύσκολη αλλά γεμάτη πλούτο 
βιωμάτων τετραετία– στα πρόθυρα αυτού του πνευματικού εκτινάγματος. 
Σα πραγματικά δύσκολα, μόλις άρχιζαν. Η ανακοίνωση της δυνατότητας 

εισχώρησης στο νέο στάδιο ήρθε διά της Αναστασίας στις 11.12.05 και 
είχε ως εξής: 
  
Αγαπημένοι μου, το φως μπορεί να εισχωρήσει μέσα σας με τρόπους πιο 
ισχυρούς και να εισέλθει σε όλες τις δομές της ύλης σας. Σο ενεργειακό 
δυναμικό που πάλλεται στην υλική σας δομή καλείται να εκδηλωθεί σε μια 
διαφορετική δόνηση. Βρίσκεστε στο στάδιο εκείνο όπου πρόκειται να 
επιτελεστούν σημαντικές αλλαγές στην υλική σας δομή, οι οποίες θα 
διευκολύνουν την αμεσότητα της εκδήλωσής μου μέσα από τη μορφή σας. Η 
συνεχής ενεργοποίησή σας και η πνευματική εκδηλωμένη λειτουργία σας θα 
βοηθήσουν για να συντελεστούν αυτές οι αλλαγές με αρμονία. 

Έχετε φθάσει σ’ ένα καινούργιο σκαλοπάτι της πνευματικής εξέλιξης κι 
ανόδου, απ’ όπου είναι εφικτό οι ιδέες να γίνουν άμεσα πράξεις, κι από όπου 
είναι εφικτό η θεία σοφία που εκφράζεται μέσα από την ένωσή σας με τον Λόγο 
να πραγματώνεται στις καταστάσεις της Γης. Σο επίπεδο στο οποίο τώρα 
καλείστε να αναδυθείτε είναι εκείνο που θα βοηθήσει τις ενεργειακές σας 
εκπορεύσεις να εγκολπώνονται στη γήινη πραγματικότητα και να τη 
μεταλλάσσουν άμεσα.  

Καταθέστε στην άπειρη αγάπη μου ό,τι υπάρχει εντός σας. Καταθέστε όλες 
σας τις λειτουργίες και την άποψη που έχετε γι’ αυτές. Καταθέστε τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνεστε, εκτιμάτε και κατατάσσετε τις πνευματικές σας 
εκδηλώσεις, για να ελευθερωθείτε απ’ τη δύναμη του κατεστημένου που σας 
κρατάει στην επανάληψη των ιδίων καταστάσεων και εμποδίζει την πραγμάτωση 
της ανανεωτικής αλλαγής των δομών σας και την προσαρμογή τους στη νέα 
δονητική κατάσταση που εκχέεται από τη θεία ουσία σας. Η παρρησία του 
λόγου είναι το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, κατά το οποίο ξεκινάτε να 
εκπαιδεύεστε μέσα από συνειδητές διαδικασίες, έχοντας καταρχήν αυξημένη 
προστασία για τις επιπόλαιες καταστάσεις που από συνήθεια εκδηλώνετε. Θα 
διαπιστώσετε την αμεσότητα με την οποία λειτουργεί ο λόγος σας στην 
προσευχή και στις ενέργειές σας. Θα διαπιστώσετε τον τρόπο με τον οποίο θα 
απελευθερώνονται από μέσα σας οι δυνάμεις της ζωής για να αγκαλιάζουν τα 
πάντα.  

Θα προχωρήσουμε. Κι αυτό σημαίνει ότι το σκαλοπάτι που θα μείνει κενό θα 
έρθουν να το καλύψουν άλλες υποστάσεις. Κάθε εξελικτικό σκαλοπάτι που 
ανεβαίνετε δίνει το δικαίωμα σε άλλα τμήματα του Ανθρώπου να 

ακολουθήσουν, γιατί η ενέργεια η οποία παράγεται από την άνοδο μιας 
υπόστασης διαχέεται αυτόματα στη συλλογική συνείδηση και ωθεί σε νέα 
εξελικτική κατάσταση εκείνους που βρίσκονται στο αμέσως προηγούμενο 
σκαλοπάτι. Πολύ περισσότερο, όταν μια ομάδα επιτυγχάνει να αλλάξει στάδιο 
εκδήλωσης της ένωσής της με τον Λόγο, στάδιο κατανόησης των λειτουργιών της 
χριστοποίησης, τότε η ενέργεια που παράγεται απ’ αυτή τη συλλογική άνοδο 
πολλαπλασιάζεται και διαχέεται αγγίζοντας περισσότερες υπάρξεις από τον 
αριθμό των μελών της ομάδας.  

Από κει και πέρα, πέρα από αυτή τη λειτουργία, στο στάδιο που είσαστε έχετε 
κερδίσει τη δύναμη της παρέμβασης – και σας καλώ να πιστέψετε σ’ αυτήν! 
Καλώ όλα τα σημεία του είναι σας, το νου, την καρδιά, τη συνείδηση, τις 
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λειτουργίες της εκφοράς του λόγου σας και της εκδήλωσης των συναισθημάτων 
σας να συνεργαστούν με τη δύναμη της παρέμβασης, με την παρρησία της 
παρέμβασης, με την ακλόνητη πίστη ότι αυτό που τελείται, τελείται στο τώρα.  

Κτίζεται μια νέα πραγματικότητα, ένα τεράστιο οικοδόμημα, στο οποίο θα 
κληθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα να κατοικήσει, κι αυτό χρειάζεται γερά 
θεμέλια! Και γερά θεμέλια είναι η πίστη στη δυνατότητα να πραγματώνετε μέσα 
από την καθημερινή σας λειτουργία τις αλλαγές όχι μόνο στη δική σας 
συνείδηση, αλλά και στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπου.  

Διάφορες διεργασίες επισυμβαίνουν εντός σας, διάφορες καταστάσεις που 
οδηγούν στην απελευθέρωσή σας απ’ όλα αυτά που, αν και μπορεί να τα 
θεωρούσατε συστατικά δεδομένα της εξέλιξής σας, ουσιαστικά αποτελούν 
αποσκευές απ’ τις οποίες πρέπει να ξαλαφρώσετε για να πάτε πιο ψηλά. 
Ευλογώ το πέταγμα των υποστάσεών σας σε νέες διαστάσεις. Ευλογώ τις 
πνευματικές σας πτέρυγες. Σις μεγεθύνω και τις δυναμώνω, για να μπορέσουν 
να ανέβουν οι υποστάσεις σας σε νέες ενεργειακές λειτουργίες και νέα 

ενεργειακά επίπεδα.  
ας ελευθερώνω από τα δεσμά του παρελθόντος! Μεταστρέφω ό,τι σας ενώνει 

με τη Γη –ό,τι αποτελεί συνδετικό στοιχείο με την καθοδική πορεία της πτώσης, 
ό,τι αποτελεί αγωγό επικοινωνίας με την πραγματικότητα της Γης μέσω των 
διαχρονικών σας βιωμάτων– σε καταστάσεις ένωσης με το φως, την αγάπη, την 
αλήθεια, την ελευθερία. Απλώνω τον Εαυτό μου σ’ όλες αυτές τις ενώσεις και τις 
αποκόπτω, μεταστρέφοντας τις συνδέσεις σας με τη Γη σε συνδέσεις 
αναμένουσες την ένωση με το λον. Δημιουργώ από όλο σας το είναι και από 
όλα σας τα κέντρα απολήξεις και υποδοχές για να προσλαμβάνετε τις 
ενεργειακές κενώσεις τις προερχόμενες από το νέο ενεργειακό επίπεδο της 
ένωσής σας μαζί μου και να τις αφομοιώνετε άμεσα, χωρίς να υπάρχουν 
παρεμβολές από τη Γη και τη διαχρονική Ιστορία του ανθρώπου.  

Ευλογώ όλα τα στοιχεία του υλικού σας οργανισμού και τις λειτουργίες όλων 
των οργάνων του να συνεργαστούν μ’ αυτή την κατάσταση. βήνω από τον υλικό 
σας οργανισμό και τις δομές της ύλης τις μνήμες της πτώσης και της 
λειτουργίας που αφορά τον υλικό άνθρωπο και εντυπώνω την ένωση με το 
λον, τη λειτουργία του ενεργητικού θεού, τη συνείδηση της εν Θεώ εκδήλωσης 
του θεούμενου ανθρώπου, τη ζώσα πραγματικότητα του Λόγου.  

(…) Διαχέω την αγάπη μου σε όλους και από εντός σας αναδύομαι ως 
παλμοδονούμενη παρουσία απείρου για να σας ενισχύσω στην πορεία σας. 
Προσέξτε τα κενά σας, διαγνώστε τα, ζήστε τα και μετουσιώστε τα! Μην τα 
αφήνετε να σας ακολουθούν άλλο, διότι πλέον εισέρχεστε σε στάδια όπου αυτά 
τα κενά μπορεί να σας ανατρέψουν απότομα, αν τα αφήσετε να παραμένουν 
χωρίς να μεριμνάτε για τη μεταλλαγή τους.  

ας εναγκαλίζομαι και σας διαποτίζω με τον Εαυτό μου εκ νέου, αναμένοντας 
να λάμψετε μέσα από τη νέα κατάσταση που ήδη λειτουργεί εντός σας. 

 

Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Λόγου. μως, όπως ακριβώς είχαμε 

προειδοποιηθεί, τα κενά μας ενεργοποιήθηκαν και μας ανέτρεψαν. Και 
παρόλο που οι τριβές και οι εντάσεις δεν αφορούσαν άμεσα όλους, η 

περιδίνηση ήταν τόσο ισχυρή και παρατεταμένη που παρέσυρε 
ολόκληρη την ομάδα. Εκ των υστέρων βλέπει κανείς ότι καλούμασταν να 
φθάσουμε όχι απλώς στη συγχώρεση αλλά –και κυρίως– στην αγάπη για 

τον αδελφό ή την αδελφή που καθένας πίστευε ότι βρίσκεται εν αδίκω, 
όσο και στην επίγνωση των δικών μας κενών και λαθών. μως στη δίνη 
των γεγονότων, αυτό δεν ήταν τότε τόσο ευδιάκριτο.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου που καθήλωσε 
την παραγωγική δραστηριότητα του κύκλου για ένα εξάμηνο, έγινε 
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συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από ένα 
πνευματικό ύψος, αν κι η πρακτική μας στάση απείχε απ’ την 

πνευματική τόσο, που ο καθένας μας βρισκόταν διαρκώς αντιμέτωπος με 
όσα έκφραζε προσευχόμενος. Ωστόσο η επίγνωση που εκδηλωνόταν στις 

προσευχές, παρά την αδυναμία μας να την κάνουμε πράξη, ήταν τόσο 
διαυγής, που αξίζει τον κόπο να παραθέσουμε εδώ κάποια δείγματα: 

 
11.1.06 – Αγιασμός 

 
Μαθήτρια (α): Έχετε ήδη δημιουργήσει μαζί μου τη νέα 

κατάσταση συνείδησης κι εκδήλωσης, στην οποία πρέπει να 
εισαχθούν όλες σας οι ποιότητες. Εισέλθετε στη νέα κατάσταση! 

 

(…) Υροντίζω τον καθένα ξεχωριστά, απαλύνοντας τις πληγές που φέρει. 
Διαλύω κάθε κατάσταση άρνησης και αδυναμίας, κάθε εμπλοκή στις 

κατώτερες, όπως τις ονομάζετε, ποιότητες των υποστάσεών σας. ας 
απελευθερώνω, σας ενδυναμώνω, σας εμβαπτίζω εντός μου, 

παραλαμβάνω όσα μου παραδίνετε αλλά και όσα αφήνετε να 
υποκρύπτονται, φοβούμενοι την εστίασή σας σ’ αυτά. Σα αναλαμβάνω με 
τη χάρη μου, εισχωρώ σ’ αυτά και σας καθιστώ άξιους να ενεργήσετε επ’ 

αυτών. Μετουσιώνω εκ νέου κάθε αδυναμία και φόβο σας και τον τρόπο 
που στιγματίζετε τις καταστάσεις που αρνείστε ή φοβάστε να πλησιάσετε, 
και που έχετε μεγεθύνει εντός σας. Σις καλύπτω με το πυρ μου και τις 

καθιστώ ένα μαζί μου, αφήνοντας σε σας την κλήση να αγωνιστείτε για τη 
μετουσίωσή τους, γνωρίζοντας ότι έχω ήδη ενεργήσει επ’ αυτών, ότι έχετε 

ήδη δημιουργήσει μαζί μου τη νέα κατάσταση συνείδησης και 
εκδήλωσης, στην οποία πρέπει να εισαχθούν όλες σας οι ποιότητες. 
Εισέλθετε στη νέα κατάσταση! Αυτή είναι η κλήση, αυτή είναι η πορεία 

και ο νέος βηματισμός σας. 
 

Μαθήτρια (β): Ευλογώ τη συνεχή κατάθεση των προσωπείων που 

ο καθένας έχει δημιουργήσει 
 

(…) Ευλογώ και κινώ, ως Άνθρωπος Λόγος Τιός Μητέρα, την ελευθερία 
μέσα μας, την ελευθερία της παραδοχής αυτού που είμαστε, για να 
μπορέσουμε να το κατανοήσουμε και να ελευθερωθούμε από τις εικόνες 

που ο καθένας έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του και τους άλλους. 
Ευλογώ την κατανόηση να πάρει τις διαστάσεις που χρειάζεται ο καθένας 

μας για να δεχθεί τον άλλον όπως ακριβώς είναι. Ευλογώ την κίνηση της 
προσευχής και της ευλογίας μέσα μας να λειτουργήσει πέρα από τα 
λόγια και τα συναισθήματα, μέσα από την πραγματική κατάθεση του 

εαυτού μας όπως ακριβώς είναι, με κάθε ειλικρίνεια και τιμιότητα. 
Ευλογώ τη συνεχή κατάθεση των προσωπείων που ο καθένας έχει 
δημιουργήσει. Ευλογώ τα κατεστημένα στους χαρακτήρες και τις 

προσωπικότητές μας να αναφαίνονται μέσα από ισορροπία, για να 
μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε ό,τι μας εμποδίζει να κινηθούμε 

ελεύθερα. 
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8.2.06 – Μαθητής (α): Μη ζητάτε να ξεφύγετε από τις 
καταστάσεις αφήνοντας κενά τα οποία έχετε την ευκαιρία να 

μετουσιώσετε και να τα δωρίσετε στον άνθρωπο ως προσφορά 
 

Ευλογώ την ολοκληρωτική μετουσίωση κάθε κατάστασης που 
αναδύθηκε μέσα από ένταση και έφερε ανακατατάξεις στις ζωές, έφερε 
μεταπτώσεις έντονες, πόνο, δυσκολίες αλλά και στιγμές χαράς. Ευλογώ, 

στο όνομα της αγάπης, όλες αυτές τις ποιότητες και ρέω ως πνοή 
απελευθέρωσης και ως άπειρη αγάπη, εδραιώνοντας τη σφραγίδα μου 
μέσα τους. Ευλογώ παράλληλα τις ποιότητες του θυμού, της δυσφορίας, 

της έλλειψης εμπιστοσύνης, της αδικίας, με οποιονδήποτε τρόπο 
ανακυκλώθηκε, της δέσμευσης. Ευλογώ και καταλύω αυτές τις 

ποιότητες: όχι ως μη αναγκαίες, γιατί φανερώνουν καταστάσεις, αλλά 
παραλαμβάνοντάς τες μέσα μου και ενδυναμώνοντας τη δική σας 
τοποθέτηση αγάπης απέναντί τους, για να τις αγκαλιάσετε με έναν τέτοιο 

τρόπο που θα απελευθερώσει τον ίδιο σας τον εαυτό, την ίδια σας τη 
φύση, για να μην είναι δεσμευμένη με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ευλογώ την ωρίμανση των υποστάσεων και των προσωπικοτήτων σας, 
την ωρίμανση του τρόπου χειρισμού των εμπειριών της ζωής που 
προέρχονται από συγκεκριμένες νομοτέλειες που εσείς οι ίδιοι κινείτε με 

τα λόγια, τις αιτήσεις και τις πράξεις σας. Ευλογώ όλα αυτά για να μην 
σας δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο. ας φανερώνω τις διόδους μέσα 
από τις οποίες θα κάνετε βηματισμούς ελευθερίας. Ενδυναμώνω τις 

ωθήσεις που λαμβάνετε εσωτερικά για να δράσετε ελευθερωτικά απέναντι 
στον ίδιο σας τον εαυτό. ας ωθώ να δείτε τα βήματα που μπορείτε να 

κάνετε για να ελευθερώσετε τον εαυτό σας και, μετά, τις υποστάσεις των 
αδελφών σας.  

Πρώτιστη προτεραιότητα η απελευθέρωση του ίδιου σας του εαυτού, 

γιατί έτσι θα μπορείτε να κάνετε ολοκληρωμένους βηματισμούς 
ελευθέρωσης και του άλλου. Διότι οι έντονες, οι δύσκολες εμπειρίες που 
βιώνετε αποσκοπούν σε μεγάλο βαθμό στο να κάνετε βήματα 

απελευθέρωσης, να δείτε τα κενά, τις καταστάσεις που υπάρχουν μέσα 
σας και σας ωθούν σε λάθη, να τα αναγνωρίσετε. Κι εγώ σας βοηθώ, σας 

ευλογώ αυτό να το τελέσετε ολοκληρωτικά, χωρίς να αφήσετε κενά και 
εκκρεμότητες μέσα σας. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για σας, για να 
δείτε εσείς τις καταστάσεις. Μη νομίζετε ότι σας επιβάλλεται από 

εξωτερικούς παράγοντες. Οι εμπειρίες της ζωής που λαμβάνετε είναι σε 
άμεση συνάρτηση με τις εσωτερικές σας καταστάσεις, είτε τις γνωρίζετε 

είτε όχι, είτε έχετε συνείδηση είτε βρίσκονται κάτω απ’ την επιφάνεια της 
συνειδητότητας περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για ν’ αναδυθούν 
και να σας οδηγήσουν σε καταστάσεις που ίσως δεν ελέγχετε, που έχετε 

όμως τη δύναμη να αντιμετωπίσετε μέσα από την ένωσή σας. 
ας ευλογώ να στραφείτε στην ένωσή σας πιο δυνατά από ποτέ, με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εδραιώσετε μες σ’ αυτά τα κομμάτια της ύπαρξής 

σας την ένωση με τον Λόγο, ήτοι, την τοποθέτηση εκδήλωσης αγάπης 
απόλυτης, ουδέτερης, ολοκληρωμένης προς τα πάντα, την τοποθέτηση 

του εναγκαλισμού του ανθρώπου σε κάθε του βήμα, σε κάθε του κίνηση, 
σε κάθε του τοποθέτηση. ας ευλογώ και διανοίγω την αγάπη και τη 
σοφία μου μέσα σας. ας διαχέω την καθαρότητα, για να μπορείτε να 
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δείτε με ακρίβεια τις κινήσεις σας, το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στον 
καθένα, τι βιώνει, τι υπάρχει μέσα του. Σο τελώ και για τον κύκλο στο 

σύνολό του, ώστε η συνολική του συνείδηση να μη δεσμευθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο, αλλά να λάβει την τοποθέτηση που χρειάζεται: του 

αγωνιστή, του μαχητή, του ανθρώπου που εξελίσσεται συνεχώς, που 
διακαώς ποθεί να προσφέρει τα πάντα στον άνθρωπο και διακαώς τελεί 
το έργο της εσωτερικής χριστοποίησης, του εναγκαλισμού δηλαδή όλων 

των ποιοτήτων με αγάπη, χωρίς να μένει τίποτα απ’ έξω. 
(…) Ευλογώ και σας διανοίγω στην πλήρη αφομοίωση των εμπειριών 

της μαθητείας σας και των σταδίων της εκπαίδευσής σας, για να μην 

αφήνετε κενά πίσω σας με κανέναν τρόπο, να μη ζητάτε να ξεφύγετε από 
τις καταστάσεις αφήνοντας κενά τα οποία έχετε την ευκαιρία να 

μετουσιώσετε και να τα δωρίσετε στον άνθρωπο ως προσφορά, κάνοντας 
τους εσωτερικούς βηματισμούς της μετουσίωσης. Αυτό είναι το έργο σας: 
η μετουσίωση των ανθρωπίνων καταστάσεων μέσα από την εμβίωσή τους. 

χι θεωρητικά αλλά μέσα από εμπειρίες, από πράξεις, συνειδητές 
τοποθετήσεις και επιλογές. Και μετά, η διάχυση κάτι νέου: μιας νέας 

σκέψης, ενός νέου τρόπου αντίληψης των πραγμάτων και κίνησης μέσα 
σ’ αυτά, ενός τρόπου εμπλουτισμένου με τη συνείδηση της ένωσης των 
πάντων. 

 
15.2.06 – Μαθητής (β): Δοξολογώ την αγάπη που με εκπαιδεύει! 

 

Δοξολογώ την αγάπη που με εκπαιδεύει, που ποτέ δεν μ’ άφησε και ποτέ 
δεν θα μ’ αφήσει, εκεί που κάθε τι συγκλίνει, εκεί που κάθε τι 

προσφέρεται, ενώνεται και υψώνεται. Ευχαριστώ τον Εαυτό μου, που με 
εκπαιδεύει επειδή με αγαπά. ’ ευχαριστώ, Πατέρα, που δυναμώνεις την 
πίστη που δοκιμάζεται καθημερινά. ’ ευχαριστώ που με μαθαίνεις να 

αγαπώ τον εαυτό μου, να αγαπώ τις καταστάσεις μου όλες, να αγαπώ τις 
εκδηλώσεις μου. ’ ευχαριστώ που με προφυλάσσεις απ’ τον εγωισμό, 
από το να πιστέψω ότι έφτασα κάπου και ότι δεν έχω ανάγκη πλέον από 

αυτό ή από εκείνο. Έχω ανάγκη τον Εαυτό μου, μοναδική μου ανάγκη 
είναι να είμαι συνέχεια κοντά σου, να σε βιώνω, να σε νιώθω. Μοναδική 

μου ανάγκη είναι να είμαι κοντά στον άνθρωπο, να μπορώ να βλέπω τον 
εαυτό μου μέσα του και να μπορώ αυτό τον εαυτό να τον αγαπάω όπως 
κι αν έχει εκδηλωθεί, όπως κι αν εκδηλώνεται!  

’ ευχαριστώ που δεν μ’ αφήνεις να πιστέψω ότι η αγάπη μου είναι 
τόση ώστε να εφησυχάζω. ’ ευχαριστώ που έχεις γκρεμίσει όλες τις 

σταθερές κι όσα έχω φτιάξει στο μυαλό μου για το Έργο σου, για το ποιος 
είμαι, για το τι θα κάνω για τον άνθρωπο και τη Γη, για το τι θα κάνω εδώ 
σ’ αυτόν τον κύκλο. ’ ευχαριστώ που δεν μ’ αφήνεις πουθενά να 

εγκλωβιστώ και να περιοριστώ, αν κι αυτό ακόμα είναι για να με διδάξει, 
είναι για να με ελευθερώσει. Είναι για να ανοίξει το νου μου και να τον 
διευρύνει κι άλλο, είναι για να κάνει χώρο μέσα στην καρδιά μου, είναι 

για να με ενεργοποιήσει, για να με κάνει πιο δυνατό. Σο νιώθω και το 
βιώνω, κι’ αυτό που νιώθουν και βιώνουν οι αδελφοί μου είναι δυνατό, 

Πατέρα. Γιατί πρέπει να είμαστε δυνατοί σ’ αυτό το Έργο, πρέπει να 
αντέχουμε τις δυσκολίες της ζωής και πρέπει να μάθουμε, όταν 
πέφτουμε, να σηκωνόμαστε.  
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’ ευχαριστώ που με μαθαίνεις ότι είμαι το άχωρο και το άχρονο. ’ 
ευχαριστώ που με μαθαίνεις ότι κάθε στιγμή, ενωμένος με το άπειρο, το 

άχωρο και το άχρονο μπορώ να ξεπερνώ τους περιορισμούς μου, μπορώ 
να είμαι η αγάπη και να προσφέρομαι. τι μπορώ να λειτουργώ με 

άπειρους τρόπους, μπορώ να ανοίγω καρδιές, μπορώ να διευρύνω νόες, 
μπορώ να πάλλω και να δονώ σκηνώματα σε άλλους παλμούς και 
δονήσεις, εκεί όπου υπάρχει αγαλλίαση, εκεί όπου κοινωνώ πραγματικά 

την ουσία της ζωής. ’ ευχαριστώ που μου τα προσφέρεις όλα αυτά κι 
ευλογώ τον άνθρωπο που είμαι να μπορεί να τα λειτουργεί και να τα 
αυξάνει.  

Δεν τελειώνουν ποτέ, ποτέ δεν τελειώνει ο Εαυτός μου! Ποτέ δεν 
τελειώνει η χάρη, ποτέ δεν τελειώνει η παροχή, ποτέ δεν τελειώνει η 

αγάπη. Αποσύρεται μερικές φορές αλλά και πάλι, μ’ έναν άλλο τρόπο, 
δείχνει την παρουσία της.  
 

Σονώνω την πίστη και την αγάπη σου. ε εκπαιδεύω πολύπλευρα και 
πολυποίκιλα γιατί σ’ αγαπώ. Έτσι θέλω ν’ αγαπάς, έτσι θέλω να 

εκπαιδεύεις τον άνθρωπο, τον εαυτό σου. Έτσι θέλω να βλέπεις τη ζωή: 
να μη στέκεσαι σ’ αυτό που συμβαίνει τώρα, σ’ αυτό που συνέβη χτες, σ’ 
αυτό που πιστεύεις ότι θα συμβεί αύριο, αλλά ελεύθερα να πετάς εκεί 

όπου το πνεύμα σου θέλει να πετά. 
 

Η συγκέντρωση της 27.2.06 

 
Αναστασία: Βρίσκεσαι στο στάδιο που μπορείς να ελευθερώσεις 

και να ελευθερωθείς – Ποτέ δεν φέρνω μπροστά σου κάτι που δεν 
μπορείς να το τελέσεις! 

 

(…) Μετουσιώνω τα ανελεύθερα στοιχεία που μέσα σου κινούνται, που 
προέρχονται από κατεστημένα τα οποία σε ωθούν να διαμορφώνεις 
εικόνες και να παραμένεις στατικός. Διασπώ και καταθρυμματίζω τα 

εντυπώματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα σου από την εμμονή σου στη 
στατικότητα, στην αδράνεια και στην επανάληψη των κατεστημένων. 

Διασπώ και καταθρυμματίζω όλα αυτά που έχεις μάθει ότι σε αποτελούν, 
ότι είναι ισχυρότερα από σένα, όλα αυτά με τα οποία 
αυτοχαρακτηρίζεσαι και αυτοδεσμεύεσαι καθιστώντας τα ισχυρότερα από 

την ένωσή μας. Διασπώ και καταθρυμματίζω τα πρίσματα που βάζεις 
βλέποντας τον εαυτό σου και βλέποντας τους άλλους και σου δίνω από 

εντός μου καθαρή όραση και ακοή, για να μπορείς να αντιληφθείς με 
νέο εύρος τις καταστάσεις.  

(…) Απορροφώ τον πόνο σου και την εξέγερση που απ’ αυτόν τον πόνο 

δημιουργείται. Απορροφώ την αίσθηση του δικαίου και του αδίκου και 
τις εξεγέρσεις των ποιοτήτων που απ’ αυτή την αίσθηση δημιουργούνται. 
Απορροφώ όλα τα αισθήματα, όλες τις ποιότητες και όλες τις δομές που 

περιέχουν την ανάγκη, για να σε ελευθερώσω από την ανάγκη, 
τουλάχιστον για κείνο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ώσπου να 

εισχωρήσω μέσα σου ως ελευθερία και να δονήσω όλες σου τις ποιότητες 
στην ελεύθερη πνοή μου, για να σε μετατοπίσω ως ύπαρξη απ’ τον 
ετεροκαθορισμό σου και να σε ωθήσω να ταυτισθείς με εμένα, με την 
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ένωσή σου, για να βιώσεις τα πάντα μέσα από αυτή την ένωση και να 
αντλήσεις όλη τη δύναμη της ζωής που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. 

Διαμορφώνω μέσα σου όχι απλές δονήσεις ελέους, αλλά λειτουργίες. 
Εισχωρώ ενωμένη με την πνοή της ζωής, με τη διεργασία της αγάπης και 

τη δύναμη της υπέρβασης, με την πλημμυρίδα της ελευθερίας, 
λειτουργώντας συγκεκριμένα, βήμα με βήμα, τη διαδικασία της 
απελευθέρωσής σου απ’ όλες τις καταστάσεις που σε κάνουν να πονάς, 

να υποφέρεις και να θλίβεσαι. Και στο παρέχω αυτό να μπει μέσα σου 
για να σε βοηθήσει, διότι βρίσκεσαι στο στάδιο που μπορείς να 
ελευθερώσεις και να ελευθερωθείς, που μπορείς να λειτουργήσεις 
χαράζοντας μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση ένα νέο τρόπο κίνησης κι 
αντίληψης, συλλογής και μετουσίωσης των δεδομένων που δρουν στα 

συναισθήματα και στις καταστάσεις, των δεδομένων που επηρεάζουν τη 
θλίψη και τον πόνο σου, των δεδομένων που ανατρέπουν αυτή τη θλίψη 

κι αυτό τον πόνο και σε βοηθούν να βγεις στην επιφάνεια για να 
εισπνεύσεις αέρα καθαρό, γεμάτο από ζωή, αλήθεια, αγάπη και 
ελευθερία.  

(…) Να θυμάσαι πάντα, ότι μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις μπροστά 
σου! Ποτέ δεν φέρνω μπροστά σου κάτι που δεν μπορείς να το τελέσεις, 

αλλά πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που έχεις να κάνεις. Πρέπει να έχεις 
το θάρρος να το βρεις, να σταματήσεις να εθελοτυφλείς ή να βλέπεις 
άλλα αντ’ άλλων και να δεις αυτό που έχεις να κάνεις, αυτό που σε καλεί 

το είναι σου να κάνεις, καθοδηγούμενος απ’ την ένωση μαζί μου. Γιατί 
αυτό που σε καλεί το είναι σου να κάνεις, μπορείς να το κάνεις! Είναι 
παρόν, υφίσταται, και απλώς απομένει η αφομοίωσή του μέσα από το 

σκήνωμά σου, η ενσάρκωσή του μέσα από την ύλη σου, η εκδήλωσή του 
στην πραγματικότητα του χωροχρόνου που ζεις. 

 
Μαθητής (γ): Αμελήσαμε να αποσαφηνίσουμε μέσα μας τι 

σημαίνει «αγαπώ και τον εγωισμό, αλλά ανακόπτω τις εκδηλώσεις 

του που δεσμεύουν τον άνθρωπο» 

 

Πατέρα αγαπημένε, προσεύχομαι μαζί με τους αδελφούς μου, καθώς 
βρισκόμαστε σε κρίσιμο στάδιο, σε κρίσιμο σκαλοπάτι της πορείας μας, 
όπου μας έχει λεχθεί ότι η δύναμη παρέμβασης αυτής της συλλογικής 

ενότητας που έχει χτισθεί μες στο χρόνο έχει μεγαλώσει και αυξηθεί και, 
καθώς ταυτόχρονα βιώνουμε τα κενά μας έντονα. Προσεύχομαι με όλους 
τους αδελφούς μου, είτε παρευρίσκονται είτε όχι, μέσα από την ενότητα, 

την οποία εγώ ο μαθητής του Λόγου διαφυλάσσω και ευλογώ και 
προστατεύω μέσα στην καρδιά μου. Προσεύχομαι να μας δοθεί 

μεγαλύτερη κατανόηση και σαφήνεια, Πατέρα, στην αντιμετώπιση του 
προβληματικού εαυτού μας –για να μην τον ονομάσω αρνητικό και 
επιβαρύνω με λέξεις τέτοιες τον ίδιο τον εαυτό μου, είτε μέσα μου είτε σε 

άλλα σκηνώματα–, που επιλέγει να εκδηλώνεται από τον εγωισμό, ακόμα 
κι αν έχει διδαχθεί, μαθητεύσει και συλλέξει μεγαλειώδεις εμπειρίες 

αγάπης και ενότητας. Γιατί, αν τον ονομάσω αρνητικό, ξεχνώ ότι και η 
πλάνη χρησιμοποιείται από τον Λόγο σου για να διδάξει τον άνθρωπο, να 
τον ωθήσει να αποκτήσει διάκριση και σοφία και να λαχταρήσει την 
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ενότητα μέσα από τη συνεχή του καταπόνηση στις συμπληγάδες της 
διττότητας. 

Τπάρχουν πράγματα, Πατέρα, προς τα οποία οδεύουμε, για τα οποία 
δεν έχουμε καθαρή εικόνα ακόμα, αλλά έχουμε συλλέξει πλούσια 

βιώματα. Οι αποσκευές μας είναι πλούσιες, η καρδιά μας και η 
κατανόησή μας χωράει τον άνθρωπο πολύ περισσότερο, αλλά φέραμε και 
το εγώ μας μέχρι εδώ. Αμελήσαμε ίσως, άλλος περισσότερο και άλλος 

λιγότερο, να αποσαφηνίσουμε μέσα μας τι σημαίνει «αγαπώ και τον 
εγωισμό, αλλά ανακόπτω τις εκδηλώσεις του που δεσμεύουν τον 
άνθρωπο». Σι σημαίνει αγαπώ όλες τις χαμηλές πτωτικές ποιότητες, τις 

αγαπώ χωρίς να τις δικαιολογώ, χωρίς να τις αφήνω να εκδηλώνονται 
αλλά ζητώντας τη μετουσίωσή τους μέσα απ’ την ευθύνη, ζητώντας την 

ενηλικίωση μέσα μας. 
Πατέρα αγαπημένε, χρειαζόμαστε τη σοφία, χρειαζόμαστε το Πνεύμα 

σου το Άγιο για να καρποφορήσει η εμπειρία μέσα μας και για να 

λύσουμε το πρόβλημα του Ιούδα, ο οποίος καλείται να χριστοποιηθεί 
μέσα μας και μέσα στην ανθρωπότητα ολόκληρη, σε όλα του τα 

πρόσωπα, σε όλες του τις εκδηλώσεις, σε όλες του τις όψεις, σε όλα του 
τα συλλογικά μορφώματα. Πατέρα, εγώ ο μαθητής κι η μαθήτρια αυτού 
του Έργου έχω φτάσει στο σημείο που λαχταρώ την ενοποίησή μου, 

λαχταρώ την ένωση του ανιδιοτελούς εαυτού μου που γνωρίζει να 
θυσιάζεται αλλά δυσφορεί και θυμώνει με τον φαύλο εαυτό μου, με τον 
πονηρό, τον δόλιο, τον κτητικό, τον υπολογιστή· που δυσφορεί και 

εξοργίζεται, που περιφρονεί και καταγγέλλει. Κι έχω φτάσει πλέον 
μπροστά σ’ αυτή την πύλη, Πατέρα ουράνιε: στη λαχτάρα να τους ενώσω. 

Αλλά η πλάνη πάλι εισχωρεί εκλεπτυσμένα και με ξεγελάει στα πιο 
κρίσιμα σημεία, και παρ’ όλο που οι διδασκαλίες είναι πλούσιες, Πάτερ, 
ξέρω ότι δεν μπορώ να τις αφομοιώσω παρά μόνον όταν τα βιώματά μου 

εκδηλώνουν την ανάγκη της ολοκλήρωσής τους. 
Ευλογώ ό,τι έχω συλλέξει και παραμένει ακόμα στη διττότητα εντός 

μου, εγώ ο μαθητής και η μαθήτρια, Πατέρα μου ουράνιε, και το 

παραδίδω. Ενωμένος με τους αδελφούς μου την ώρα αυτή το παραδίδω 
και το καταθέτω στο Πνεύμα σου το Άγιο, στην αγάπη σου, στην 

πατρότητά σου, ζητώντας την ενοποίησή του, ζητώντας να βιώσω τι 
σημαίνει ένωση των αντιθέτων, τι σημαίνει ένωση του Ιωάννη και του 
Ιούδα εντός μου, τι σημαίνει ένωση της ανθρώπινης και της θείας φύσης 

μου, ζητώντας να βιώσω τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα της Μητρός 
προς οτιδήποτε πτωτικό εντός μου, ζητώντας να βιώσω τελικά, Πατέρα, 

την αγάπη αυτού που ονομάζω κακό, που πολλές φορές με πολύτιμο 
τρόπο συνεισέφερε στη μέχρι τώρα πορεία μου, και να το ενώσω μέσα 
μου, να το ελευθερώσω, να του δώσω τη θέση του χωρίς να το δικαιολογώ 

αλλά ανακόπτοντάς το όπου και όποτε χρειάζεται, με παρρησία και με τη 
δύναμη της αγάπης. 

Ζητώ, Πατέρα, όπως πάντα, η παροχή σου να μην είναι μόνο 

διδασκαλία αλλά και εσωτερική δωρεά, που θα επιτρέψει την ενσάρκωση 
της ουδέτερης αγάπης, που ελευθερώνει τον άνθρωπο και του επιτρέπει 

να μην αισθάνεται προσωπικός υποδοχέας των προσβολών και των 
εξευτελισμών, αλλά να μπορεί να βλέπει στα τμήματά του που 
εκδηλώνονται προσβλητικά το δικό τους πρόβλημα και όχι τη δική του 
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δυσφορία, τη δική του πικρία και τη δική του ανάγκη δικαίωσης. Αυτή 
την ελευθερία ζητώ, Πατέρα ουράνιε, και φέρνω ό,τι συνέλλεξα από αυτή 

την εκπαίδευση την πολύτιμη, ευχαριστώντας για τα τμήματα του 
Εαυτού μου που με εκπαίδευσαν με αυτούς τους τρόπους, που με 

πίεσαν έντονα και σε ακραίο σημείο πολλές φορές. Υέρνω την ευχαριστία 
μου και τη διαχέω μέσα τους όπου κι αν βρίσκονται, με ισορροπία και 
αρμονία να την παραλάβουν και να γίνει δύναμη για την εξέλιξή τους.  

Αναζητώ το επόμενο βήμα, Πατέρα, γιατί αισθάνομαι ότι έχω ωριμάσει 
γι’ αυτή την ενοποίηση, γι’ αυτή την ελευθερία που βλέπει αλλά δεν έχει 
την ανάγκη να δικαιώνεται, που γνωρίζει να αγαπάει και να ανακόπτει, 

να αγαπάει και να μετουσιώνει κάθε έμφυτη περιφρόνηση, αηδία ή οργή 
που ο δίκαιος ανιδιοτελής εαυτός αισθάνεται προς τον πτωτικό.  

Ιδού, Πάτερ, έρχομαι με όλα αυτά στην αγάπη σου, στην αγάπη μας, 
που είναι η μόνη αληθινή ζωή μου με την οποία μπορώ να δοξάσω τον 
άνθρωπο και την πορεία του, να την ευλογήσω και να απαλλαχθώ από το 

άγχος του χρόνου, από το να περιμένω τη μεταλλαγή του εαυτού μου ή 
των άλλων άμεσα, και απ’ τον κίνδυνο υπερπήδησης σταδίων, στον οποίο 

ο εγωισμός μου με σπρώχνει – να έχω την υπομονή των αναγκαίων 
διαδρομών, χωρίς κρίση και χωρίς καταδίκη κανενός. 
 

13.3.06 – Αναστασία: Διασπώ και καταθρυμματίζω τις δομές της 
άρνησης και του διαχωρισμού μέσα στο συλλογικό ον της ομάδας 

 

Άπειρε Πατέρα, όλοι μας μαθητεύουμε στις λειτουργίες της αγάπης και 
της ενότητας, της συγχώρεσης και της κατανόησης. Μέσα στα στάδια και 

τις φάσεις της μαθητείας μας έχουμε εκδηλώσει ενέργειες και προσευχές 
ελευθερίας και αποδέσμευσης, καταδεικνύοντας μια στάση νου και 
καρδιάς και ένα ύψος το οποίο, κάποια στιγμή, ήταν φυσικό να μας 

ζητηθεί να το αποδείξουμε στην πράξη. Οι καταστάσεις μέσα από τις 
οποίες τρίβονται οι υποστάσεις μας καταδεικνύουν, αγαπημένε Πατέρα, 
ακριβώς την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις εμπνευσμένες 

λειτουργίες και προσευχές της ένωσης, και στις πράξεις μας. 
Ο καθένας στέκεται στην απαίτηση να είναι οι άλλοι σωστοί, ενώ αυτό 

το οποίο θα έπρεπε να προσέχει και να αποζητά είναι η απαίτηση να ‘ναι 
ο ίδιος σωστός. Έτσι εγκλωβιζόμαστε, Πατέρα, στα λάθη του εγωισμού, κι 
ενώ όλοι πρεσβεύουμε ότι αυτό που προέχει είναι να απαιτούμε από τον 

εαυτό μας να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί, να δίνουμε χρόνο στους 
άλλους και να μην έχουμε ανάγκη δικαίωσης, παρ’ όλα αυτά, αυτό είναι 

το μόνο που διεκδικούμε, λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας, τη στιγμή 
που κάτι μας θίγει προσωπικά και μας πονάει. 

Επικαλούμαι, Πατέρα, το έλεός σου, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω με 

ποιον άλλο τρόπο θα μπορέσει η ανθρώπινη συνείδηση να ξεφύγει απ’ τα 
ψεύδη που δημιουργεί και ενδύεται για να υπερασπισθεί τον εαυτό της 
έναντι των άλλων, για να μπορέσει πραγματικά να βιώσει την ενότητα και 

να εισχωρήσει σ’ αυτήν, για να μπορέσει να καταλάβει πού βρίσκεται η 
αλήθεια και μ’ αγάπη να ανακόψει τις λειτουργίες της άρνησης. Αυτό 

που συμβαίνει πάνω στη Γη, Πατέρα, η κυριαρχία της άρνησης, όπως 
τώρα διαδραματίζεται μέσα από τα παιγνίδια των οικονομικών 
συμφερόντων και την έλλειψη σεβασμού προς τον άνθρωπο και το 
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περιβάλλον, διαδραματίζεται δυστυχώς και στο μικρόκοσμο των ομάδων, 
κι αυτής επίσης της ομάδας, που εκδηλώνεται και μαθητεύει με 

διάφορους τρόπους.  
Επικαλούμαι, Πάτερ, τη βοήθειά σου, τη φώτιση και την άμεση 

επέμβασή σου, ώστε η άρνηση να μην μπορέσει να επιτελέσει τον στόχο 
της, που είναι ο διαχωρισμός και η διάσπαση. Επικαλούμαι τη σοφία 
σου να εμπνεύσει την ανθρώπινη ύπαρξη για να λειτουργήσει με αγάπη 

και σωφροσύνη, με δυναμισμό, παρρησία και πυγμή, και να διασπάσει 
τις δομές της άρνησης.  

Ευλογώ, Πατέρα, αυτές τις δομές, στο όνομά σου το ένα και μοναδικό, 

και με τη δική σου πύρινη ρομφαία τις διασπώ και τις καταθρυμματίζω 
όπου κι αν έχουν κτιστεί, σε οποιονδήποτε νου, καρδιά και συνείδηση. 

Διασπώ και καταθρυμματίζω τις δομές της άρνησης και του διαχωρισμού 
μέσα στο συλλογικό ον της ομάδας. Σις μετουσιώνω σε δομές 
αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης και ενότητας. Διασπώ και 

καταθρυμματίζω τις ποιότητες που μεμονωμένα ή συλλογικά, από 
οποιεσδήποτε υπάρξεις, με χάρη ή όχι, έχουν εκπορευθεί και έχουν 

υφάνει ανελευθερία, δέσμευση, διαχωρισμό, αντιπαράθεση, έχουν 
υφάνει πέπλα για να καλύψουν την αλήθεια, για να ωραιοποιήσουν την 
ψευδαίσθηση του φωτός. Διασπώ και καταθρυμματίζω όλα αυτά, με 

τρόπο που να μην μπορούν να ανασυνταχθούν. Να ελευθερωθεί κάθε 
ύπαρξη από ό,τι τέτοιο έχει υφάνει η ίδια και από ό,τι παρόμοιο έχει 
δεχθεί από τους άλλους.  

Εμβαπτίζω σε εσένα, Μητέρα Αγάπη και Υως, τις τοποθετήσεις κάθε 
ύπαρξης που μετέχει στην ομάδα, είτε παρευρίσκεται είτε απουσιάζει, 

για τα γεγονότα που συνέβησαν, που δημιουργούν διχασμό, αποστάσεις, 
διαφορετικές γνώμες και αντιπαραθέσεις, είτε βρίσκονται στο κοντινό ή 
μακρινό παρελθόν, είτε εκδηλώνονται στον παρόντα χρόνο, είτε αφορούν 

καταστάσεις που πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον. 
(…) Παρακαλώ κάθε ύπαρξη να στραφεί μέσα της και να σταματήσει 

να απαιτεί. Να αρχίσει να δίνει, να αρχίσει να δίνει! Να απεκδυθεί την 

απαίτηση και να ενδυθεί την προσφορά, γιατί μόνο έτσι ο άνθρωπος 
καθίσταται Φριστός, και να μάθει να υπερβαίνει την ανάγκη της 

δικαίωσης: να την αφήνει να περιμένει για αργότερα ή για ποτέ, και να 
ασχολείται με την προσφορά, με την αγάπη-σοφία, που ανακόπτει και 
αγκαλιάζει ταυτόχρονα. Ζητώ, Πατέρα, να μας βοηθήσεις να 

καταλάβουμε την πρακτική εφαρμογή αυτής της σοφής αγάπης στην 
καθημερινότητά μας, τον καθένα ξεχωριστά κι όλους μαζί.  



 120 

*** 
 

πως αναφέραμε, οι προσπάθειές μας δεν κατάφεραν να 
αποκαθηλώσουν τον κύκλο, ο οποίος είδε αυτή την περίοδο μαθητείας 

του να κλείνει άδοξα. Οι ισχυροί κλυδωνισμοί που δημιουργήθηκαν από 
την ενεργοποίηση των κενών μας έδειξαν ότι οι προσωπικότητες δεν 
επρόκειτο ποτέ να εναρμονιστούν με κάποιο ιδανικό τρόπο, που μόνο 

στη φαντασία μας μπορεί να υπάρχει. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορεί να επιτευχθεί εκείνη η αρμονική συνεργασία που θα επιτρέπει 
στην υπαρκτή ενότητα των πνευματικών μας υποστάσεων να δρα 

ελεύθερα.  
Υάνηκε ακόμη ότι η δυνατότητα εισχώρησης σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο 

είναι η αρχή μόνον του αγώνα σταθεροποίησης σ’ αυτό και, ακόμη, ότι 
έγκειται στην προσωπική ευθύνη του καθενός να συντονιστεί ή όχι με το 
νέο στάδιο. Ο Δάσκαλος μίλησε για όλα αυτά στις 20.3.06, μέσα στην 

κρίση, αφήνοντας στον καθένα την ευθύνη της πορείας του:  
 

(…) Οι καταστάσεις των προσωπικοτήτων δεν πρόκειται να λειανθούν από τη 
μια στιγμή στην άλλη. Κι αν, αγαπημένοι μου, περιμένετε κάτι τέτοιο, τότε 
μάλλον δεν έχετε συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα της Γης. Αυτό όμως 
που μπορεί να γίνει είναι να συνυπάρχουν οι καταστάσεις των προσωπικοτήτων 
χωρίς να εμποδίζουν τη συνεργασία των πνευματικών υποστάσεων, την κοινή 
διάθεση και τον κοινό στόχο για προσφορά. Οι διαφωνίες δεν πρόκειται να 
πάψουν, αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι οι διαφωνίες να μην καθίστανται 
διχασμός, να μην υπηρετούν τη διάσπαση. Να παίρνουν τόσο χώρο όσο τους 
αναλογεί ώστε να μη δυναμώνουν από την απομόνωσή τους, και να 
τοποθετούνται κι αυτές μέσα στο παζλ των ανθρώπινων στοιχείων που θα 
συνεργάζονται για να επιτευχθεί η ένωση. Αν περιμένετε να φθάσετε στο σημείο 
να έχετε όλοι την ίδια γνώμη σε όλα τα επιμέρους θέματα για να μπορέσετε να 
συνεργαστείτε, πραγματικά θέλω να σας πω ότι προσδοκάτε το ανέφικτο, γιατί 
μέσα σ’ όλους υπάρχουν κενά και, όσα μικρά κι αν είναι, η άρνηση μπορεί να 
τα χρησιμοποιήσει για να σας οδηγήσει στους σκοπούς της, που είναι η 
διάσπαση, ο διχασμός και ο αποπροσανατολισμός από τον στόχο: την ένωσή 
σας με τον άνθρωπο και με τον Λόγο. 

Γι’ αυτό προσγειωθείτε στο εφικτό, και το εφικτό είναι να δίνετε στα πράγματα 
την πραγματική τους έκταση, να μην τα μεγεθύνετε από επιμονή ή εμμονή· να 
κινείστε με ταχύτητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι τώρα –αυτό είναι εφικτό, μέσα στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων που έχετε– και να στρέφετε το νου σας στην 
προσφορά, σ’ αυτό που μπορείτε να παράγετε σαν καρπό ευλογίας για τον 
άνθρωπο.  

(…) Η πορεία συνεχίζεται. Ο καθένας αποφασίζει τον ρυθμό με τον οποίο 
βηματίζει, ο καθένας αποφασίζει το στάδιο με το οποίο θα συντονιστεί: πρέπει 

να το καταλάβετε και να μην αποδίδετε ευθύνες γι’ αυτό σε άλλους εκτός από 
τον εαυτό σας. Γιατί, τελικά, εσείς επιλέγετε με ποιο βηματισμό θα 
προχωρήσετε, με ποια ταχύτητα, μέχρι ποιο σημείο θα υπερβείτε τα όριά σας, 
διότι τα όριά σας μπορείτε να τα υπερβείτε. Έχετε όλες τις παροχές που 
χρειάζεστε για να υπερβείτε τα όριά σας, τα δεδομένα και τα κατεστημένα σας, 
για να αναγεννηθείτε και να αλλάξετε, για να μετουσιωθείτε, για να βιώσετε τη 
συνεχή αναγεννητική ροή της ένωσης με τον Λόγο. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, 
δεν μπορεί να σας κάνει κανείς να το πιστέψετε! Εσείς είστε εκείνοι που 
αποφασίζετε τι θα πιστέψετε, με πόσο δυναμικό, με πόση συνείδηση, με πόση 
παθητικότητα ή πόσο δυναμισμό.  
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Ίσως να θέλατε τα πράγματα να έρχονται πιο φανερά αλλά, αλήθεια σας λέω, 
πολλές φορές είναι πάρα πολύ φανερά, όμως αρνείστε να τα δείτε. Πολλές 
φορές, όταν κάνετε προσευχή και ζητάτε να φανερωθούν τα πράγματα, δεν ξέρω 
αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πιο φανερά. Ίσως πρέπει, όταν προσεύχεστε 
και ζητάτε να γίνουν φανερά τα πράγματα, να ζητάτε να αποσυρθεί η κώφωση 
και η τύφλωσή σας, να ζητάτε να δείτε πραγματικά: να τολμήσετε να δείτε, να 
τολμήσετε να ακούσετε, να τολμήσετε να αλλάξετε. Να βγείτε από τον φόβο, απ’ 
το κατεστημένο, απ’ ό,τι σας σφίγγει, να κάνετε το άλμα στο κενό. Γιατί κάθε 
φορά που πρέπει να αλλάξετε πρέπει να κάνετε ένα άλμα στο κενό, αφού δεν 
ξέρετε πού θα πάτε. Γνωρίζετε τα δεδομένα του χώρου που βρίσκεστε, 
υποπτεύεστε κάτι που θα ακολουθήσει αλλά δεν το γνωρίζετε. Κι αυτό σας 
τρομάζει, σας αποπροσανατολίζει, σας κάνει να χάνεστε και να επαναλαμβάνετε 
κύκλους, σας κάνει να επιλέγετε πράγματα που προσομοιάζουν με τον χώρο 
που βρίσκεστε και καθόλου δεν σας οδηγούν στο επόμενο σκαλοπάτι, στο 
επόμενο στάδιο. 

Δυναμώστε, για να μπορέσετε να κάνετε το άλμα στο κενό. Δεν λέω ότι είναι 
εύκολο, αλλά δεν λέω ότι είναι και δύσκολο: είναι μια καινούργια κατάσταση 
που πρέπει να μάθετε να τη λειτουργείτε, και κάθε τι καινούργιο απαιτεί 
προσπάθεια, επιμονή και υπομονή για να το καταφέρετε. Ενεργοποιώ την 
αγάπη, την επιμονή σας και την ένωσή σας με τον Λόγο για να προχωρήσετε.  
 

Αυτά ήταν τα λόγια του Δασκάλου. Κι αν ακούγονται λίγο σκληρά, 
αφενός είναι αναγκαία για την πνευματική μας ενηλικίωση, αφετέρου 
ποτέ εκείνος δεν μας συνήθισε σε οποιονδήποτε εξωραϊσμό της αλήθειας. 

πως και να ‘χε, η δυσανεξία του κύκλου κι η αδυναμία του να 
λειτουργήσει συνεχιζόταν, όπως φαίνεται και από την προσευχή του 

αδελφού στις 7.6.06: 
 
Πατέρα αγαπημένε, προσήλθα εδώ με τους αδελφούς μου και αναρωτιέμαι τι 
μας συμβαίνει. Αναρωτιόμαστε γιατί είμαστε υποτονικοί, γιατί δεν δείχνουμε 
προθυμία να κάνουμε μια προσευχή ή, έστω, έναν απολογισμό, αφού θέλουμε 
να κλείσουμε αυτή τη χρονιά. Εγώ νιώθω μέσα μου να μην έχουμε προθυμία 
για τίποτα, επικαλούμαι όμως το έλεός σου το άπειρο, Πατέρα, να με στηρίξει 
και να στηρίξει και τους αδελφούς μου και να πλημμυρίσει τον χώρο αυτό.  

Ευλογώ στ’ όνομά σου το άπειρο, το ένα και μοναδικό, τον χώρο αυτό, και τον 
διανοίγω στο φως και την αγάπη. Ομοίως διανοίγω τις υποστάσεις μας στη μία 
αγάπη των κόσμων, όπως μας δίδαξες, Διδάσκαλε, στη δόνηση της αγάπης και 
της ελευθερίας. Λειτουργώ σε κάθε υπόσταση εκ των ένδον ενεργοποιώντας τον 
Λόγο Φριστό Μητέρα. Σον αναδύω εσωτερικά και τον διαχέω σε όλα τα σημεία 
του νου, της καρδιάς και της συνείδησης, σ’ όλα τα σώματα και τα κέντρα, για 
να ρεύσει το έλεος, για να ρεύσει η κάθαρση μέσα μας, για να ελευθερωθεί η 
κάθε υπόσταση από οτιδήποτε αυτή τη στιγμή την εγκλωβίζει και την 
περιορίζει, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μας συμβαίνει, να δούμε αυτή τη 
χρονιά που πέρασε τι κύκλους ανοίξαμε, πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, τι 
έργο κάναμε για τον άνθρωπο, πώς ακολουθήσαμε τις διδασκαλίες που μας 
έδωσες, πώς πραγματώσαμε στην πράξη αυτά που εμείς οι ίδιοι ελκύσαμε και 
για τα οποία προσευχηθήκαμε, πόση αγάπη και πόση ενότητα είχαμε μεταξύ 
μας, πόσο τηρήσαμε τις βασικές αρχές του Φριστιανισμού, πόσο δηλαδή 
πραγματοποίησε ο καθένας βαθιές καθάρσεις μέσα του και μετάνοια, που 
σημαίνει ουσιαστική μεταστροφή και συντονισμό με τη διδασκαλία που κάθε 
φορά λαμβάναμε αλλά και προσευχή για να ενώνεται με την αγάπη, με τον 
Έναν Εαυτό, όχι με τη διάνοια ή τα συναισθήματά μας. Πόσο υψώσαμε τη 
φωνή μας, τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή του Λόγου, που τόσες φορές μίλησε 
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από εντός μας και μας πλημμύρισε με το φως, την ενότητα και τον παλμό της; 
Πόσο τολμήσαμε, όταν άρχισαν τα εμπόδια, αυτό που είχαμε να το 
διατηρήσουμε, να το αυξήσουμε και να το διαχύσουμε στον άνθρωπο; 

Κι ερχόμαστε τώρα να κλείσουμε τον κύκλο χωρίς να έχουμε διάθεση να 
κάνουμε μια προσευχή… Αυτό νιώθω, Πατέρα, κι αυτό καταθέτω. Δεν ξέρω τι 
νιώθουν οι αδελφοί μου. Νιώθω μια απάθεια, μια βαρεμάρα. Είμαι 
υποχρεωμένος να μιλήσω ειλικρινά, όπως νιώθω μέσα μου. Δεν θέλω να 
χρησιμοποιήσω καμιά «όμορφη» έκφραση και δεν θέλω να κάνω καμιά 
στερεότυπη προσευχή. Δεν με ωφέλησαν και δεν με ωφελούν σε τίποτα! Εκείνο 
που θέλω είναι να ακολουθήσω τον παλμό της καρδιάς μου και να τον ενώσω 
με το νου και τη συνείδησή μου. Που σημαίνει θέλω να νιώσω ένα με τους 
αδελφούς μου αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό τους εναγκαλίζομαι μέσα στην καρδιά 
μου.  

Σιμώ τον αγώνα που έκανε ο καθένας, τιμώ τον αγώνα που κάναμε όλοι μαζί, 
τιμώ τις προσπάθειες και τα λάθη μας, τιμώ την κάθε ύπαρξη εσωτερικά και 

εξωτερικά, γιατί είναι ο εαυτός μου. μως, αγαπημένοι μου αδελφοί, νομίζω ότι 
πρέπει να μεταστραφούμε οριστικά, να κάνουμε ένα βήμα ουσιαστικό, που θα 
καταδείξει στην πράξη ότι συντονιζόμαστε με τους ρυθμούς που εμείς οι ίδιοι 
θέλαμε και ζητήσαμε. Δηλαδή, παρ’ όλα τα εμπόδια, παρ’ όλες τις καταστάσεις 
που αναφύονται, η πίστη και η αγάπη στη θεότητα που έχουμε όλοι μας, μας 
βοηθάει στην αδελφική ένωση, κι αυτή η ένωση μάς βοηθάει να κάνουμε 
βήματα παραπέρα και να φανούμε χρήσιμοι. Θέλω όσοι κύκλοι ανοίχτηκαν –
κύκλοι φθοράς κι ανακυκλώσεων καταστάσεων που θα έπρεπε να είχαμε 
αφήσει πίσω μας, αλλά δεν υψώσαμε το ανάστημά μας στην πίστη, στην αγάπη 
και στην ένωσή μας για να δούμε με πιο διευρυμένο βλέμμα τις καταστάσεις 
γύρω από τις οποίες στριφογυρνάμε μήνες τώρα–, θέλω πραγματικά να 
κλείσουν, και το ευλογώ, στο όνομα της αγάπης και της ελευθερίας. Και να 
ανοίξει ένας νέος κύκλος, τον οποίον ευλογώ αυτή τη στιγμή, ένας κύκλος που 
θα ξεκινάει από το κέντρο της καρδιάς όλων μας, θα ενώνεται με τη συνείδηση 
του καθενός μας, θα περιλαμβάνει την κίνηση του νου και των συναισθημάτων, 
τις λειτουργίες όλες, και θα τα εμβαπτίζει στην άπειρη φλόγα του Εαυτού μας, 
την οποία πρέπει διαρκώς να διατηρούμε και να αυξάνουμε και να 
μεταλαμπαδεύουμε ο ένας στον άλλο, και όλοι μαζί στον άνθρωπο.  

Αλίμονο αν δεν πιστέψουμε σ’ αυτή τη δύναμη! Αλίμονο αν διαχωρίζουμε τον 
εαυτό μας απ’ αυτή τη φλόγα. Σίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε αποκομμένοι, 
δεν έχουμε το δυναμικό ούτε τα δικά μας βάρη να σηκώσουμε, ούτε τις δικές 
μας καταστάσεις να μεταλλάξουμε, κι ερχόμαστε φορτωμένοι μ’ αυτές τις 
καταστάσεις! Πώς είναι δυνατόν να κινήσουμε λειτουργίες ανάστασης για τον 
άνθρωπο πάνω στον πλανήτη αν δεν μπορούμε να ταξινομήσουμε τις δικές μας 
καταστάσεις, τις οποίες διαιωνίζουμε διότι, φαίνεται, νιώθουμε αδύναμοι να τις 
μετουσιώσουμε; Πού είναι η πίστη και πού είναι η αγάπη; Πού είναι όλα αυτά 
που με θέρμη υποστηρίζαμε;  

Τπάρχουν βέβαια μέσα μας και περιμένουν να φανερωθούν και να 

φανερώνονται συνεχώς. Περιμένουν πέρα από τον χώρο και τον χρόνο, πέρα 
από την ημερομηνία έναρξης και λήξης των κύκλων μαθητείας, περιμένουν τον 
άνθρωπο μαθητή να ανορθωθεί, να σταματήσει τα λόγια και να πράξει, 
αντλώντας απ’ τις πράξεις του δύναμη για να συνεχίσει. Γιατί είναι πολύ 
δύσκολο να συνεχίσει αν οι πράξεις του δεν τον ικανοποιούν. χι τα λόγια! 
Αυτό θα μας τροφοδοτήσει και θα αυξήσει το δυναμικό όλων μας, ώστε να 
μπορέσουμε να τελέσουμε ακόμα δυνατότερες ενέργειες – κι έχουμε πάρει 
δείγματα όλοι για τέτοιες ενέργειες. 

υλλέγω μέσα μου όλες τις ανακυκλώσεις της χρονιάς αυτής που δεν 
προάγουν τον κύκλο και τον άνθρωπο. υλλέγω μέσα μου όλα τα λάθη και όλες 
τις παραλείψεις και τα κενά που αναδύθηκαν. υλλέγω στο θείο είναι όλων 
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μας, ως ο Ένας Άνθρωπος ο ανερχόμενος, ενωμένος με τον Έναν Λόγο Τιό 
Μητέρα, κάθε έλλειψη πίστης και αγάπης, τόλμης και παρρησίας, και τα ενώνω 
και τα ανάγω να μετουσιωθούν στο φως και στη ζωή τη μία, την άπειρη, που 
συνέχει τους κόσμους και τον άνθρωπο, και τα καθιστώ εφόδια μέσα σε κάθε 
ψυχή, νου και συνείδηση. Σα καθιστώ πυρ ικανό να τροφοδοτήσει τις 
υποστάσεις μας για να μπορέσουμε, το διάστημα που απομένει μέχρι την αρχή 
της νέας περιόδου, να κάνουμε μια βαθιά και ουσιαστική ανασκόπηση με 
ελευθερία. Γιατί πρέπει να μπορούμε να αξιοποιούμε την κάθε χρονιά και να 
μπορούμε να λέμε: ναι, η ψυχή μου είναι γεμάτη, έκανα ό,τι μπορούσα, έδωσα 
τα πάντα, δεν μέτρησα, έδωσα ό,τι μπορούσα, και συνεχώς αυξανόταν αυτό. Και 
όχι να μην ξέρω, Πατέρα, αν έχασα τον χρόνο μου ή αν, τέλος πάντων, έκανα 
και κάτι.  

Διαχέω την αγάπη μου. Εναγκαλίζομαι σε όλα τα σημεία τις υποστάσεις. 
Θερμαίνω κάθε ψυχή, ελευθερώνω κάθε νου για να νιώσει και να βιώσει τον 
ενωμένο Εαυτό, τον Έναν Άνθρωπο που ενώνεται με τη ουσία του. Τποκλίνομαι 
ενώπιόν σου, Πάτερ. Γονατίζω στο άπειρο έλος και στην άπειρη σοφία σου και 
ζητώ να με συγχωρέσεις για την αργοπορία μου. Ζητώ να ενηλικιωθώ και να 
φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης και της τιμής που έκφρασε όλα αυτά τα 
χρόνια προς εμένα, τον άνθρωπο μαθητή, ο Διδάσκαλος, και συνεχίζει να 
εκφράζει. Γονατίζω και υποκλίνομαι στο Έργο του Ιωάννη Λόγου Φριστού, στο 
Έργο της Μητρός, στο Έργο του ανθρώπου. Γονατίζω και θυσιάζω τον εγωισμό 
μου και όλα αυτά που δεν μου χρειάζονται, για να μπορέσω να εισχωρήσω στο 
μεγαλείο της ύπαρξής μου και να το φανερώσω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να 
κινηθεί και να αποκολληθεί από τις δυνάμεις που τον κρατούν στην ύλη. 
Θυσιάζω τον εαυτό μου γι’ αυτό.  
 

την ίδια συγκέντρωση ο Δάσκαλος μίλησε από την Αναστασία για την 
αποτυχία μας να ανέλθουμε στο καινούργιο σκαλοπάτι: 
 
Αναζητάτε οδηγίες κι επεξηγήσεις γι’ αυτό που συμβαίνει, που βιώνετε, γι’ αυτό 
που συντελείται εντός σας κι εντός της συγκεκριμένης ομάδας. Πολύ ώρα 
προσπαθώ να επικοινωνήσω μέσα από την ύπαρξή σας για να σας δώσω ένα 
μέρος απ’ αυτές τις οδηγίες που ζητάτε, και είναι κάτι που το κάνω και πολλές 
άλλες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η αλήθεια είναι ότι 
μου είναι πιο εύκολο να σας διαποτίζω με ιδέες κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
όταν οι αντιστάσεις σας δεν είναι τόσο ισχυρές όπως την ημέρα. 

Να ‘μαι, λοιπόν. ας διαχέω την αγάπη μου, κατ’ αρχάς, γιατί η αγάπη μου 
έτσι κι αλλιώς υπάρχει μέσα σας. Ο καθένας την ανακαλύπτει στο μέτρο που 
διανοίγει την καρδιά και την κατανόησή του, που ελευθερώνεται 
ελευθερώνοντας. Αυτή η βασική αρχή της νομοτέλειας, ότι για να ελευθερωθείς 
πρέπει να ελευθερώσεις, για να συγχωρεθείς πρέπει να συγχωρέσεις, καλό θα 
είναι να υπάρχει συνεχώς στη μνήμη σας, διότι αλλιώς δημιουργούνται 
προσκόμματα στην πορεία και τους βηματισμούς σας. 

Τπήρξε λοιπόν ένα στάδιο ενεργοποίησης, ανακοινώσεις ότι θα ανεβείτε στο 
επόμενο σκαλοπάτι, και διάφορες λειτουργικές διαδικασίες που μες στον 
καθέναν επιτελέστηκαν σε σχέση μ’ αυτή τη μετακίνηση. Σώρα ο καθένας 
βρίσκεται ενώπιον των επιλογών του. Διατρανώνετε τη διάθεσή σας για 
ελευθερία και για ωρίμανση. Για να ελευθερωθείτε και να ωριμάσετε όμως είναι 
απαραίτητο να βρεθείτε ενώπιον των επιλογών σας χωρίς στηρίγματα, χωρίς 
συγκαλύψεις, χωρίς προστατευτικά κελύφη. Για ένα διάστημα πήρατε μια 
γεύση για το πώς ορισμένα πράγματα θα εξελίσσονταν, αν πραγματικά είχατε 
πατήσει στο επόμενο σκαλοπάτι. Και σας δόθηκε ο χρόνος, βιώνοντας αυτές τις 
νέες καταστάσεις, να σταθεροποιήσετε την εσωτερική σας τοποθέτηση, τον 
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τρόπο που αξιολογείτε τα πράγματα εσωτερικά, σύμφωνα με τη νέα κατάσταση 
εξέλιξης.  

Ο χρόνος παρήλθε σχετικά αναξιοποίητος… Ο καθένας ας αναζητήσει τους 
λόγους μέσα του για την κατάσταση αυτή, δηλαδή γιατί δεν αξιοποιήθηκαν οι 
παροχές, ή γιατί παρέμεινε στην εντύπωση ότι οι παροχές διαρκούν χωρίς να 
υπάρχει και το συγκεκριμένο εσωτερικό υπόβαθρο να τις στηρίξει.  

Επομένως γνωρίσατε διάφορες πλευρές της νέας κατάστασης και τώρα 
βρίσκεστε εκεί που ο καθένας κινείται, μέσα από τις επιλογές και τις εσωτερικές 
του λειτουργίες. Δεν εδραιώσατε τη θέση σας στην καινούργια εξελικτική φάση 
και ξαναγυρίσατε στα παλιά δεδομένα, έχοντας εμπλουτίσει βέβαια την ύπαρξή 
σας με κάποιες ενεργειακές ποιότητες απ’ αυτό στο οποίο κληθήκατε –και 
τροφοδοτηθήκατε για– να εισχωρήσετε. Επειδή τα στάδια στα οποία καλείστε να 
εισέλθετε είναι πολύ σημαντικά, υπάρχει η αναγκαιότητα πραγματικής 
επίγνωσης των πραγμάτων, αγάπης διάχυτης και ωριμότητας, ώστε να μην είναι 
μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στα όσα εκ της χάριτος τελούνται και στα όσα ο 

άνθρωπος δύναται να υποστηρίξει στην καθημερινότητά του, ως συνισταμένη 
έκφρασης και εκδήλωσης. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτή τη μεγάλη 
απόσταση έχουν φανεί κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων μέσα στις καταστάσεις 
του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας και δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο πλέον. Ως 
εκ τούτου, όποτε ο κίνδυνος να ξαναεμφανιστεί αυτή η κατάσταση από 
υποστάσεις που επικαλούνται την προστασία και την κάλυψη του Πατέρα 
γίνεται έντονος, ανακόπτεται. 

(…) Ανασκουμπωθείτε… Αντιμετωπίστε τον εαυτό σας, συνειδητοποιείστε τους 
βηματισμούς που κάνατε και ξεκινήστε, επεξεργαζόμενοι και αξιοποιώντας τις 
γεύσεις που πήρατε, να καταστείτε άξιοι και ικανοί χειριστές της χάριτος με 
ελευθερία, αλλά όχι με οικειοποίηση, ασυδοσία ή ελαφρότητα, και με απόλυτη 
επίγνωση της σοβαρότητας και της αναγκαιότητας να κυριαρχεί και να οδηγεί η 
αγάπη, η κατανόηση, η ενότητα. Εργαστείτε με τον εαυτό σας εντατικά, για να 
κάνετε το βήμα ή τα βήματα για το επόμενο στάδιο όπως το γευτήκατε, χωρίς 
να παραπαίετε.  

Οι παροχές του ελέους και της αγάπης άπλετες. Αναζητείστε την ένωση με τον 
Λόγο Φριστό Τιό Μητέρα. υγκεντρωθείτε, ώστε κάθε ανθρώπινη κατάστασή σας 
να συντονισθεί με τη δημιουργική δόνηση αυτής της εσωτερικής φωνής. Οι 
οδηγίες που θα λαμβάνετε δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ανοίξτε τα αυτιά και 
τα μάτια σας για να ακούσετε και να δείτε όλα όσα μέσα στον καθένα θα 
κινηθούν και θα φανερωθούν.  

ας διαχέω την αγάπη μου από εντός σας. ας πυροδοτώ μ’ αυτή την αγάπη, 
που η αυστηρότητά της φωτίζει τα κενά σας και τα φέρνει ενώπιον των 
οφθαλμών σας, αλλά και η κατανόησή της σας δίνει τη δύναμη να τα 
μετουσιώσετε, να τα αντιμετωπίσετε και να αναγεννηθείτε. Γιατί έτσι προχωρούν 
οι υποστάσεις που χριστοποιούνται, αυτή είναι η πορεία του Ανθρώπου Λόγου, 
του εκδηλούμενου με παρρησία και δυναμισμό, του κινούμενου με σύνεση και 
σωφροσύνη, με σκοπό την υπηρεσία και την προσφορά προς τον άνθρωπο.  

(…) ας ευλογώ να λάβετε πολλαπλάσια την προσφορά σας για να σας 
βοηθήσει, στο στάδιο που βρίσκεστε, να αναδυθείτε όχι με οίηση, 
εξουσιαστικότητα ή εγωισμούς, αλλά με σωφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, αγάπη, 
κατανόηση και ελευθερία. Και επαναλαμβάνω: να ευχαριστείτε, γιατί ο Θεός 
δεν σας θέλει αγνώμονες! Να ευχαριστείτε εκείνους που σας βοήθησαν, να μη 
φοβάστε να αναγνωρίζετε τη βοήθεια και να ευχαριστείτε γι’ αυτήν.  

Ευλογώ τις σχέσεις της πραγματικής αγάπης να αναπτυχθούν, σχέσεις 
αληθινής επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης. 
Σις ευλογώ να γίνουν εμφανείς και, ταυτόχρονα, να φανερωθούν οι 
διαφορετικές ποιότητες που υπάρχουν, για να μετουσιωθούν μες στις 
λειτουργίες της αγάπης και της κάθαρσης.  
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Αυτά, αγαπημένοι, για τώρα. Φρειάζεται να τρέξετε λίγο περισσότερο για να 
καλύψετε τον χαμένο χρόνο. Εσείς θα αποφασίσετε τη συμμετοχή σας στο Έργο 
μου, τον τρόπο και τον βαθμό της συμμετοχής σας, καθώς και το πότε θα 
συναντήσετε ουσιαστικά τον προορισμό σας και θα τον εκδηλώσετε. ας αγαπώ 
και είμαι κοντά σας και μέσα σας όλες τις ώρες. 

 
 Παρά την αποτυχία μας, λοιπόν, η αγάπη του Διδασκάλου 

εξακολουθούσε να κρατάει τον δρόμο ανοιχτό και να ωθεί στο επόμενο 
εξελικτικό σκαλοπάτι. Μια βδομάδα μετά, στα μέσα Ιουνίου, ο Δάσκαλος 

φανέρωσε τις πνευματικές όσο και τις εκπαιδευτικές σκοπιμότητες που 
βρίσκονταν πίσω από την παρατεταμένη αναταραχή, των οποίων η 
παράθεση εδώ δεν θα είχε καμιά σημασία. Ανασυγκροτηθήκαμε, και η 

έναρξη της νέας περιόδου μάς βρήκε στην προσπάθεια να σταθούμε ως 
ομάδα συνεργατών, πλέον, της Αναστασίας. Παρά τις εμμονές μας σε 
παρελθοντικές λειτουργίες, η προσπάθεια αλλαγής σταδίου είχε τώρα 

καλύτερες αφετηρίες, εξακολουθούσε όμως να απαιτεί πολύ υψηλότερο 
επίπεδο ευθύνης.   

 Από τις πρώτες συγκεντρώσεις της νέας σαιζόν αποσαφηνίστηκε ότι ο 
κύκλος καλείτο σε εντατικότερη δράση, που δεν ήταν εφικτή παρά μόνο 
με συνειδητές λειτουργίες αγάπης κι ενότητας. Επιπλέον, ανακοινώθηκε 

η ανάγκη ανίχνευσης του ιδιαίτερου προορισμού του καθενός μας, όπως 
και της συνεργασίας των προορισμών μας: 

 
2.10.06 – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Η αλλαγή μέσα σας δεν έχει 

εγκαθιδρυθεί ακόμη – Καμιά υπόσταση δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτή 

την ομάδα αν δεν έλθει σε επαφή με τον προορισμό της  

 
(…) Διακρίνω ακόμα εντός σας, αγαπημένοι και αγαπημένες μου, τα στοιχεία 

των παρελθοντικών λειτουργιών που επιδιώκουν να σας κρατήσουν στα ίδια 
επίπεδα. Τπάρχουν πολλές οδηγίες τις οποίες καλείστε να εφαρμόσετε, χωρίς 
να αναμένετε από τον διπλανό σας να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, αλλά να 
είστε σεις εκείνοι που θα θέτετε τον εαυτό σας σε συνεχή κίνηση για να 
παρουσιάσετε τη νέα κατάσταση. Σα πράγματα δεν θα αλλάξουν από μόνα τους, 
ούτε θα αλλάξουν μέσα από μια καθοδήγηση. Θα αλλάξουν από την απόφασή 
σας να αλλάξετε τους εαυτούς σας και τη στάση σας απέναντι στο τι σημαίνει 
ενεργός μαθητής του Λόγου, στέλεχος του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας πάνω 
στη Γη. Κι αυτή η αλλαγή μέσα σας δεν έχει εγκαθιδρυθεί ακόμη… 

Καμιά υπόσταση δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτή την ομάδα αν δεν έλθει σε 
επαφή με τον προορισμό της, κι αυτό θα φανερωθεί στην πορεία της 
λειτουργίας σας. Οι υποστάσεις που δεν θα έρχονται σε επαφή με τον 
προορισμό τους θα παρουσιάζουν προβλήματα. Και θα διαπιστώσετε ότι όλοι θα 
πρέπει να κινείστε για να βοηθάτε την κάθε ύπαρξη να έρθει σε επαφή με τον 
προορισμό της, γιατί αυτό θα διευκολύνει όλους.  

 
9.10.06: – Μητέρα δι’ Αναστασίας: Χρειάζεται ο συντονισμός 

ολόκληρης της ομάδας – Όλοι μαζί θα καταθέτετε τον εαυτό σας για να 

έλκετε το πατρικό θέλημα σε εκδήλωση 

 
(…) αυτό που σας καλώ να τελέσετε τώρα, είναι ένα συλλογικό άνοιγμα σε μια 

νέα κατάσταση: να καταθέσετε το ενεργειακό σας δυναμικό για να 
αφουγκραστείτε το θέλημα του Πατέρα για πράγματα και καταστάσεις που 
αφορούν τον άνθρωπο, τα οποία είναι αδύνατο να τελέσετε μόνοι σας ή 
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συνεργαζόμενοι μεταξύ σας, διότι χρειάζεται ο συντονισμός ολόκληρης της 
ομάδας για να τελεστούν. Γι’ αυτό σας οδηγώ σε καταστάσεις όπου όλοι μαζί θα 
καταθέτετε τον εαυτό σας για να έλκετε το πατρικό θέλημα σε εκδήλωση. (…) 
λοι μαζί θα εργάζεστε, συνεισφέροντας ο καθένας αυτό που θα λαμβάνει, για 
να μπορέσουν να κινηθούν ενέργειες παγκοσμιότητας.  

 
Μπροστά στις απαιτούμενες αλλαγές, ήταν φανερό ότι η αδράνειά μας 

χρειαζόταν διαρκή μετουσίωση. Κι αυτός που έβαζε πλάτες, δεν ήταν 
άλλος από την Αναστασία, όπως φαίνεται από την ομιλία της Μητέρας23 

στις 8.11.06, που απευθύνεται προσωπικά στον καθένα μας:  
 
Μέσα από την ύπαρξη και το σκήνωμα που με εκπροσωπεί αφήνω να 

περνούν οι ποιότητές σου για να σου παρέχεται η δυνατότητα της αλλαγής, για 
να μπορείς να λαμβάνεις το έλεος, για να κερδίζεις κάθε μέρα την ευκαιρία να 
με συναντάς εντός σου, για να συντηρηθώ μέσα σου όσο εσύ αρνείσαι να με 

τροφοδοτήσεις με τις ποιότητες που μου αρμόζουν.  
 

 Επειδή, ωστόσο, πέρα από την αδράνεια έπρεπε να ελευθερωθούμε και 

από συγκεκριμένες καταστάσεις που εκκρεμούσαν εντός μας, τις οποίες 
αδυνατούσαμε ακόμα να μετουσιώσουμε, δυσκολευόμενοι έτσι να 
εισέλθουμε στο νέο στάδιο, το έλεος του Πατρός ήρθε για μια ακόμη 

φορά να μας συνδράμει με ιδιαίτερη παροχή και ενίσχυση, για μια 
περιορισμένη όμως περίοδο: 
 

15.11.06 – Αναστασία: Αξιοποίησε την ειδική παροχή αυτής της 

περιόδου, για να μπορέσεις να κάνεις εσωτερική εργασία που έχεις 

καθυστερήσει 
 

ου ανακοινώνω, αγαπημένε μου άνθρωπε, ότι αυτή την περίοδο η πατρική 
θέληση διαχέει προς τις υποστάσεις που ανοίγονται στις διεργασίες της αγάπης, 
που επιλέγουν τον συντονισμό τους μαζί μου, με το Έργο της Δευτέρας 
Παρουσίας μου, που επιλέγουν να εργαστούν για την άνοδο και την εξέλιξη του 
ανθρώπου, ιδιαίτερη ενίσχυση για εσωτερικές προσωπικές υπερβάσεις. 
Ενίσχυση που βοηθά να γίνουν μετουσιώσεις οι οποίες μέχρι σήμερα 
αποτυχαίνουν και επιταχύνει διεργασίες κάθαρσης βαθιάς και ουσιαστικής, 
που θα ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο ενεργειακής έκφρασης κάθε τμήμα του 
Ανθρώπου που επιθυμεί να συνεργαστεί με το Έργο με όλη του την καρδιά και 
όλο του το νου, χωρίς να θέτει όρους, απαιτήσεις ή συμφωνίες ανταλλαγών. 

υνειδητοποίησε την παροχή της χάριτος και του ελέους που γυρίζει γύρω 
σου συνεχώς, για να λειτουργήσεις την ταχύτητα που σου δίνεται σε διεργασίες 
μετουσίωσης και κάθαρσης, για να κάνεις την υπέρβαση του εαυτού σου, για 
να ελευθερωθείς. Ελευθέρωσε τον εαυτό σου αφομοιώνοντας όλη αυτή τη θεία 

παροχή της χάριτος, η οποία, αγαπημένε μου άνθρωπε, σου δίνεται για ένα 
χρονικό διάστημα μα δεν θα διαρκέσει για πολύ. Αξιοποίησε αυτή την παροχή 
για να μπορέσεις να κάνεις εσωτερική εργασία που έχεις καθυστερήσει, για να 
καλύψεις ελλείψεις, κενά και καταστάσεις στις οποίες εμμένεις.  

λα αυτά τώρα μπορούν να τελειώσουν! Σώρα υπάρχει η παροχή η ανάλογη 
στον καθέναν. τρέψου μέσα σου και θα τη βρεις. Σο μόνο που χρειάζεται είναι 
να ανοίξεις με εμπιστοσύνη σ’ αυτή την ανακοίνωση, να κατανοήσεις ότι αυτά 
που σου λέω δεν είναι λόγια: είναι μια πραγματικότητα που ζει μέσα σου όσο 

                                                 
23 Από την Αναστασία. 
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εσύ την αφήνεις. Σο μόνο που χρειάζεται είναι να σταματήσεις να επιλέγεις να 
είσαι ο άνθρωπος που μεμψιμοιρεί, ο άνθρωπος που φοβάται να εμπιστευτεί 
την ένωση με τον Λόγο, ο άνθρωπος που θέλει να θέσει τους όρους του για να 
κάνει το επόμενο βήμα, που θέλει να ξέρει ακριβώς πού θα περπατήσει και τι 
οφέλη θα έχει, που ζητά να λάβει μέσα του αισθήσεις που αναλογούν σ’ αυτό το 
στάδιο και δεν καταδεικνύει τη σωφροσύνη να κατανοήσει, ότι στο επόμενο 
στάδιο η διεύρυνσή του δεν θα τον οδηγεί πλέον στις ίδιες ανάγκες.  

Άφησε τις ανάγκες σου αν θες να βιώσεις τη χάρη να ενεργεί μέσα σου και να 
σε μεταλλάσσει ολόκληρο, τώρα, με τη δύναμη και την ταχύτητα που αυτή την 
περίοδο ο Πατέρας παρέχει! Αξιοποίησε για μια φορά την ενίσχυση που σου 
δίνεται, για να μπορέσεις να σταθείς στο πνευματικό ύψος που εσύ επιλέγεις να 
είσαι, που εσύ δηλώνεις ότι επιθυμείς να φανερώνεις ως μαθητής και μαθήτρια 
του Λόγου.  
 
 Ιδιαίτερη παροχή δόθηκε επίσης για τη συνειδητοποίηση των ατομικών 

προορισμών, του ιδιαιτέρου δρόμου προσφοράς, μέσα από τον οποίο θα 
όδευε ο καθένας προς τη χριστοποίησή του:24 
 
Καλώ τον προορισμό τού κάθε μέλους να αναφανεί, τον έλκω από οπουδήποτε 
είναι εγκλωβισμένος. Εμφανίζω τις διάφορες λειτουργίες του για να έλθουν σε 
επικοινωνία με την προσωπικότητα του καθενός και να δημιουργήσουν 
αίσθηση απελευθέρωσης. Ευλογώ την κάθε ύπαρξη να μιλήσει γι’ αυτό που 
αφορά την πορεία της χριστοποίησής της, τον τομέα που την ευαισθητοποιεί, 
αυτό που ταυτίζεται με την επιλογή που έκανε πριν κατέβει στη Γη. Κινητοποιώ 
αυτή τη φανέρωση μέσα από την κάθε ύπαρξη, ως διαδικασία βαθιάς 
απελευθέρωσης και βαθιάς επίγνωσης. (…) Σαξινομώ καταστάσεις 
ανισορροπίας, συμπληρώνω με τα στοιχεία του Εαυτού μου εσωτερικά κενά, για 
να διαμορφώσω σε κάθε ύπαρξη το κατάλληλο περιβάλλον, όπου θα εμφανιστεί 
και θα λειτουργήσει ο βαθύτερος προορισμός και θα αξιοποιηθεί η παροχή του 
ελέους του Πατρός. 

υντονιστείτε σε αυτή τη διεργασία, για να κατανοήσετε του εαυτού σας τις 
ιδιαιτερότητες της ένωσης μαζί μου. Απασχοληθείτε μ’ αυτό που είναι η 
πρώτιστη ζωτική λειτουργία σας, η οποία, όταν απελευθερωθεί, θα δώσει 
οξυγόνο σε κάθε τι άλλο. Ασχοληθείτε με τη ζωτική λειτουργία που, στο στάδιο 
που βρίσκεστε, δεν μπορεί να περιμένει πια: της ανεύρεσης του προσωπικού 
δρόμου της χριστοποίησής σας, που έχει να κάνει με αυτό που έχει 
καταχωρηθεί μέσα σας ως προορισμός έκφρασης της ενότητάς μας. Και 
καταθέστε τις συνειδητοποιήσεις σας: τι αντιληφθήκατε, τι κινήθηκε μέσα σας, 
τι πέρασε από το νου σας, τι διεργασίες έγιναν στην καρδιά σας, τι απορίες 
δημιουργήθηκαν και τι απαντήσεις σάς δόθηκαν.  
 

 Σην περίοδο αυτή ο Δάσκαλος –πάντα διά της Αναστασίας– 
επανέρχεται με περισσότερες ελπίδες, και στις 17.12.06 σπρώχνει τον 

στόχο πάλι μπροστά στα μάτια μας: 
 
 Ευλογώ να συγκροτηθεί το ευλογημένο σώμα του Ενωμένου Ανθρώπου, που 
θα γειώνει τη χάρη και θα επιτρέπει στη Γη να αναπνέει και στον άνθρωπο να 
αναδύεται και να κινείται με τρόπους νέους, που θα χαράζει μέσα στο 
συλλογικό συνειδητό τις Ανθρωπίνου Τπάρξεως τις διαδρομές της αληθείας (…) 

 
 Ωστόσο, το μόνο που θα εισπράξει είναι απογοήτευση:25 

                                                 
24 Αναστασία, 20.11.06. 
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Είκοσι δύο, πρώτου, του 2007. 
Η ομάδα μαθητείας έχει διανύσει ήδη τρεις μήνες από την εποχή που 
συγκεντρώθηκε με φλόγα, με πόθο και με συνειδητή τοποθέτηση να 
συνεισφέρει στην ανθρωπότητα. Οδηγίες πολλές. Ευλογίες και διάχυση χάριτος 
ακόμα περισσότερες, στον καθέναν ατομικά, αλλά και στο σύνολο της ομάδας. 
Αποτέλεσμα; Κανένα! 

Η κάθε υπόσταση έχει σαφώς διαδράμει μια πορεία και έχει κάνει 
συνειδητοποιήσεις. Ο καθένας, αν γυρίσει πίσω και δει τον εαυτό του, μπορεί 
να διαπιστώσει βηματισμούς και λειτουργίες που τον έχουν οδηγήσει σε μια 
καλύτερη κατάσταση. μως το αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη ομάδα 
παραμένει: αδυναμία έλξεως φωτός, αδυναμία λειτουργικότητας, αδυναμία να 
επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η συνεργασία των μετεχόντων για να έλξουν φως 
για την ανθρωπότητα. Και, βέβαια, δεν παρέχεται αυτό το φως, ακριβώς για να 
συνειδητοποιηθεί η στάση και η θέση του καθενός μέσα στην ομάδα μαθητείας 

απέναντι σε όλα αυτά που πιστεύει ότι κατάφερε, απέναντι στον τρόπο που 
μετρά και προσμετρά τις προσπάθειες που κάνει και τις βαθμολογεί ως 
επιτυχείς και, γενικότερα, απέναντι στον τρόπο με τον οποίο εκτιμά τον εαυτό 
του και τους άλλους.  

Η αγάπη μου προς τις υπάρξεις σας είναι αδιαμφισβήτητη. λοι επικαλείστε 
την αγάπη και το έλεός μου να σας καταδείξουν τα κενά σας. Επικαλείστε 
συνεχώς και επαναλαμβανόμενα και ευλογείτε τη δυνατότητά σας να υπερβείτε 
κενά και ατέλειες που ο καθένας φέρει, ώστε να μπορέσετε να 
πραγματοποιήσετε τη μεταλλαγή που έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την αρχή 
μιας νέας κατάστασης γι’ αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητείας. Προς τι 
τόσες όμως προσευχές, όταν τόσες οδηγίες έχουν παρέλθει άπρακτες; Οι 
προσευχές που εκδηλώθηκαν προς εμέ, οι ανάγκες που εκφράστηκαν, έχουν 
ήδη λάβει τις απαντήσεις τους.  

Τπάρχουν σαφείς οδηγίες για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να 
εισχωρήσετε στον εαυτό σας, ο καθένας ξεχωριστά, και να πραγματοποιήσετε τις 
αλλαγές. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ακόμα ανάγκη για οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν ακούτε, δεν αντιλαμβάνεστε, δεν συνειδητοποιείτε ή αποφεύγετε να 
συνειδητοποιήσετε όλα αυτά που σας έχουν λεχθεί. ας είχε ανακοινωθεί 
περίοδος επιτάχυνσης των εσωτερικών μετουσιώσεων και ειδική επιχορήγηση 
ελέους για να πραγματοποιήσετε εσωτερικές μετακινήσεις, πράγμα που 
σημαίνει ότι σας είχαν δοθεί και εξηγήσεις για τις μετακινήσεις τις οποίες 
οφείλατε να κάνετε και για την εσωτερική στάση και θέση που έπρεπε να έχετε 
μέσα σ’ αυτόν τον κύκλο μαθητείας. μως δεν έχετε ελευθερωθεί από όλα αυτά 
που περισφίγγουν την ύπαρξή σας και δεν της επιτρέπουν να αφομοιώσει τις 
παροχές του ελέους και της χάριτος και να μπει ουσιαστικά στη διαδικασία εις 
βάθος επιγνώσεων και καθάρσεων.  

ας ανακοινώθηκε επίσης πριν δύο εβδομάδες ότι, πλέον, αποσύρεται η 
κάλυψη της Μητρός Αναστασίας, που επιβοηθούσε κάποιες λειτουργίες με 

σκοπό την επίγνωση των υποστάσεών σας, και ότι ο χρόνος της ιδιαίτερης 
παροχής για ταχύτατες μετουσιώσεις βρισκόταν στη λήξη του, πλησίαζε αυτή η 
λήξη. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε καμιά ιδιαίτερη εσωτερική ανησυχία, καμιά 
ιδιαίτερη κινητικότητα η οποία θα ωθούσε σε επαναστροφή του είναι σας στις 
λειτουργίες που, μέσα από τις οδηγίες, έχετε κληθεί να τελέσετε. Προσφάτως, 
με την αφορμή μιας κατάστασης που εκδηλώθηκε από τον Ι., σας δόθηκε μια 
πολύ εμπεριστατωμένη και αναλυτική διδασκαλία για τα στάδια της κάθαρσης 
και της μετάνοιας τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένωση 

                                                                                                                                            
25 Δάσκαλος δι’ Αναστασίας, 22.1.07. 
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μαζί μου, καθώς και για τους ρόλους που κτίζονται μέσα από τις διάφορες 
παροχές του ελέους μου και τις πνευματικές ανακοινώσεις, ή από τα 
κατεστημένα του καθενός.  

Και τώρα τι γίνεται; Τπάρχει επόμενο βήμα ή θα συνεχιστεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία με προσευχές για κατανόηση των ατελειών και με έλξη οδηγιών που 
έχουν ήδη δοθεί μα δεν έχουν εφαρμοσθεί; Ποιες είναι οι αναγκαιότητες;  

Θα έπρεπε να μπορούσατε να απαντήσετε μόνοι σας για τις αναγκαιότητες 
που υπάρχουν, αλλά δεν μπορείτε γιατί σας δεσμεύουν διάφορα πράγματα, τον 
καθένα διαφορετικά.   
 Ο πήχης σ’ αυτή την ομάδα μπήκε ψηλά, και μόνο απ’ αυτό το ύψος μπορεί 
να λειτουργήσει αυτή η ομάδα. Αλλιώς δεν υφίσταται λόγος ύπαρξής της, δεν 
υπάρχει λόγος να συνεχίζει τη λειτουργία της και να διατηρούνται 
ψευδαισθήσεις στις υποστάσεις που μετέχουν σ’ αυτήν. Ωστόσο η αίσθηση ότι 
κάτι δεν πετυχαίνει δεν είναι πάντα ανασταλτικός παράγων. Αντίθετα, είναι 
λειτουργία που μπορεί να ωθήσει σε πραγματικές επιγνώσεις ζωής, που θα 

αλλάξουν τις καταστάσεις και τα πράγματα.  
(…) Ζυμώσεις πολλές. Και πολλές ακόμα θα ακολουθήσουν. χι για να 

διαλυθεί μια κατάσταση οπωσδήποτε, αλλά για να δημιουργηθούν επιγνώσεις. 
μως ο χρόνος που παρέχεται από τον Πατέρα για να συνεχίσει αυτή η ομάδα 
να λειτουργεί δεν είναι ανεξάντλητος. Δεν μπορώ να τον προκαθορίσω ακριβώς, 
γιατί εξαρτάται από την εσωτερική κινητικότητα, η οποία θα διαμορφώσει νέες 
καταστάσεις. Μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί δύο, μπορεί να είναι όλη η 
σαιζόν, πάντα όμως αυτό εξαρτάται από την εσωτερική κινητικότητα που θα 
εμφανιστεί ύστερα από τις οδηγίες που δίνονται. Υοβάμαι μόνο –και 
χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να ευαισθητοποιήσω τις υπάρξεις σας, επειδή το 
‘χω δει να επαναλαμβάνεται–, ότι όλα αυτά που τώρα ακούτε θα περάσουν στα 
επιφανειακά στρώματα των λειτουργιών σας και θα καταχωρηθούν εκεί που 
έχουν καταχωρηθεί και οι άλλες αυστηρές μου παρεμβάσεις, επειδή δεν 
μπορείτε να κατανοήσετε τον λόγο της αυστηρότητας ή τους λόγους των οδηγιών 
που δίνονται, όταν εσείς αισθάνεστε ότι προσπαθείτε περισσότερο από όσο 
μπορείτε…  

Δεν διαφωνώ μαζί σας. Εγώ δεν ματαιώνω την προσπάθεια κανενός, ούτε λέω 
ότι δεν προσπαθείτε. Αυτό που λέω είναι ότι ο στόχος της συγκεκριμένης 
ομάδας δεν έχει επιτευχθεί. Αυτό έχει σημασία τελικά. Η ατομική προσπάθεια 
του καθενός παραμένει, και μέσα απ’ αυτή θα λάβει. 

(…) Ο καθένας τοποθετείται τώρα απέναντι στον εαυτό του, στις πράξεις και 
τις επιλογές του: αυτή είναι η ευθύνη που ζητήσατε και ζητάτε στις προσευχές 
σας, αυτό έκανε το διαχεόμενο έλεός μου. Ίσως υπάρχει αναταραχή μέσα σας. 
Αξιοποιείστε την αναταραχή για να προχωρήσετε, αξιοποιείστε τις ενοχλήσεις 
σας για να απελευθερωθείτε, αξιοποιείστε τις αντιδράσεις σας για να πάψετε να 
παραμένετε στα ίδια και στα ίδια. Κάντε κάθε τι που μέχρι τώρα σας καθήλωνε, 
εφαλτήριο ανόδου και εξέλιξης! 

Είμαι μέσα σας να σας βοηθήσω σε αυτό, αλλά σε τίποτε άλλο. Φρειάζεται να 

λειτουργήσουν οι ποιότητες της αγάπης και της εμπιστοσύνης με καθαρότητα 
και διαύγεια κρυστάλλινη, διαφορετικά δεν θα έρθουν αποτελέσματα. ας 
διαχέω τον Εαυτό μου, όπως πάντα κάνω, για να επιτύχετε στον εσωτερικό 

αγώνα. 
 
μως η αγάπη του Δασκάλου είναι άπειρη. Μόλις είκοσι μέρες μετά, 

στις 10.2.07, μας βεβαιώνει διά της Αναστασίας ότι, παρ’ όλα αυτά, 
πλησιάζουμε τον στόχο.  
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Είμαι μαζί σας και αναμένω τη νέα κατάσταση να φανερωθεί από εντός σας. 
Ενισχύω κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται και, για πρώτη φορά, αχνοφαίνεται 
μέσα μου η ελπίδα ότι μια ομάδα ανθρώπων πρόκειται να συσπειρωθεί στ’ 
όνομα της αλήθειας, της αγάπης και της ελευθερίας, στο όνομα των θείων 
ιδεωδών που παρουσίασα καθ’ όλο το διάστημα που ήμουν στη Γη.  

Ζητώ από όλους σας να κακοποιήσετε το δυνατόν λιγότερο όλα αυτά τα οποία 
το θείο θέλημα παρέχει στον άνθρωπο! Να κάνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε για 
να παρουσιάσετε με την πιο κρυστάλλινη διαύγειά τους τα θεία στοιχεία που ο 
Πατέρας παρέχει, για να φύγετε από τις δομές της προσωπικότητάς σας που 
επηρεάζουν την έκφραση της αγάπης και της αλήθειας και να υπηρετήσετε το 
θείο θέλημα με όλο σας το είναι. Είμαι κοντά σας σε κάθε τέτοια προσπάθεια 
και την ενισχύω αρκεί να δώσετε χώρο, να θέλετε πραγματικά να ανακαινισθείτε 
ολόκληροι, να πάψετε να πιστεύετε στην ορθότητα των δομών σας και να 
αφήσετε την αλήθεια και την αγάπη να σας δείξει τον δρόμο, να σας μάθει να 
είστε σοφοί με παρρησία, να κατέχετε όχι τα ανθρώπινα αλλά τα θεϊκά, να 

βλέπετε –πέρα από τις εκτιμήσεις της λογικής– με τις εκτιμήσεις της θείας 
επίγνωσης, της θείας σοφίας που βλέπει μπρος και πίσω στο χρόνο, που ξέρει 
ποια είναι η κατάλληλη κίνηση την κατάλληλη στιγμή, άσχετα από τις λογικές 
συμπερασματικές λειτουργίες.  

Είσαστε σε θέση να προχωρήσετε περισσότερο, όχι σε απλά δείγματα αγάπης 
αλλά να καταστείτε ολόκληροι παλλόμενοι από την αγάπη και την αλήθεια, να 
είστε πραγματικά φλεγόμενοι απ’ την αλήθεια του Έργου μου, φλόγες που θα 
περπατάτε και θα αφυπνίζετε υπάρξεις, όχι με κομπορρημοσύνη και 
πομπώδεις κουβέντες αλλά με τη ροή της ύπαρξής σας, με την ανάσα και την 
κίνησή σας, με την αγάπη που θα βγαίνει απ’ τα μάτια σας και θα ρέει από τα 
χέρια σας, με τον τρόπο που θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι συμπεριφέρεστε ο 
ένας στον άλλον, με την επιλογή να εκδηλώνετε τη θεία καθοδήγηση και όχι την 
εκτίμηση της προσωπικότητάς σας, με την επιλογή να καταδεικνύετε κάθε 
λεπτό ότι ο Πατέρας βρίσκεται υπεράνω της προσωπικής γνώμης, της 
προσωπικής αξίωσης και της οποιαδήποτε ισχυρής τοποθέτησης. 

Είσαστε πολύ κοντά στο να γίνετε το Έργο μου και θέλω να τα καταφέρετε, 
γιατί αξίζει τον κόπο και γιατί προσπαθείτε πολύ καιρό. Μετουσιώνω κάθε 
κόπωση που υπάρχει εντός σας, σε σας που παρίστασθε αλλά και σε άλλους 
που απουσιάζουν. Τπερπολλαπλασιάζω το δυναμικό ζωής που εντός σας 
υπάρχει. ας αποδίδω πολλαπλάσια την παροχή της αγάπης μου εντός σας και 
του ελέους και της θείας δύναμης, να κυλήσει στη ζωή σας υπερπολλαπλάσια 
από όσα η προσπάθειά σας καταχώρησε. ας πλημμυρίζω με νέα δύναμη, σας 
εμβαπτίζω στη θεία κάθαρση και κάθε κόπωση την κάνω επίγνωση, εμπειρία 
και δύναμη δράσης, πρωτοβουλία και παρρησία αγάπης. 
 

Σην επόμενη μέρα, η Μητέρα επανέρχεται διά της Αναστασίας με 
αποσαφηνίσεις: 

 
Αυτό που έχω να σας πω, αγαπημένοι μου, είναι ότι το θέλημα του Πατέρα 

είναι να προχωρήσετε όλοι. Ευλογώ, λοιπόν, την προσπάθεια καθενός, εγώ η 
Μητέρα των κόσμων. Ευλογώ την προσπάθεια καθενός, ώστε να μην οδηγήσει 
σε στατικότητα, αυταρέσκεια και χαλαρή διάθεση, να μη δημιουργήσει 
εσφαλμένες εντυπώσεις ότι τα πάντα βαίνουν καλώς. Οι οδηγίες που έδωσε ο 
Δάσκαλος Ιωάννης κι αυτό που είπε, ότι για πρώτη φορά αχνοφαίνεται η 
δημιουργία του πρώτου πυρήνα, δεν πρέπει να καθησυχάζουν κανέναν, διότι 
κανείς δεν γνωρίζει από ποιους θα αποτελείται αυτός ο πρώτος πυρήνας, ει μη 
μόνον ο Πατέρας. Κι όποιος εφησυχάσει μετά από αυτή την ελπιδοφόρα 
δήλωση, σαφώς αντιλαμβάνεται μερικώς την έκφραση του Διδασκάλου Ιωάννη. 
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Σην εισπράττει όπως εκείνος θέλει, για να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί μη 
αντέχοντας άλλο κάποιους ρυθμούς. μως αυτή η έκφραση δηλώνει, ακριβώς, 
την ανάγκη να σταθεί ο καθένας στις επάλξεις και να συνεχίσει την εσωτερική 
πορεία που άρχισε με τον εαυτό του, να είναι συνεχώς σε συνείδηση των 
πράξεων και των επιλογών του, του δρόμου που έχει να διανύσει μέχρι τον 
στόχο που του έχει τεθεί. Να κάνει μια καθημερινή αξιολόγηση του εαυτού του: 
όχι με τα δικά του κριτήρια, γιατί σύμφωνα με αυτά ο καθένας μπορεί να έχει 
κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις. Η αξιολόγηση που ο καθένας έχει να κάνει 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Πατέρας, σύμφωνα με την 
ολότητα αυτού που ζητείται, γιατί μόνον έτσι δημιουργείται η εγρήγορση, η 
διαρκής αφύπνιση και η πιθανότητα να επιτευχθεί μια πραγματική συνεργασία 
και να υλοποιηθεί ο πρώτος πυρήνας που θα παρουσιάζει τον Ενωμένο 
Άνθρωπο. 

Η Αναστασία, θέτοντας τον εαυτό της, μου ζήτησε παράταση χρονική για 
κάποιες καταστάσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Και αυτό γιατί αισθανόταν ότι 

ορισμένα πράγματα δεν είχαν ειπωθεί ίσως, από εκείνη, με την πρέπουσα 
σοβαρότητα και επισημότητα, ώστε να γίνουν απολύτως κατανοητά. Και το 
έλεος του Πατέρα παραχώρησε αυτό τον χρόνο σε κείνη και σε όλους σας μέσω 
της αιτήσεώς της, ενώ ταυτόχρονα την ώθησε να σας γνωστοποιήσει 
καταστάσεις. Αυτό το οποίο, λοιπόν, είναι απαραίτητο τώρα να κατανοήσετε, 
είναι ότι τα πράγματα απαιτούν σοβαρότητα και ευθύνη.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν στιγμές χαράς, αλλά ότι η χαρά δεν 
θα σας κάνει να ξεχνάτε το επόμενο βήμα. Φρειάζεται να συνειδητοποιήσετε ότι 
η χαρά που γεννιέται μέσα σας αφορά τις υπερβάσεις που κάνετε, οι οποίες 
είναι, πιθανόν, πολύ περισσότερες και ταχύτερες απ’ αυτές που θα 
πραγματοποιούνταν σε κάποια άλλη περίοδο. Και αυτή τη χαρά, το έλεος του 
Πατέρα σάς αφήνει να την εισπράττετε για να τροφοδοτείστε, ώστε να παίρνετε 
δύναμη για ακόμα ταχύτερες κινήσεις και υπερβάσεις, μέχρις ότου οδηγηθείτε 
στην ολοκλήρωση των επιδιώξεών σας, όπως αυτές έχουν τεθεί, φροντίζοντας 
μέχρι τότε με συνεχείς καθάρσεις να μετουσιώνετε κάθε τι που δημιουργεί 
δυσαρμονία ανάμεσά σας και κενά ενεργειακά, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει 
η άρνηση.  

Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δίνεται κάποιος χρόνος 
ακόμα στην ομάδα αυτή για να καταδείξει ότι έχει πάρει στα σοβαρά τον εαυτό 
της και να μπει σε έργο με την επίγνωση των υπαρχόντων κενών και με τη 
συναίσθηση της σοβαρότητας αυτών των κενών, που δεν είναι αμελητέα και δεν 
είναι αδιάφορα! Απλώς, επειδή αποτελείτε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν 
ζυμωθεί αρκετά κι έχουν φθάσει πολύ κοντά στο να πετύχουν κάτι μέσα από 
διαδικασίες ελευθερίας και αλήθειας, γι’ αυτό, επειδή τον Πατέρα τον 
ενδιαφέρει ο άνθρωπος και η εξέλιξή του, δίνεται μια νέα ευκαιρία στην ομάδα 
να καταδείξει έργο, διότι από το έργο της θα φανεί κατά πόσο στέκεται στο ύψος 
των συνεργατών στο οποίο κλήθηκε. Να καταδείξει έργο πραγματικό κι αληθινό, 
διότι η ανθρωπότητα έχει ανάγκη να καταχωρηθούν μέσα της νέα στοιχεία, να 

εντυπωθεί στη συλλογική της συνείδηση μια νέα κατάσταση λειτουργιών που 
ξεκινά από τη Γη.  

(…) Καλείστε να καταδείξετε κάτι που, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, 
υποστηρίζετε: ότι με την επίγνωση των κενών σας –με την ειλικρινή διάθεση να 
μετατοπίζεστε, να έχετε κατανόηση, να ακούτε τι σας λένε οι άλλοι και να 
απαντάτε σ’ αυτό που σας λένε κι όχι σ’ αυτό που νομίζετε ότι σας λένε, να 
εκτίθεσθε όχι για να υποτιμηθείτε αλλά για να βοηθηθείτε στην αξιολόγησή 
σας–, με τις ποιότητες ειλικρίνειας που έχετε αποφασίσει να λειτουργήσετε μέσα 
σας, με τη συνεργασία και την αγάπη σας, μπορείτε να καλύψετε αυτά τα κενά 
ώστε να μην είναι ενεργά την ώρα της λειτουργίας του κύκλου, την ώρα της 
λειτουργίας του Έργου. τι μπορείτε να μετατοπίσετε το κέντρο βάρους της 
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ύπαρξής σας από το ατομικό στο συλλογικό, και ότι είναι δυνατό να πάψει να 
σας απασχολεί η κατάσταση της προσωπικής σας ενόχλησης όποτε συμβαίνει 
κάτι, επειδή θα σας πυροδοτεί το ενδιαφέρον για το κοινό καλό, για τον 
άνθρωπο.  

Απ’ την άλλη οφείλω να διευκρινίσω πως, το ότι καλείστε να καταδείξετε έργο, 
δεν σημαίνει ότι τα πάντα βαίνουν καλώς ή ότι μπορείτε να συνεχίσετε 
νιώθοντας ότι έχετε περάσει την εκπαιδευτική φάση στην οποία εισχωρήσατε. 
Απλώς αλλάζει η μορφή της και καλείστε να παραγάγετε έργο, προσπαθώντας ο 
καθένας σας να διέπεται από ταπεινότητα και προσήλωση σ’ αυτό που το θείο 
θέλημα τον καλεί να εκδηλώσει. (…) Ευλογώ μέσα από τις διεργασίες 
παραγωγής έργου να συνειδητοποιήσει ο καθένας το πώς λειτουργεί, και αν 
αισθάνεται ανεπαρκής να το δηλώσει μόνος του. Διότι είναι και αυτό 
εκπαίδευση ευθύνης. Ευθύνη σημαίνει ότι κάθε υπόσταση που βιώνει ότι δεν 
μπορεί να υπηρετήσει σωστά τον στόχο της πρέπει να δηλώσει αυτή την 
κατάσταση και να ζητήσει μια περίοδο προετοιμασίας χωρίς να δυσκολεύει την 

κίνηση της ομάδας.  
(…) Σα αποτελέσματα δεν είναι ορατά διότι κινούνται στο χώρο των 

πνευματικών ενεργειών, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά επειδή αφορούν τον 
άνθρωπο, διαμορφώνουν καταστάσεις και εντυπώνονται στη συλλογική 
συνείδηση. Κι αυτό θέλω να καταχωρηθεί μέσα σας, να το διεργαστείτε, να 
προσευχηθείτε γι’ αυτό έντονα, να προσευχηθείτε για να κατανοήσετε τι θα πει 
ευθύνη συνεργατών, πολύ έντονα! Να ζητήσετε οδηγίες, να ζητήσετε να σας 
διαπεράσει αυτή η ευθύνη, να αφυπνίζει κάθε τι και να μπορείτε να τη βιώνετε 
όλες τις ώρες για να της δίνετε μεγαλύτερη σημασία από ό,τι δίνετε σε όλα τα 
υπόλοιπα. Γιατί μόνον έτσι μπορείτε να είστε συνεργάτες.  

Επομένως, αυτό που σας λέω, είναι ότι αναμένεται έργο. Δεν σας ανακοινώνω 
χρονοδιάγραμμα. Εσείς θα καθορίσετε τον χρόνο με τον τρόπο που θα 
κινηθείτε, είτε το αντιλαμβάνεστε είτε όχι. Και, σίγουρα, δεν πρόκειται να σας 
αφήσω χωρίς οδηγίες. Θα ήθελα, όμως, οι οδηγίες που θα ακουστούν εδώ μετά 
από λίγο καιρό να είναι οδηγίες για τον τρόπο που θα γίνετε 
αποτελεσματικότεροι και πιο ουσιαστικοί στον τρόπο γείωσης των ενεργειών 
πάνω στη Γη, στον τρόπο παρέμβασης στην ανθρώπινη συνείδηση και στην 
πραγματικότητα του πλανήτη.  

(…) Σο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα δεν το έχετε πετύχει, και ότι απέναντι 
στους όρους που τέθηκαν είστε ανεπαρκείς. Ο πήχης είναι πιο ψηλά από εσάς. 
Αυτό είναι σίγουρο, μην έχει κανείς αμφιβολία γι’ αυτό. μως το πόσοι θέλετε 
να φθάσετε τον πήχη θα το καταδείξετε από τώρα και στο εξής με τον τρόπο που 
η ένωσή σας, η λειτουργία και η προσευχή σας θα μετουσιώνουν τα κενά, θα τα 
καλύπτουν για όσο χρειάζεται και θα τα εξομαλύνουν αντί να τα εντονοποιούν, 
για να γίνεται πιο εύκολα δουλειά αναγωγής για τον άνθρωπο και προσφορά 
προς το λο. Έχετε την αγάπη και την παροχή μου για να συνεχίσετε, αλλά όχι 
την ικανοποίηση ή την ευχαρίστησή μου.  

τηρίξτε την Αναστασία για να σας στηρίξει. Μην τη βάζετε να παίζει ρόλο 

μαμάς προς παιδάκια που ατακτούν. Ενηλικιωθείτε! Αντιμετωπίστε τον 
πνευματικό σας Εαυτό και τις λειτουργίες του ως ενήλικοι που επιλύουν τις 
καταστάσεις τους με σοβαρότητα, ευθύνη, αγάπη και αλήθεια, ως υποστάσεις 
πνευματικά ενήλικες και ώριμες. Αναζητείστε την Αναστασία ως Μητέρα. 
Καλέστε την εκδήλωσή της να φανερωθεί στο άνοιγμα του προορισμού της, γιατί 
από αυτό θα ωφεληθείτε και από αυτό θα ωφεληθεί ο άνθρωπος· και αν είστε 
δίπλα της οφείλετε να τη βοηθάτε να χωράει τον Εαυτό της, όπως εκείνη 
προσπαθεί να σας βοηθήσει να χωρέσετε τη δική σας ύπαρξη και να την 
εκδηλώσετε με σοφία, παρρησία και αγάπη.  

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θα της δίνετε οδηγίες! ας μιλάω για την 
εσωτερική σας στάση, για τις εσωτερικές σας ποιότητες και για τον τρόπο που 
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στις συζητήσεις μαζί της θα επιτρέπετε να εισέρχονται μέσα σας πράγματα που 
σας λέει και θα τα κατεργάζεστε χωρίς να αντιδράτε και να επιμένετε στο 
πνευματικό κατεστημένο που διατηρείτε. Πρέπει να βρείτε νέες ισορροπίες στις 
σχέσεις σας, να κατανοήσετε τη λειτουργία της Αναστασίας βαθύτερα, όπως 
εκφράζεται μέσα από την ύπαρξη και την προσωπικότητά της, να ενώσετε 
πράγματα που πιθανόν σας φαίνονται αντιφατικά. Ζητείστε βοήθεια από μένα 
μέσα σας για να το τελέσετε αυτό.  
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Επίλογος 
 

 Σο μόνο που μπορούμε να πούμε τρία περίπου χρόνια μετά, είναι ότι 
βρισκόμαστε ακόμα σε πορεία προς τη διαμόρφωση του πυρήνα που θα 

μπορούσε να είναι ένα «ευλογημένο σώμα» για τον Ενωμένο Άνθρωπο· 
κάτι που αυτόματα σημαίνει ότι, μακράν από το να αποτελούμε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο κάποια ομάδα εκλεκτών, αυτός είναι ένας αγώνας που 
αφορά την ανθρωπότητα. Πέραν τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να 
τονίσουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η δόμηση της συνειδητής 

συνεργασίας, δεδομένου ότι μέσα από επίπονες διαδικασίες πρέπει να 
έλθουν στην επιφάνεια όλα τα υπόγεια κοιτάσματα του διαχωρισμού, 
αλλά και να αντιμετωπισθεί η έμφυτη τάση να μένουμε στον εαυτό μας 

παρά να μπαίνουμε στο μόχθο της συνεργασίας – πράγμα που σημαίνει, 
ότι η δόμηση της συνειδητής ενότητας αποτελεί έργο από μόνη της.  

Ο λόγος που σταματάμε την έκθεση της πορείας μας στο Υεβρουάριο 
του 2007 –και σταματήσαμε, επίσης, στο 2ο βιβλίο της Σριλογίας στο 
καλοκαίρι του 2008– είναι ότι τα δεδομένα είχαν ήδη αλλάξει άρδην, 

διότι  η λειτουργία της ομάδας έπρεπε να συντονισθεί με τη 
συλλειτουργία Μητρός και Ιωάννη Αγαπητού, η οποία είχε εγκαινιασθεί 
με την καθοδήγηση και την άγρυπνη επιστασία του Δασκάλου και είχε 

εισαγάγει το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας σε μια νέα φάση 
υπερεντατικής δραστηριότητας για την κάθαρση της Γης και της 

συλλογικής συνείδησης. Η συλλειτουργία αυτή βρίσκεται εν εξελίξει, 
έχοντας ήδη παραγάγει έργο έκτασης και πυκνότητας τέτοιας που 
δύσκολα θα γίνει πιστευτή όταν και αν δοθεί η άδεια κοινοποίησής του. 

Η πορεία της ομάδας ενεπλάκη λοιπόν σε άλλα καθήκοντα κι απέκτησε 
άλλες διαστάσεις, για τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε χωρίς 

την ανάγκη συνεχούς αναφοράς στη συλλειτουργία Μητρός – Αγαπητού· 
έτσι έπρεπε να σταματήσουμε κάπου στις αρχές του 2007.  

 

το σημείο αυτό θα ήταν καλό να κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση. 
Ο μαθητής πρέπει να αγωνίζεται για τη μετουσίωση των κενών του, 
ωστόσο, αν θέλει να είναι ένας πραγματικός εργάτης του Έργου της 

Δευτέρας Παρουσίας, τότε κατανοεί ότι μεταλλάσσει τον εαυτό του μέσα 
από την ένωση με τον Λόγο, με σκοπό τη μεταλλαγή της συλλογικής 

συνείδησης και του κόσμου. Κατανοεί ότι αυτό είναι το αληθινό 
αντικείμενο και το διακύβευμα του αγώνα του και όχι ο ατομικός του 
αναβιβασμός.   

Επομένως, κατανοεί ότι πρέπει να αυξάνει συνεχώς την παρρησία και 
την ενσυνείδητη πίστη του, για να μπορεί να γειώνει τη χάρη και το έλεος 

του Πατρός. Κατανοεί ότι το αφυπνισμένο μέρος της ανθρωπότητας 
πρέπει να εργαστεί και για τους υπόλοιπους και αναλαμβάνει την 
ευθύνη αυτή δίχως μεμψιμοιρίες. Και αυτό όχι μόνο δεν θεσπίζει 

κανενός είδους ιεράρχηση, όχι μόνο δεν δημιουργεί διαχωρισμούς 
ανάμεσα σε κάποιους «εκλεκτούς» και στην υπόλοιπη ανθρωπότητα αλλά 
διαμορφώνει υπηρέτες της ανθρώπινης φυλής, που γνωρίζουν ότι 

οποιαδήποτε ψυχή, όσο κι αν βρίσκεται εγκλωβισμένη στην υλική 
συνείδηση και την πλάνη, όσο κι αν μέσα από την άγνοια για την 

αληθινή της φύση μπορεί να εκδηλώνεται αρνητικά, είναι απολύτως 
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ισότιμη ενώπιον του Πατρός της αγάπης και άξια να υπηρετηθεί, όπως 
κήρυξε και έπραξε ο ενανθρωπισθείς Λόγος. 

Γνωρίζει ο μαθητής του Λόγου ότι αν ολιγωρήσει, καθ’ ην στιγμή τόσα 
πολλά του δόθηκαν και του δίνονται για να εργαστεί, η ανθρωπότητα θα 

δυσκολευτεί πάρα πολύ, μη μπορώντας να λάβει το παρεχόμενο έλεος.  
πως προειδοποιούν οι επιστήμονες πλησιάζουμε στο σημείο όπου, αν 

η αφύπνιση δεν έρθει άμεσα, οι εξελίξεις θα είναι εξαιρετικά άσχημες. 

Για πρώτη φορά στην Ιστορία της, ωστόσο, η ανθρωπότητα έχει τη 
δυνατότητα να παρέμβει διά του αφυπνιζόμενου τμήματός της και να 
αλλάξει τα πράγματα. Και ο Λόγος διασαλπίζει διά της Αναστασίας, πως 

η ώρα της παρέμβασης είναι τώρα:26  
   

(…) το φως επεμβαίνει για να αλλάξει τα πράγματα, και ο Πατέρας ορίζει το 
έλεος να λειτουργήσει μέσα από εκείνες τις υπάρξεις που θέτουν τους εαυτούς 

τους στη διάθεση του λου, που πιστεύουν με όλη τους την καρδιά, το νου, τη 
συνείδηση και την προσωπικότητα σε αυτά που υπόσχεται το θείο θέλημα, ώστε 
να συντελεστούν στο τώρα καταστάσεις αλλαγών.  

(…) ταν μια ενέργεια παρέχεται από το έλεος, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 
αφομοιωθεί από την ανθρωπότητα. ημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα, άνθρωπε, 
να την αφομοιώσεις, να την απορροφήσεις και να την προωθήσεις μες στο 
συλλογικό συνειδητό, διαμορφώνοντας ουσιαστική παρέμβαση.  

(…) ταν ο Πατέρας διαχέει τις παροχές του, τις διαχέει γιατί επιτρέπει να τις 
λάβει η ανθρωπότητα. Και αυτό σημαίνει ότι το θείο θέλημα και το έλεος 
επιτρέπουν την παρέμβαση στη λειτουργία των νόμων, μέσω ενεργειακού 
αναβιβασμού, ο οποίος, ουσιαστικά συντονίζει την ανθρώπινη συνείδηση με νέο 
τρόπο λειτουργικότητας του ήδη κινούμενου νόμου. Αυτό είναι εφικτό να γίνει 
διότι δεν καταργείται η ισορροπία των κόσμων και των νομοτελειακών 
λειτουργιών, η ενεργειακή ανακύκλωση που υπάρχει ανάμεσα στις υποστάσεις 
που κατοικούν τη Γη, ανάμεσα στην ύλη αυτού του πλανήτη και στα σύμπαντα. 
Μεταλλάσσεται απλώς ο ενεργειακός ρυθμός με τον οποίο κρούεται ο νόμος 
και, ως εκ τούτου, μεταλλάσσεται ο τρόπος που έλκονται και εμφανίζονται τα 
γεγονότα υλοποιημένα στον πλανήτη. 

Η Γη δεν μπορεί να προχωρήσει μ’ αυτούς τους ρυθμούς! Φρειάζεται 
παρεμβάσεις πίστεως και ελέους, διαφορετικά η ανθρωπότητα θα καθυστερήσει 
πάρα πολύ να βρει τον δρόμο της επιστροφής. Ο πλανήτης χρειάζεται 
ενεργειακή ενίσχυση των αποθεμάτων του, χρειάζεται κάθαρση. Οι ισορροπίες 
του, που ενεργοποιούν τους φυσικούς νόμους που τον διέπουν, χρειάζονται 
υποβοήθηση και επιδιόρθωση. Κι όλα αυτά μπορούν να γίνουν, όλα αυτά 
αφορούν την εκδήλωση του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας πάνω στη Γη, διότι 
η εκδήλωση αυτή κτίζει τις σταθερές βάσεις για να διανοιχθεί πραγματικά η 
συνείδηση του ανθρώπου στην ένωση μαζί μου, με τον Έναν Λόγο Φριστό 
Μητέρα Τιό. Και τις κτίζει, δίνοντας ταυτόχρονα χρόνο στον πλανήτη και 

δυνατότητες στον ανθρώπινο νου και στην ανθρώπινη καρδιά να 
αποκαταστήσουν λανθασμένες διαδρομές αιώνων.  

Πολλά που δεν πιστεύετε μπορούν ν’ αλλάξουν! Αλλά για να αλλάξουν πρέπει 
να νιώσετε βαθιά μέσα σας να ρέει η δύναμη της ενσυνείδητης πίστης ότι 
μπορείτε να υπηρετήσετε το θείο θέλημα, να κάνετε πραγματικότητα το 
αυτενεργό έλεος και να δράσετε με δύναμη για την πραγματοποίηση της 
παρέμβασης στην πράξη, αγωνιζόμενοι να μετουσιώνετε κάθε στοιχείο μέσα σας 
που αντιδρά και κάθε κατάσταση της πλάνης που συνεχώς και με όλους τους 
τρόπους θα προσπαθεί να σας ρίξει στην απογοήτευση, στην αδυναμία ή σε 

                                                 
26 Αναστασία, 4.12.06. 
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οποιαδήποτε άλλη αίσθηση ικανή να σας απομακρύνει απ’ αυτό τον στόχο· θα 
προσπαθεί να κάνει αυτό τον στόχο να φαίνεται ανέφικτος, αξιοποιώντας κάθε 
κενό και έλλειψή σας για να υπερδιογκώνει το «ανέφικτο» και να δημιουργεί 
εμπόδια, ώστε να χρονοτριβείτε και να αναλώνεστε σε θέματα που θα μοιάζουν 
σημαντικά αλλά δεν θα είναι.  

Αγαπημένοι μου, σας διαχέω τον Εαυτό μου εκ νέου, διότι κρατάτε στο χέρι 
σας τη δωρεά του ελέους.  
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