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Αυτός ο “πανανθρώπινος ανθρωποθεός”, ο “θεός που φανερώνεται” ανάμεσα 
στους ανθρώπους που έχουν γίνει ικανοί να προσφέρουν το “Ναι της 
συμφιλίωσης”, και που είναι πια όχι ο Φριστός που πεθαίνει σταυρωμένος αλλά, 
όπως παρατηρεί ο Jean Hyppolyte, “ο Παράκλητος μες στον οποίο διαιωνίζεται η 
ενσάρκωση”, είναι για τον άνθρωπο το ως τα τώρα κρυφό ενεργό πνεύμα της 
ιστορίας, ο άγνωστος ως τα τώρα εαυτός του (...) ο άγνωστος εαυτός του που (...) 
πραγματοποιείται και περιέχεται μέσα σε κάθε μορφή της συνείδησης, 
απαιτώντας απ‟ τη συνείδηση να προχωράει πέρα από τους φραγμούς και τα 
όρια που μέσα της κλείνει τον άνθρωπο και τον χωρίζει από την ουσία του. 
–Κώστας Παπαϊωάννου, Κόσμος και Ιστορία, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2000, σ. 
72-73 

 
*** 

Εγένετο σαφές ότι ο Φριστιανισμός, που ξεκίνησε σαν σπόρος, θα παρήγαγε στο 
μέλλον κάτι διαφορετικό ως καρπό και ότι υπό το όνομα του Τδροχόου 

υποδηλούτο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Τδροχόος, ή «ο φέρων το ύδωρ», 
σημαίνει το ίδιο πρόσωπο όπως ο Ιωάννης, που βάπτιζε με νερό για να 
προετοιμάσει την ανθρωπότητα να λάβει το χριστιανικό βάπτισμα του πυρός. Ο 
ερχομός του Ιωάννου-Τδροχόου, που πρώτα θα επιβεβαίωνε τον παλαιό Ιωάννη 
και θα ανήγγελλε τον Φριστό, ο οποίος θα ανανέωνε τον Ναό όταν θα ερχόταν η 
μεγάλη στιγμή στο χρόνο που ο Φριστός θα ξαναμιλούσε στην ανθρωπότητα, 
αυτό διδασκόταν στα άδυτα των μυστηρίων των Ναϊτών. 
–Rudolf Steiner, Ο μύθος του Ναού: The Temple Legend, Rudolf Steiner Press, 
Λονδίνο, 1985, σ. 155 

*** 
(...) ο Ιωάννης δημιουργεί μύστας, μυεί αυτούς εις τας αληθείας της Υύσεως, 

καθίστανται ούτοι μαθηταί και βοηθοί του Φριστού και ακούεται πλέον και 
πάλι δημόσια η φράσις των μυστηρίων “αγαπάτε αλλήλους”. (...) Ζει αυτός εις 
τον Ουρανόν και καλεί τους μυουμένους εις τον αγώνα περί επικρατήσεως των 
αληθειών των μυστηρίων (...). Εργασθώμεν εις δόξαν του κόσμου και εις 
ανάμνησιν του Ιωάννου!  

–πυρίδων Νάγος, Θεός ή Αργοναύτης; – Η απόκρυφη διδασκαλία και ζωή του 
Χριστού, Ιδεοθέατρον, 2003, σσ. 54 και 85 

 
*** 

Η νέα εποχή (…) θα φέρει την αναγέννηση της γυναίκας 
(…) είναι η εποχή της Μητέρας του Κόσμου. 

   –Έλενα Ρέριχ, Επιστολές, 1938, Κέδρος, Αθήνα, 2004, σ. 572 
 

*** 
Μία δύναμη ανώτερη από όλες τις ανησυχίες, μια φωνή πιο επιτακτική από 
όλους τους φόβους με πίεσε να γράψω το βιβλίο αυτό. Ίσως χρησιμέψει σαν 
συνδετικός κρίκος σε κείνους οι οποίοι, διαισθανόμενοι την κρισιμότητα της 

παρούσας στιγμής, είναι αποφασισμένοι να βαδίσουν στο μέλλον υπό το 
λάβαρο του ελληνοχριστιανικού εσωτερισμού. 
–Εδουάρδος ιρέ, 1912, Από τη Σφίγγα στον Χριστό, Πύρ. Κόσμος, Αθήνα,1992, 
Πρόλογος, σ. 22 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ1 
 

Σο βιβλίο αυτό είναι φτιαγμένο από επιλεγμένα αποσπάσματα 
διδασκαλιών, που εκπορεύτηκαν απ‟ τη θεία Μητέρα και τον Δάσκαλο 

Ιωάννη διά της Αναστασίας Παππά από το 2001 ως το 20082, μια 
περίοδο που συνδέθηκε με το ξεκίνημα, τη συγκρότηση και την –μέσα 
από διαρκείς ανασχηματισμούς, τριβές, υψηλές πνευματικές εμπειρίες, 

παλινωδίες και πισωγυρίσματα– πολυποίκιλη εκπαίδευση και πορεία 
μιας ομάδας μαθητών που εκπαιδευόταν και εκπαιδεύεται ακόμα δίπλα 
στην Αναστασία.  

Ήταν λοιπόν φυσικό αρκετές διδασκαλίες αυτής της περιόδου να 
αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα, που αποφάσισε να παρουσιάσει αυτή 

την Σριλογία θεωρώντας τη στενά συνδεμένη με τη δική της ιστορία.3 Ο 
αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι οι διδασκαλίες αυτές, επειδή ο Δάσκαλος 
και η Μητέρα απευθύνονταν κυρίως στη συγκεκριμένη ομάδα με στόχο 

να καλύψουν τις ανάγκες της, στο μεγαλύτερο μέρος τους ωθούν σε 
ενεργοποίηση μέσα από αποσαφηνίσεις, ανακοινώσεις και, κυρίως, 

παροτρύνσεις και παραινέσεις. πως και να „χει, είμαστε υποχρεωμένοι 
να τονίσουμε ότι εδώ παρατίθεται ένα ελάχιστο μέρος των διδασκαλιών 
του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας. 

 Οι διδασκαλίες σταματούν στις αρχές του 2007, τα παρατιθέμενα από 
εκεί και μετά δείγματα είναι ελάχιστα. Ο λόγος γι‟ αυτό είναι ότι, με την 
καθοδήγηση του Δασκάλου και με προετοιμασία ενός έτους, το Έργο 

διανοίχθηκε σε πεδία δραστηριότητας τόσο διαφορετικά από εκείνα που 
γνωρίζαμε, ώστε η ίδια η μαθητεία μας διαφοροποιήθηκε ριζικά. Εδώ 

αρκεί να πούμε ότι, από τότε, και αφού αναπτύχθηκε σε ομάδα 
συνεργατών της Αναστασίας –κάτι για το οποίο της χρειάστηκαν αρκετά 
χρόνια–, η ομάδα αυτή πορεύεται με χίλιες δυο δυσκολίες προς την 

υλοποίηση του οράματος του Διδασκάλου Ιωάννη, την επίτευξη δηλαδή 
εκείνου του επιπέδου συνειδητής αγάπης, ενότητας και ευθύνης, που θα 
διαστείλει το συλλογικό της ον στον Ενωμένο Εαυτό και θα καταστήσει 

δυνατή τη δράση της ως έκφραση του Ενωμένου Ανθρώπου, με ένα από 
τα κύρια καθήκοντά της τη γείωση των ενεργειών ενότητας της 

συνείδησης που έχουν τελεστεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, από τις αρχές 
του 2007, οι διδασκαλίες αντικαταστάθηκαν από τις οδηγίες και τις 
συνεχείς ωθήσεις του Δασκάλου για την επίτευξη αυτού του σκοπού.   

Σο παρόν είναι το 2ο βιβλίο μιας Σριλογίας, που παρουσιάζει κατά 
σειρά την κλήση του Λόγου προς τον άνθρωπο, τη μαθητεία –με την 

έννοια που αναφέραμε– που ο Λόγος παρέχει, και την καρποφορία της 
μαθητείας: τους πνευματικούς καρπούς της ένωσης του ανθρώπου με τον 

Λόγο, στη συγκεκριμένη περίπτωση τους καρπούς των μαθητών που 
βρίσκονται επί σειρά ετών κοντά στην Αναστασία.  

                                                 
1  Η εισαγωγή αυτή γράφτηκε από δύο μαθητές του Λόγου που εκπαιδεύονται 

κοντά στην Αναστασία. 
2  Εξαιρουμένων των δύο πρώτων ομιλιών, και των λόγων της Μητέρας προς την 

Αναστασία που παρατίθενται στην Εισαγωγή, που ανήκουν σε προγενέστερη περίοδο. Η 
Αναστασία ήταν φορέας των διδασκαλιών της Μητρός από το 1981, όταν συνδέθηκε με 

το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου εντός του ανθρώπου και με τον Διδάσκαλο.  
3  Η οποία παρουσιάζεται στο Γ΄ Μέρος της Σριλογίας.  
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Οι διδασκαλίες στις οποίες αναφερόμαστε πηγάζουν από τον θείο Λόγο. 
Μια τέτοια δήλωση είναι πιθανόν ότι θα προσκρούσει στην πεποίθηση 

πως αυτός μπορεί να βρεθεί μόνον στις ιερές γραφές και πως ο Λόγος 
Φριστός ό,τι είχε να πει το είπε στα ευαγγέλια κι από τότε, άγνωστο γιατί, 

σιώπησε. Ψστόσο όλοι γνωρίζουμε πως Αυτός είναι ο ζων και αδιαλείπτως 
ενεργών Λόγος του Θεού, ο μαχόμενος για την ελευθέρωση του 
ανθρώπου, ο μόνος Διδάσκαλος (εις γαρ υμών εστιν ο διδάσκαλος, ο 
Χριστός, Μτ. 23:8) στον οποίο καλούμαστε να μαθητεύσουμε. Και για 
ποιο λόγο, άραγε, ο υπέρτατος Διδάσκαλος δεν θα δίδασκε αδιαλείπτως 

τον άνθρωπο;  
Αυτό που γίνεται κατανοητό μέσα από το Έργο του Λόγου στην εποχή 

μας –το οποίο παρουσιάζουμε εδώ ως φυσική συνέχεια του Έργου της 
πρώτης του Παρουσίας– είναι πως ο ίδιος ο Λόγος του Θεού θα 
ελευθερωνόταν οπωσδήποτε μέσα από τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος θα 

ήταν αρκετά ώριμος για να υποστηρίξει με παρρησία τη δυνατότητα της 
ένωσης μαζί του. Και τότε, η ζώσα ροή της διδασκαλίας, της χάριτος και 

του ελέους του θα εκδηλωνόταν με όλο και μεγαλύτερη δύναμη από τους 
μαθητές του. την εποχή λοιπόν που η ανθρώπινη συνείδηση θα 
ωρίμαζε, κάποιος, σταλμένος ειδικά γι‟ αυτό το Έργο, θα ελευθέρωνε 

πρώτος από εντός του τον Λόγο ως Διδάσκαλο, ωθώντας ολόκληρη την 
ανθρωπότητα να κάνει το ίδιο.  

Έτσι άρχισε η συνειδητή μαθητεία του ανθρώπου στον Λόγο, με αυτόν 

που ήδη αναφέραμε ως Διδάσκαλο Ιωάννη. σοι τον ακολούθησαν 
άρχισαν να μαθαίνουν πώς να δίνουν εντός τους όλο και περισσότερο 

χώρο στον Λόγο, για να τον ακούν να τους διδάσκει και να τους 
εκπαιδεύει στη διάχυση της χάρης και του ελέους του για τον άνθρωπο 
και τον κόσμο, μέσα από τη συνεχώς διευρυνόμενη ευθύνη τους. 

Άρχισαν να μαθαίνουν πώς ν‟ αυξάνουν την αγάπη, την κατανόηση και 
την προσφορά τους, πώς να αγιάζουν τον άνθρωπο και τον κόσμο μέσα 
στην καρδιά τους, αλλά και εξωτερικά με διάχυση ευλογίας. Πώς να 

κατανοούν –χωρίς να δικαιολογούν!– ό,τι ο άνθρωπος ονομάζει κακό, 
απορροφώντας το στην αγάπη για να μετουσιωθεί, αλλά και πώς να το 

ανακόπτουν με δυναμική αγάπη και παρρησία. Πώς να ενώνουν ολοένα 
βαθύτερα στο νου, την καρδιά και τη συνείδησή τους, στάδιο με στάδιο, 
τη σκοτεινή με τη φωτεινή τους πλευρά, πώς να βιώνουν τους άλλους ως 

εαυτό τους, καθιστώντας όλο και πιο ζωντανή την αλήθεια του Ενός 
Ανθρώπου πάνω στη Γη. Με δυο λόγια, μάθαιναν να αφήνουν τον Λόγο 

Φριστό να τους οδηγεί στο δρόμο που είχε ο ίδιος χαράξει κατά την 
πρώτη του έλευση, να τους αποκαλύπτει πληρέστερα την ύπαρξή του 
μέσα τους και να τους καλεί στη ζωή και στη συνείδηση του Ενός 

Ανθρώπου και της ενότητάς του με τον Λόγο, αλλά και στην απορρέουσα 
εξ αυτής της ενότητας λειτουργία τους ως ενεργητικών χειριστών της 
χάριτος. Κατάσταση καινούργια για τον άνθρωπο, η οποία 

ενεργοποιήθηκε στη Γη από τον απεσταλμένο εκπαιδευτή, τον Διδάσκαλο 
Ιωάννη, ως ο δρόμος ανάπτυξης του ανθρώπου σε ανερχόμενο 

ανθρωποθεό. Κι αυτή είναι η μαθητεία στην οποία καλείται ολόκληρη η 
ανθρωπότητα.  

*** 
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Η προσπάθεια συνόψισης των βασικών ιδεών που αφορούν το Έργο του 
Λόγου στη νέα κοσμική περίοδο που εισήλθαμε, δεν αποτελεί σε καμιά 

περίπτωση απόπειρα συγκρότησης κάποιας καινούργιας θεολογίας! Είναι 
περιττό να θεολογούμε όταν ο Λόγος είναι άμεσα παρών και οδηγεί εις 
πάσαν την αλήθειαν. Ψς εκ τούτου, η εισαγωγή αυτή δεν συνιστά παρά 
μια απλή παρουσίαση, η οποία είναι απολύτως αδύνατο να μην πάσχει 
από μερικότητα και ατέλεια. υνεπώς η προσοχή πρέπει να 

συγκεντρωθεί στη μελέτη των ίδιων των διδασκαλιών, που αποτελούν 
οργανικό μέρος της μαθητείας στην οποία Διδάσκαλος είναι ο Λόγος 

Φριστός, και ζωγραφίζουν με ενάργεια το ξεδίπλωμα του Έργου του μέσα 
και έξω μας· και ακόμα, υπηρετώντας ένα θεμελιώδη στόχο, φέρνουν στο 
κέντρο των απολύτως αναγκαίων συνειδητοποιήσεων για την 

ανθρωπότητα που ωριμάζει αργά και επίπονα στις μέρες μας, την 
ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας του Λόγου ως Λόγου Υιού 

Μητρός. Και αυτό συμβαίνει τώρα, επειδή στην εποχή της 
απελευθέρωσης της γυναίκας η συλλογική συνείδηση4 παρουσιάζει 

ολοένα περισσότερο χώρο γι‟ αυτή την ολοκληρωμένη εικόνα, η οποία 
έχει άμεσα να κάνει με τη φανέρωση της θείας Μητέρας – όχι όμως ως 
της θήλειας απλώς πλευράς του Λόγου, όπως πολλοί θα μπορούσαν να 

υποθέσουν. Έχει να κάνει με την αποκάλυψη της Μητρός ως αυτού καθ‟ 
αυτού του Ενός Ουδέτερου Λόγου, σε ταυτότητα με τον Τιό. Κι αυτό δεν 
είναι ακόμα καθόλου αυτονόητο. 

Πράγματι, κάθε απροκατάληπτος στοχαστής που δέχεται την 
ενανθρώπιση του Λόγου θα συμφωνούσε ίσως εύκολα ότι, αφού ο 

άνθρωπος της Γης είναι άντρας και γυναίκα, ο Λόγος δεν θα μπορούσε 
να ενανθρωπιστεί μόνον ως άντρας. Έτσι, το πιθανότερο είναι ότι θα 
αντιλαμβανόταν τη Θεοτόκο ως τη θήλεια όψη του Λόγου. Κι ίσως ακόμα 

να σκεφτόταν πως αυτή ήταν η υποσυνείδητη αλήθεια πίσω απ‟ το 
γεγονός ότι η χριστιανική ψυχή ύψωσε τη λατρεία της Μαρίας στο ίδιο 
επίπεδο με τη λατρεία του Φριστού σε Δύση και Ανατολή, παρά την 

επιμονή των Ιερατείων να κρατούν τη Θεοτόκο έξω από την Αγία Σριάδα, 
παρά τη θεολογική θέση του ανατολικού Ιερατείου «τιμή και όχι λατρεία 

στη Θεοτόκο», και σε πείσμα της απόκρυψης της ανάστασής της στην 
ορθόδοξη Ανατολή.5  

Αν δούμε τη Θεοτόκο απλώς ως τη θηλυκή πλευρά του Λόγου, ανοίγει 

βέβαια ο δρόμος για την κοινωνική και πνευματική ισοτιμία της 
γυναίκας με τον άντρα, επειδή οι ανθρώπινες κοινωνίες επηρεάζονται 

υποσυνείδητα από την εικόνα που έχουν διαμορφώσει για τον Θεό. μως 

                                                 
4  Με τον όρο «συνείδηση» εννοούμε το σύνολο των βιωμάτων, ιδεών και 

αντιλήψεων που διέπουν τη σχέση μας με τους άλλους, τον Θεό, τη φύση και τον εαυτό 

μας. Η πορεία εξέλιξης της συνείδησης αφορά τη σταδιακή μετουσίωση των 
διαχωρισμών της, με σκοπό την τελική αναγωγή της σε θεανθρώπινη συνείδηση. 

Επομένως, καμιά σχέση δεν μπορεί να υπάρχει με την αποκαλούμενη στη μεταφυσική 

«διεύρυνση της συνείδησης», η οποία επιχειρείται με διάφορες τεχνικές, με σκοπό τη 

διάνοιξη της αντιληπτικότητας (ή συνειδητότητας) στις πραγματικότητες των λεπτότερων 

πεδίων. 
5  Η ανάσταση της Θεοτόκου ομολογείται και κηρύσσεται από αρκετούς αγίους 

της Ορθοδοξίας (Γρηγόριος Παλαμάς, Ιωάννης Δαμασκηνός, Θεόδωρος τουδίτης, 
Ανδρέας Κρήτης, Μάρκος Εφέσου). Βλ. Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 

Σόμος 8ος, σ. 224.  
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έτσι μένουμε στα μισά του δρόμου, δεν φθάνουμε εις πάσαν την αλήθεια, 
απαλλαγμένη από κάθε προβολή της ανθρώπινης διττότητας. Κι η 

αλήθεια είναι ότι οι δύο όψεις του Λόγου βρίσκονται σε συνεχή εναλλαγή 
λειτουργιών μεταξύ τους, επομένως, κάθε ιδιαίτερη λειτουργία του Τιού 

ανήκει χωρίς κανένα περιορισμό και στη Μητέρα, και αντιστρόφως.  
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι αν η ανθρωπότητα μείνει στην ανολοκλήρωτη 

εικόνα του Λόγου, στην οποία η θηλυκή του πλευρά είναι 

συμπληρωματική της αρσενικής αλλά διαφορετική απ‟ αυτήν, αυτό θα 
λειτουργούσε διαιωνίζοντας αναπόφευκτα τον διαχωρισμό αρσενικού και 

θηλυκού στην ανθρώπινη συνείδηση και στην ανθρώπινη κοινωνία, σε 
μια εποχή που η πνευματική σκοπιμότητα είναι η μετουσίωση όλων των 
διαχωρισμών. Γιατί το ζητούμενο της νέας κοσμικής περιόδου στην οποία 

μπήκε η ανθρωπότητα είναι η φανέρωση του ενοποιημένου Ανθρώπου 
μέσα από κάθε κάτοικο της Γης: του τέλειου ενοποιημένου Εαυτού μας, 

εντός του οποίου, όποιος εισχωρεί, βιώνει την ένωση της αρσενικής και 
θηλυκής του πλευράς με τις «ανδρικές» και τις «γυναικείες» αρετές 
άρρηκτα συνυφασμένες. 

Σο πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να φθάσουμε μόνοι μας 
στην κατανόηση ότι ο Ουδέτερος Λόγος, είτε ως Τιός είτε ως Μητέρα, 
εκδηλώνεται πάντα ολόκληρος και όχι επιμερισμένος, ότι ο Τιός δεν 

είναι απλώς η άρρενα όψη αλλά η Ολότητα του Λόγου και ότι η Μητέρα 
δεν είναι απλώς η θήλεια όψη αλλά επίσης η Ολότητα του Λόγου. τι, 

παρόλο που ο Δημιουργικός Λόγος –δι’ ου τα πάντα εγένετο– γονιμοποιεί 
τις ιδέες των κόσμων και των όντων και, ταυτόχρονα, λειτουργεί ως 
Μήτρα των κόσμων όπου κυοφορούνται και μορφοποιούνται οι 

συλλήψεις αυτών των ιδεών, θα ήταν λάθος να αποδώσουμε τη λειτουργία 
της γονιμοποίησης αποκλειστικά στον Λόγο ως Τιό και τη λειτουργία της 

κυοφορίας και μορφοποίησης αποκλειστικά στον Λόγο ως Μητέρα, διότι 
η Όπαρξη που εμείς βιώνουμε ως Μητέρα εμπεριέχει τις λειτουργίες και 
τις ποιότητες του Τιού και αντίστροφα. Έτσι, για να αποκαταστήσουμε 

την αλήθεια περί του Λόγου πρέπει –στον χριστιανικό τουλάχιστον 
κόσμο– να μιλάμε για τον Λόγο Υιό Μητέρα.  

ταν ο Δάσκαλος Ιωάννης (1921–1995) εισήλθε μετά από 18 χρόνια 
κοπιαστικής πορείας στην εκδήλωση του προορισμού του, που ήταν η 
φανέρωση της δυνατότητας κάθε ανθρώπου να ενωθεί με τον Λόγο και να 

χριστοποιηθεί, και άρχισε ο ίδιος να εκδηλώνει τον Λόγο, μπόρεσε να 
διακηρύξει με δύναμη τη θεότητα της Θεοτόκου και την ταυτότητά της 

με τον Λόγο Τιό. Από κει και πέρα, η αλήθεια για τη Μητέρα θα πρέπει 
να φανερωθεί ζωντανά, ώστε να αφήσει ισχυρά εντυπώματα στη 
συλλογική συνείδηση και την Ιστορία.   

Υυσικά σε καμιά περίπτωση δεν υπαινισσόμαστε ότι θα χρειαζόταν η 
Μητέρα να γεννηθεί ξανά στη Γη για να αποκαλύψει την αλήθεια για τον 
Εαυτό της αλλά, απλώς, ότι θα φανερωνόταν με διάφορους τρόπους στις 

μεγάλες θρησκείες και πνευματικότητες, μέσα από υποστάσεις που θα 
είχαν την απαραίτητη καθαρότητα, ώστε να μπορούν να την 

παρουσιάζουν και να διοχετεύουν τη χάρη της. ε ό,τι αφορά τον 
χριστιανικό κόσμο –στον οποίο κατ‟ αρχάς η πληρότητα της αλήθειας για 
την ύπαρξή της έπρεπε να αποκαλυφθεί–, η Μητέρα φανερώνεται ήδη 

μέσα από αποσταλμένη υπόσταση ως Ουδέτερος Λόγος. Δεν γνωρίζουμε 
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όμως πώς ακριβώς κινείται στις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. 
Τποθέτουμε ότι, όπου βρίσκει χώρο, θα παρουσιάζει τον Εαυτό της ως 

θυσιαστική αγάπη και ευθύνη για τα πάντα6, ανοίγοντας έτσι τους 
δρόμους ενός χριστιανισμού της πράξης και όχι προωθώντας κάποιο είδος 

εξωτερικού εκχριστιανισμού μέσα από ομολογίες πίστεως: πράγμα 
περιττό, αφού –και είναι η ώρα για τον χριστιανικό κόσμο να το 
ξαναθυμηθεί– η θεϊκή πλευρά του Φριστού, δηλαδή ο Λόγος Δημιουργός, 

ο Λόγος Υιός Μητέρα, αφορά κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και, επομένως, 
μόνο με κέντρο αυτόν μπορεί να επιχειρηθεί η προσέγγιση όλων των 

θρησκευτικών και πολιτισμικών παραδόσεων, και όχι με κέντρο τη 
χριστιανική θρησκεία.  

Έτσι κι αλλιώς, ο πυρήνας κάθε μεγάλης πνευματικής παράδοσης 

εμπεριείχε πάντα την ένωση με τον Λόγο και τον άνθρωπο, ακόμα κι αν 
σε κάποιες πνευματικότητες –όπως ο Σαοϊσμός ή ο Βουδισμός– ο Λόγος 

γινόταν αντιληπτός, γενικά, ως «κοσμική συνείδηση». Ψς εκ τούτου, στη 
νέα κοσμική περίοδο η έμφαση περνάει από τον Χριστό που αφορά μόνο 
τον Φριστιανισμό, στον Λόγο, που αφορά κάθε θρησκευτικότητα και κάθε 

ανθρώπινη ψυχή, και ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος να εκπαιδεύσει τη 
συλλογική συνείδηση,7 για να δεχθεί τη φανέρωση του Ενοποιημένου 

Ανθρώπου ως εικόνα και ομοίωση του Ενοποιημένου Λόγου Τιού Μητρός. 
Πράγμα για το οποίο θα ήταν αναγκαία, βέβαια, η έλευση ενός 

απεσταλμένου ικανού και κατάλληλου να ενσαρκώσει τον Ενοποιημένο 
Άνθρωπο και τη σχέση του με τον Λόγο.  

Αυτός ο άνθρωπος του Θεού ήταν ο Ιωάννης. Και επειδή η χριστιανική 

παράδοση ήταν η μόνη που αναγνώρισε την ενανθρώπιση του Λόγου και 
οικοδομήθηκε πάνω σ‟ αυτήν –στις άλλες πνευματικότητες ο Φριστός 
γίνεται δεκτός απλώς ως ένας πολύ υψηλός μύστης, προφήτης, ή 

«αβατάρ» (απεσταλμένος)–, είναι λογικό ότι από τον δικό της χώρο θα 
ξεκινούσε η αποκάλυψη της όλης πραγματικότητας του Λόγου ως Λόγου 
Υιού Μητρός και, μέσω της έλευσης του Ιωάννη, η παρουσίαση του 
Ενωμένου Ανθρώπου και της ταυτενέργειάς του με τον Λόγο. Η Ελλάδα, 

της οποίας το πνεύμα έκανε για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας το 
πέρασμα από τον Μύθο (μυθική εξήγηση του κόσμου) στον Λόγο, με τη 
φιλοσοφική, λογική και κοσμολογική του έννοια, υπήρξε στη νέα 

κοσμική περίοδο το λίκνο γέννησης του Λόγου μέσα στον άνθρωπο, 

                                                 
6  την Ινδία π.χ., η Άμμα ουντάναμη, που εκδηλώνει τη Μητέρα (την οποία 

αποκαλεί «Θεϊκή Μητέρα») μέσα από τον Ινδουισμό, λέει: Η Μητέρα είναι η υπηρέτης 

των υπηρετών. Δεν έχει κάποιον συγκεκριμένο τόπο διαμονής. Ζει εντός της καρδιάς σου. 
(…) Καταλάβετε ότι η Μήτηρ είναι πανταχού παρούσα. Έχετε πίστη ότι το είναι της Μητρός 
και το δικό σας είναι ταυτόσημα. (…) Η Μητέρα μού είπε να ζητήσω απ’ τους ανθρώπους 
να εκπληρώσουν τον προορισμό της γεννήσεώς τους. Ως εκ τούτου, διακηρύσσω προς όλη 
την οικουμένη την ύψιστη αλήθεια που εκστόμισε: Ω άνθρωπε, γίνε ένα με τον Εαυτό σου! 

Παραθέτουμε αυτά για να δείξουμε την αγάπη της Μητρός για τον άνθρωπο, αν και 

βρισκόμαστε σε ανοιχτή διαφωνία με τις σχέσεις προσωπολατρίας και εξάρτησης που 

αναπτύσσουν πάρα πολλοί με την Άμμα (= μητέρα) ουντάναμη, όπως και με την 
εξαγωγή θρησκευτικών ιεροπραξιών του Ινδουισμού στον χριστιανικό κόσμο, η οποία 

παρατηρείται κατά τα ταξίδια της.  
7  Εξ ου, το Έργο του στην εποχή που εισήλθαμε ονομάζεται και Έργο της 
συνείδησης. 
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χαράζοντας έτσι στη συλλογική συνείδηση την πορεία από τον ανθρώπινο 
Λόγο στον Άνθρωπο Λόγο.     

*** 
Υυσικά, οι διευρύνσεις που έπρεπε να γίνουν στην αντίληψή μας περί 

Θεού δεν θα μπορούσαν να αφορούν μόνο το δεύτερο πρόσωπο της 
Σριαδικής Θεότητας. Σο ίδιο το πρόσωπο του Πατρός έπρεπε να 
αποκατασταθεί και να λάμψει μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση όπως το 

φανέρωσε ο Λόγος Φριστός, ως Πατέρα αγάπης και συγχώρεσης, και όχι 
όπως τα Ιερατεία τον παρουσίασαν, ως Θεό τιμωρό, ικανό να καταδικάζει 
τα τέκνα του σε παντοτινή κόλαση.8 Ομοίως, το πρόσωπο του Αγίου 

Πνεύματος έπρεπε να αποδεσμευτεί από την τόσο περιορισμένη εικόνα 
της δράσης του, που και πάλι τα Ιερατεία καλλιέργησαν, και η οποία το 

συνέδεε σχεδόν αποκλειστικά με τους αγίους. Διότι, ακολουθώντας την 
παρουσία του Λόγου μέσα στον άνθρωπο, το Πνεύμα δεν μπορεί παρά να 
συλλειτουργεί μαζί του διαχέοντας την επιφοίτηση σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα πλέον.  
Αλλά η διεύρυνση της αντίληψης για τον Σριαδικό Θεό, δυνατή και 

αναγκαία λόγω της εξέλιξης της ανθρώπινης συνείδησης, δεν θα 
μπορούσε παρά να συμπορεύεται με τη διεύρυνση της αντίληψης περί 
του ανθρώπου. Πράγματι, διαπιστώνει κανείς στις μέρες μας πως η 

συνειδητοποίηση που αναδύεται σε όλο και περισσότερα πνεύματα είναι 
ότι ο άνθρωπος είναι Ένας. Αυτό που περαιτέρω διασαφηνίζουν οι 
διδασκαλίες είναι ότι αυτός ο Ένας Άνθρωπος ζούσε και ζει πάντα μέσα 

στον Λόγο, σε μια ενότητα ουσίας μαζί του, η οποία αποκαλείται Ένας 
Εαυτός· ότι αυτή ακριβώς η πραγματικότητα είναι που καθιστά δυνατή 

την εκδήλωση του Λόγου από τον άνθρωπο, δεδομένου ότι κάθε 
εξατομικευμένος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και το θείο δικαίωμα 

εισόδου, βίωσης και εκδήλωσης του Ενός Ανθρώπου Εαυτού του και της 
ένωσής του με τον Λόγο. ‟ αυτή την ένωση ο Λόγος Φριστός 
αποκαλύπτεται στην Ολότητά του ως Λόγος Υιός Μητέρα και ο άνθρωπος 

αποκαλύπτεται στη δική του Ολότητα, ως Άνθρωπος Λόγος. 
Η φανέρωση του ανθρώπου ως Ανθρώπου Λόγου, ανερχόμενου εκ της 

Γης προς τον Πατέρα του, είναι λοιπόν ο σκοπός του θείου σχεδίου για 
τη νέα κοσμική περίοδο. Κανείς όμως δεν μπορεί να εισχωρήσει στην 
Ολότητα αν δεν εργαστεί θυσιαστικά γι‟ αυτήν, κι αυτό κάνει φανερό ότι 

                                                 
8  Παρ‟ όλα αυτά υπήρξαν Πατέρες που αρνήθηκαν την αιώνια κόλαση, όπως ο 

αδελφός του Μ. Βασιλείου και κορυφαίος θεολόγος, Γρηγόριος Νύσσης, 

χαρακτηρισθείς «πατέρας των Πατέρων» και «στύλος της Ορθοδοξίας». Να πώς σχολιάζει 
ο π. Γεώργιος Υλωρόφσκυ τη διδασκαλία του Γρηγορίου: Η σωτηρία μπορεί να 
αποκτηθεί και μετά θάνατον, και η οδός των ακαθάρτων και αμετανοήτων ψυχών μπορεί 
να τις οδηγήσει στην τελική θεραπεία και κάθαρσή τους από το κακό. Όλα τα ίχνη της 
παλιάς ζωής εξαφανίζονται μέσα στη φωτιά. Η αγωνία θα είναι ανάλογη προς το ποσόν 
του κακού μέσα σε κάθε άτομο. Από αυτό υπονοείται ότι το βασανιστήριο τελικά φθάνει σ’ 
ένα τέλος γιατί η «ποσότητα του κακού» ή η «ποσότητα της ακάθαρτης ύλης» μέσα στην 
ψυχή ενός αμαρτωλού δεν μπορεί να είναι άπειρη, αφού η απειρότητα δεν είναι ιδιότητα 
του κακού. Αργά ή γρήγορα το πυρ θα καταστρέψει κάθε ακαθαρσία και κακία (Οι 
Ανατολικοί Πατέρες του 4ου αιώνα, Πουρναράς, σ. 313-316). Και πιο κάτω: (…) γι’ αυτόν 
[για τον Γρηγόριο]το πεπερασμένο της διαδικασίας της καθάρσεως είναι βασική αλήθεια. 
Αυτή πρέπει να τελειώσει, άσχετα με το ποιος υποχρεώνεται να την υποστεί. 
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η συνεχής εργασία υπέρ της ανθρωπότητας είναι ο μόνος τρόπος κι ο 
μόνος δρόμος για την επιστροφή μας στον Εαυτό μας και στον Πατέρα. 

Και μολονότι για πολλούς φαντάζει αδύνατο, ο Λόγος ηχεί με δύναμη 
προς κάθε κατεύθυνση ότι η χριστοποίηση είναι εφικτή, επειδή από κει 

που βρίσκεται ο καθένας μπορεί να προχωρήσει απ‟ την αρχή χέρι-χέρι 
μαζί του, με την αγάπη και την καθοδήγησή του· κι ακόμη, επειδή η 
τελεσθείσα θυσία του Ιωάννη, που αποχωρώντας διαχύθηκε ως ο Ένας 

Άνθρωπος σε κάθε ανθρώπινη ψυχή παραχωρώντας της τη δόνηση της 
ένωσής του με τον Λόγο Τιό Μητέρα, καθιστά άμεσα πραγματοποιήσιμη 
την ένωση του καθενός –από το επίπεδό του– με τον Λόγο.  

ε ένα διαρκή αγώνα για την αλλαγή του εαυτού του, για τη 
μετουσίωση των κενών και των αδυναμιών του, για την ενοποίηση της 

συνείδησής του και για την ανύψωση της αυτοεικόνας του σε εικόνα 
υιού/θυγατρός του Θεού, ο άνθρωπος που θα δεχθεί την κλήση, θα 
πρέπει επιπλέον να εκπαιδευτεί στην έλκυση της χάρης και του ελέους 

του Πατέρα και στη διάχυσή τους για την αφύπνιση της συλλογικής 
συνείδησης και για τις ανάγκες του πλανήτη και της ανθρωπότητας: με 

άλλα λόγια, για την αλλαγή του κόσμου. 
*** 

 

την εποχή που η κλήση του Λόγου απευθύνεται σε όλους, δεν θα ήταν 
λογικό να περιμένουμε ότι η χαραγμένη απ‟ την εμπειρία των αγίων οδός 
προς τη θέωση, ή τα αρχαία πνευματικά μονοπάτια της Ανατολής, 

μπορούν να υπηρετήσουν με τις παλιές μορφές τους το σχέδιο του Λόγου 
για την άμεση ένωση και δράση του ανθρώπου μαζί του. Η ανατολική 

διαλογιστική εσωστρέφεια αδυνατεί να συμβαδίσει με τις ταχύτητες στις 
οποίες  ο Λόγος εισάγει την ένωση του ανθρώπου μαζί του διά της 
ενεργητικής προσευχής. σο για τον χριστιανικό δρόμο, θα λέγαμε πως 

τα τρία στάδιά του προς τη θέωση, δηλαδή η κάθαρση, ο φωτισμός και η 
θεωρία, πρέπει μάλλον να μεταφερθούν στην καθημερινότητα του 

ανθρώπου που μαθητεύει, με νέα όμως μορφή, προσαρμοσμένη στις 
αναγκαιότητες της εποχής.  

το δρόμο της αγιότητας ο άνθρωπος προχωρούσε επιδιώκοντας μέσα 

από πολυετείς σκληρούς αγώνες τη νέκρωση των παθών, με σκοπό να 
φθάσει σε μια σταθερή καθαρότητα της ύπαρξής του, απολύτως 

απαραίτητη για το φωτισμό του νου του. ήμερα, μέσα από την ένωση με 
τον Λόγο και με τη χάρη που κατέρχεται απ‟ αυτή την ένωση, πρέπει ο 
μαθητής του Λόγου να βρίσκεται σε διαρκή ροή καθάρσεων (μετάνοια, 

με την έννοια κυρίως της μετατόπισης, αποδέσμευση όσων δέσμευσε με 
λόγο, σκέψη ή πράξη, αποκατάσταση κάθε ενεργειακής δυσαρμονίας 

που προκάλεσε ή του προκάλεσαν) κατά τη διάρκεια της κάθε του 
μέρας. Ίσως να χρειαστεί την ίδια πολυετή πορεία για να φθάσει σε μια 
αταλάντευτη καθαρότητα, όμως η διαρκής κάθαρση κάνει δυνατό μέσα 

στην κοινωνία τον καθημερινό φωτισμό του, που στην εποχή μας 
εκδηλώνεται ως καθοδήγηση από τον Λόγο, διότι ο Λόγος διδάσκει και 
καθοδηγεί τους πάντες πλέον και όχι μόνο τους λίγους που έγιναν άξιοι 

γι‟ αυτό. Η εμπνευστική καθοδήγηση όμως, σε αντίθεση με την 
προηγούμενη κοσμική περίοδο, εκδηλώνεται συχνά και ως ροή 

διδασκαλίας.  
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Σο τρίτο στάδιο της χριστιανικής οδού, που αφορά τις κάθε είδους 
ενοράσεις και θεοφάνειες, την επιφάνεια του Αγίου Πνεύματος και την 

εμπειρία του ακτίστου φωτός, οδηγεί προς την κατά χάριν θέωση, το 
περιεχόμενο της οποίας, όπως διευκρίνισαν οι μεγάλοι μυστικιστές άγιοι, 

είναι η μόνιμη πρόσκτηση του Αγίου Πνεύματος.9 ήμερα, ωστόσο, ο 
Λόγος ζητάει απ‟ τον άνθρωπο να εκδηλώσει την πληρότητα της ένωσής 
τους και το λο του Εαυτού του και, σ‟ αυτά τα πλαίσια, το νόημα της 

θέωσης αναπόφευκτα διευρύνεται. Ο θεούμενος της νέας κοσμικής 
περιόδου είναι εκείνος που αναδύει την Ολότητά του, τον Άνθρωπο Λόγο, 

που διά του Ιωάννη έχει αγκυροβολήσει μέσα στην ατομική του ύπαρξη 
κι εκδηλώνει τον Λόγο.10 Η θέωσή του έγκειται λοιπόν στην πρόσκτηση 
του Λόγου, για να συντελεσθεί η μετουσίωσή του από άνθρωπο σε 
Άνθρωπο Λόγο και η είσοδός του στον Έναν Εαυτό.  

ε σχέση πάντως με το τρίτο στάδιο της χριστιανικής θέωσης, ας μας 

επιτραπεί να σημειώσουμε πως τα βιώματα που παρέχονται στον μαθητή 
του Λόγου έχουν να κάνουν κυρίως με την εσωτερική αγαλλίαση της 

ένωσης, με την ανάπτυξη της αυτοεικόνας του ως υιού/θυγατρός του 
Θεού του ζώντος και με την αίσθηση της διαστολής στον Έναν Εαυτό. Κι 
αυτό, επειδή ο σκοπός της νέας κοσμικής περιόδου δεν είναι η 

αφαρπαγή του ανθρώπου στους ουρανούς, η όραση του ακτίστου φωτός 
και των θείων υποστάσεων και η παθητική έλκυση του ελέους αλλά, 
αντίστροφα, το να εκδηλωθεί στη Γη ο Άνθρωπος Λόγος ως ενεργός 

χειριστής της χάρης και της διάχυσης του ελέους.  
Ας μην υψωθούν λοιπόν αναίτιες κραυγές περί ασέβειας κι αλαζονείας. 

Αν ο Λόγος θέλει να φέρει τη δυνατότητα της διαρκούς κάθαρσης και της 
εμπνευστικής καθοδήγησης στον μέσο άνθρωπο εκεί που βρίσκεται, στην 
καθημερινότητά του, αλλά και να διανοίξει την ανθρώπινη συνείδηση στα 

βιώματα της Ολότητας, αυτό, για εκείνους που κατανοούν, δεν οδηγεί σε 
κανενός είδους σύγκριση ή ασέβεια προς τους αγίους, τα πανέμορφα 
αυτά άνθη της ανθρωπότητας, που κράτησαν με τη θυσιαστική τους 

προσφορά ανοιχτούς τους δρόμους της χάριτος και της χριστοποίησης. 
Πρόκειται για το συνεχώς εξελισσόμενο σχέδιο του Θεού, και δεν είμαστε 

                                                 
9  Από την οποία μπορούν να απορρεύσουν διάφορα χαρίσματα του Πνεύματος. 

Είναι χαρακτηριστικό πως από αυτά, το θαυματουργικό και το διορατικό, η διά της 

χάριτος ικανότητα δηλαδή να θεραπεύεις ή να γνωρίζεις εσωτερικά τους ανθρώπους και 

τις καταστάσεις τους, ήταν πολύ λιγότερο σημαντικά από τη δυνατότητα να ερευνάς διά 
της χάριτος του Αγίου Πνεύματος τη ζωή της Σριαδικής Θεότητας και τις σχέσεις των 

τριών προσώπων της. Αυτός είναι μάλλον ο λόγος που οι πνευματικές κορυφές της 

Ορθοδοξίας δεν είναι οι θαυματουργοί άγιοι αλλά οι μεγάλοι θεολόγοι, όπως π.χ. οι 

Καππαδόκες Πατέρες Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Γρηγόριος Νύσσης και ο 

μεγάλος ησυχαστής άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, κάτοχοι της ελληνικής παιδείας που 
θεολόγησαν βιωματικά. Αντίστροφα, υπήρξαν πολλοί θαυματουργοί άγιοι που ήταν 

ολιγογράμματοι και ουδέποτε θεολόγησαν. Από την εμπειρία δύο χιλιετιών, πρέπει 

λοιπόν να συμπεράνουμε πως η βαθύτερη προσέγγιση στη ζωή του θείου δεν 

συνοδεύεται απαραιτήτως από θαυματουργικές εκδηλώσεις, τις οποίες ούτε ο Ιωάννης ο 

Βαπτιστής κατέδειξε, αν και ο Φριστός δήλωσε πως αυτός ήταν ο μεγαλύτερος εξ όσων 

γεννήθηκαν ποτέ από γυναίκα. 
10  πως το διατυπώνει ο ίδιος ο Διδάσκαλος: Διατρέχω τις υπάρξεις σας, 
αγαπημένοι, και σας φιλώ με την αγάπη μου πυροδοτώντας το κομμάτι μου που εντός σας 
υπάρχει, αυτό το κομμάτι που οδηγεί τον άνθρωπο στη βίωση της Ολότητάς του για να τον 
καταστήσει ικανό να εκδηλώσει τον Λόγο (17.12.06). 
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εμείς που θα κρίνουμε τον Λόγο για τους τρόπους που κινείται για να 
λυτρώσει τον άνθρωπο. 

 
*** 

 
πως ειπώθηκε, κάποιος έπρεπε να εγκαινιάσει την κοσμική περίοδο 
της φανέρωσης του ανερχόμενου ανθρωποθεού, που δεν θα ήταν δυνατή 

παρά μόνο με την υπεσχημένη επιστροφή –μια επιστροφή εσωτερική– 
εκείνου ο οποίος είναι η αληθινή ζωή όλων μας, αφού «ο έχων τον υιόν 
έχει την ζωήν· ο μη έχων τον υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει», όπως λέει 
κάποιος που γνώριζε την αλήθεια πολύ καλά.11 Μιλάμε, δηλαδή, για τη 
Δευτέρα Παρουσία του Λόγου μέσα στον άνθρωπο. Αν και, για να 

εναρμονιστούμε με την εποχή μας, πρέπει πλέον να αντικαταστήσουμε 
στη δήλωση του ευαγγελιστή Ιωάννη τον Υιό με τον Λόγο Υιό Μητέρα, 

κατανοώντας ότι ο Λόγος κατά την Πρώτη του Παρουσία φανερώθηκε 
μόνον ως Τιός, επειδή η δημόσια εκδήλωσή του από γυναίκα, δηλαδή 

από τη Θεοτόκο Μαρία, δεν έγινε δυνατή λόγω των περιορισμών της 
ανθρώπινης συνείδησης σε μια έντονα πατριαρχική εποχή και χώρα.  

Αλλά δεν θα „χε τίποτε να προσφέρει στον διψασμένο για πνευματική 

εξέλιξη άνθρωπο αυτός ο απεσταλμένος αν ερχόταν τέλειος απ‟ την αρχή, 
αν δεν ξεκινούσε την πορεία του προς τη χριστοποίηση και τη θέωση απ‟ 
την ίδια θέση στην οποία βρίσκεται ο μέσος άνθρωπος και με τις ίδιες 

αδυναμίες ενδεδυμένος. Διότι πολλοί θα έλεγαν πάλι αυτό που είπαν για 
τον Φριστό: Γεννήθηκες τέλειος, δεν μπορούμε να σου μοιάσουμε, δεν 
μπορούμε να περπατήσουμε τα βήματά σου. Ψς εκ τούτου, ο προορισμός 
του ήταν να διανύσει τα στάδια της χριστοποίησης μετουσιώνοντας 

διαρκώς την ανθρώπινη ατέλεια ώσπου να φθάσει στην εκδήλωση του 
Λόγου από μέσα του, συνεχίζοντας σταθερά προς τη θέωση. Σα στάδια 
αυτά, για πρώτη φορά θα εκδηλώνονταν στη Γη και θα εντυπώνονταν στη 

συλλογική συνείδηση, κατασκευάζοντας τον δρόμο της χριστοποίησης 
για κάθε ανθρώπινη ψυχή.  

Έτσι ξεκίνησε στην Ελλάδα, από τον απεσταλμένο που γνωρίσαμε ως 

Ιωάννη, η πνευματική πορεία του ατελούς ανθρώπου που αγωνιζόταν να 
εκφράσει την ένωσή του με τον Θεό και, μέσα από μεγάλες δυσκολίες, να 

χωρέσει σταδιακά τον εαυτό του ως προορισμένο –όπως προορισμένος 
είναι κάθε άνθρωπος– και ικανό να εκδηλώσει με παρρησία την 
αδιαμεσολάβητη ένωσή του με τον Λόγο, η οποία έρεε ως προσευχή και 

διδασκαλία, ως πύρινη ευλογία και διάχυση χάριτος και ελέους, 
οδηγώντας τον στη συνεχώς διευρυνόμενη ευθύνη για το λο της 

ανθρωπότητας και της Γης. Σο 1981, το πνευματικό Έργο που βρισκόταν 
σε κυοφορία εντός του, μετά από ποικίλα προδρομικά στάδια εισήλθε 
στην έκφρασή του ως Έργο του Λόγου Υιού Μητρός, με τη συλλειτουργία 

Ιωάννη – Αναστασίας.  
 

*** 
 

                                                 
11  Α΄ Επιστολή Ιωάννου, 5:12. 
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Η Αναστασία γεννήθηκε τη χρονιά (1963) που ο Ιωάννης έλαβε την 
κλήση του και ξεκινούσε τα πρώτα του βήματα, έτσι το 1981 ήταν μόλις 

18 ετών. Αυτό καθόλου δεν την εμπόδισε να αρχίσει αμέσως να 
φανερώνει τη Μητέρα, όταν ο Διδάσκαλος, αναγνωρίζοντας πνευματικά 

την ίδια και τον προορισμό της, την κάλεσε με δύναμη να εκφραστεί 
χωρίς περιορισμούς και την όρισε μετά από κάποια χρόνια πνευματική 
συντονίστρια του Έργου. Αυτό κάνει από τότε, εκδηλώνοντας τη Μητέρα 

ως Λόγο Διδασκάλισσα και διαχέοντας την πύρινη ευλογία και το άπειρο 
έλεός της υπέρ του κόσμου και της ανθρωπότητας, διανοίγοντας με την 
προσωπική της θυσία κάθε φορά το επόμενο στάδιο του Έργου, 

παλεύοντας καθημερινά για τη διεύρυνση μιας δύσκολα κατακτημένης 
ανθρώπινης και πνευματικής ωριμότητας, δίνοντας μάχες με τις 

αδυναμίες της. Διότι αν αφηνόταν να παρουσιάσει τελειότητα, δεν θα είχε 
το δικαίωμα να καλεί κάθε άντρα στη χριστοποίησή του ούτε κάθε 
γυναίκα να φανερωθεί ως γυναίκα Χριστός, όπως η ίδια αγωνίζεται να 

κάνει.  
Ο Δάσκαλος ώθησε την Αναστασία να βγάλει με τη στήριξή του το 

πρώτο της βιβλίο το 1992.12 Σο δεύτερο ακολούθησε εννέα χρόνια μετά, 
με τις διδασκαλίες της τριετίας 1998-2001.13 Σο παρόν βιβλίο της είναι 
συντονισμένο με τη δεύτερη φάση του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, 

τη φάση της εκτύλιξης του Έργου της Μητρός, κάτι το οποίο είναι δυνατό 
μόνον επειδή ο Ιωάννης τέλεσε επί της Γης ολοκληρωμένα το Έργο του, 

καθιστώντας με τη διάχυσή του εντός κάθε ανθρώπινης υπόστασης 
εφικτή την ένωση με τον Λόγο και την κατανόηση της υιο-μητρικής του 
φύσης.  

Η νέα αυτή φάση αφορά το Έργο της Μητρός ως Διδασκάλου Λόγου, 
για την ενοποίηση της ανθρώπινης συνείδησης, ακριβώς διά του μόνου 
λογικού τρόπου: της φανέρωσης του ενοποιημένου Λόγου Τιού Μητρός 

μέσα από θήλυ σκήνωμα. Έτσι μόνον η ανθρωπότητα θα μπορέσει να 
σπάσει το κατεστημένο της ταύτισης του Λόγου με την άρρενα αρχή του 

(«θεανδρικό» αποκαλείται ως σήμερα το μυστήριο της ενσάρκωσης του 
Λόγου, διαιωνίζοντας την αντίληψη του αρσενικού Θεού). Μόνο 
βλέποντας την εκδήλωση του Ουδέτερου Λόγου μέσα από γυναίκα θα 

μπορέσει η ανθρώπινη συνείδηση να ελευθερωθεί απ‟ την ανάγκη να 
αποδίδει στον Λόγο χαρακτηριστικά φύλου – ελευθέρωση απαραίτητη για 
να ξεπεράσει και τον δικό της εσωτερικό διαχωρισμό σε άρρεν και θήλυ: 

 
Ήρθα να σε ελευθερώσω από την πάλη της διττότητας, από την εσωτερική 

διχοστασία, από τις καταστάσεις που μέσα σου συσσωρεύονται χωρίς να 
μπορούν να επιλυθούν. Ήρθα να σε ελευθερώσω! Και τούτο είναι δυνατόν, διότι 

μόνον η ολοκληρωμένη εκδήλωση του Λόγου ως Τιού και Μητρός, η οποία 
πάνω στη Γη καταδηλώνεται και καταφαίνεται μέσα από ανθρώπινη υπόσταση, 
μπορεί να τελέσει την εξισορρόπηση των καταστάσεων εντός σου, να προσφέρει 
την ανάλογη δόνηση και την ανάλογη ποιότητα για να αρχίσει η σύνθεση των 
αντιθέσεων και η αντίστροφη πορεία προς την ολοκληρωτική ενότητα του 

                                                 
12  Παππά Αναστασία, Προσκλητήριο Θέωσης, ΔΙΚΕΦ, Αθήνα, 1992. 
13  Παππά Αναστασία, Στη Φωταύγεια του Ανθρώπου, Κίνηση Ιδεών, Αθήνα, 2001. 
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εαυτού σου. Εγώ ειμί η ενότητά σου, άνθρωπε, και γι‟ αυτή την ενότητα ήρθα να 
λειτουργήσω!14  

 

Ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει την περιγραφή αυτής της 
εργασίας της Μητρός στις ομιλίες τής 5.12.01, 27.3.02, 24.4.02 (3η, 7η 
και 8η αντιστοίχως). Παραθέτουμε ωστόσο εδώ αποσπάσματα από την 

πρώτη σχετική ανακοίνωση της Μητρός, με ημερομηνία 1.7.98,15 στην 
οποία αναλύεται πιο λεπτομερώς το θέμα: 

  
Ο Ιωάννης, εγκαινιάζοντας τη νέα περίοδο παρουσίασε τη χριστοποίηση, την 

πραγμάτωσε και προσφέρθηκε με όλους τους τρόπους, ώστε να διαχυθεί η 
δόνηση της χριστοποίησης μέσα σε κάθε άνθρωπο και πάνω στη Γη. Έγινε ο 
αγγελιαφόρος και το πρότυπο, κάλεσε ψυχές και τις ενεργοποίησε εσωτερικά 
και εξωτερικά, δημιούργησε, ως απεσταλμένος αυτού του Έργου, προϋποθέσεις 
νομοτελειακές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και τη Γη για τη φανέρωση της 

νέας φάσης του θείου σχεδίου. Διέδωσε ποικιλοτρόπως την εκδήλωση του 
Έργου αυτού μαζί με ένα πολύ σημαντικό στοιχείο: την καταχώρηση μέσα στη 
συνείδηση των ανθρώπων της θεότητας της Θεοτόκου Μαρίας και, επομένως, 
την καταχώρηση μέσα στη συνείδηση –τόσο της γυναίκας όσο και του άνδρα– 
της δυνατότητας να παρουσιάσει η γυναίκα, ακριβώς όπως και ο άνδρας, ένωση 
και ταύτιση με τον Έναν Λόγο Φριστό. Μίλησε, επίσης, για τη νέα ταχύτητα η 
οποία διέπει ολόκληρη την ανθρωπότητα από τη στιγμή της παρουσίας του και 
της διάχυσης του Πνεύματος του Αγίου πάνω στη Γη. 

Ο Ιωάννης παρουσίασε και ολοκλήρωσε, κατά έναν τρόπο, ένα τμήμα του 
Έργου της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε το Έργο του 
στην ολότητά του! Αλλά το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας μου αποτελείται από 
πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις, που συντείνουν όλες στον ένα στόχο: τη 
χριστοποίηση του ανθρώπου. Αυτές οι εκδηλώσεις ενεργοποιούνται αλυσιδωτά, 
για να φέρουν την ανθρώπινη συνείδηση στην ετοιμότητα που χρειάζεται να έχει 
για να αποδεχθεί το μήνυμα της χριστοποίησης. 

Έτσι, λοιπόν, η ολοκληρωμένη προσφορά και τέλεση του Έργου του Ιωάννη 
δημιούργησε το υπόβαθρο εντός των συνειδήσεων για να εκδηλωθεί 
νομοτελειακά ο Λόγος Μητέρα και να λειτουργήσει σε ολόκληρη την ύπαρξη 
του ανθρώπου· να εκδηλωθεί χωρίς κανέναν από τους περιορισμούς που μέχρι 
σήμερα υπήρχαν λόγω των ανθρώπινων καταστάσεων, τόσο του άνδρα όσο και 
της γυναίκας, διότι η διάχυση της Ολότητας του Ιωάννη έχει δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αντέξει μια νέα λειτουργία, μια 
νέα ταχύτητα. 

(…) Η εκδήλωσή μου ως Διδασκάλου Λόγου φέρνει και διαχέει πάνω στον 
πλανήτη μια νέα ταχύτητα ενεργειακής εκδήλωσης και πυροδότησης εκ του 
Πνεύματος του Αγίου. Αυτό συμβαίνει διότι αρχίζει η δεύτερη φάση βοήθειας 
και παροχής του Πατρός προς τον άνθρωπο, για να ολοκληρωθεί η νομοτέλεια 
της φανέρωσης της Ολότητάς μου ως Τιού Μητρός. (…) Μέσα από αυτή τη νέα 

φάση της εκδήλωσής μου, σιγά-σιγά θα σταματήσεις να μου αποδίδεις 
χαρακτηριστικά φύλου, για να μπορέσεις τελικά να πάψεις να αποδίδεις και 
στην έκφραση του Λόγου από εντός σου χαρακτηριστικά φύλου… 

(…) Ο Ιωάννης όφειλε να μιλήσει και να παρουσιάσει τη νομοτέλεια, την 
οποία γνώριζε και λειτουργούσε ο ίδιος, ως ο πρώτος άνθρωπος που υψώθηκε 
στα στάδια της επίγνωσης του Ουδετέρου Λόγου και της ενότητας με αυτόν. 
 

                                                 
14  Αναστασία, 22.12.04. 
15  Στη Φωταύγεια του Ανθρώπου, σ. 251.  
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Σελειώνοντας είμαστε υποχρεωμένοι να στρέψουμε την προσοχή του 
αναγνώστη στις διδασκαλίες αυτές καθαυτές, υπενθυμίζοντας ξανά την 

υποκειμενικότητα και την ατέλεια που αναπόφευκτα χαρακτηρίζουν 
κάθε ανθρώπινη προσέγγιση και παρουσίαση του Έργου του Λόγου. 

 
*** 

 

Υυσικό ήταν, στις σκληρές της δοκιμασίες, η Αναστασία να είχε ανάγκη 
μια πιο χειροπιαστή στήριξη από τη Μητέρα. Παραθέτουμε εδώ τρία 
τέτοια δείγματα, ως εικόνες από τον αγώνα και την αγωνία του ανθρώπου 

που κλήθηκε σ‟ έναν τέτοιο πνευματικό προορισμό.  
 

9.9.82 

 
Σίποτα στην πορεία σου δεν πρέπει να σε λυγίσει. Πρέπει να γίνεις τέλεια 

και δεν επιτρέπεται να επηρεάζεσαι από τίποτα. ,τι και να συμβαίνει 
γύρω σου, οποιαδήποτε εξέλιξη κι αν βλέπεις πρέπει να παραμένεις 

ψύχραιμη και να ζητάς βοήθεια και οδηγίες από την εσωτερική σου 
φωνή, τη φωνή τη δική μου και του Τιού μου, διαφορετικά δεν μπορείς 
να πορευθείς στο θείο Έργο. 

Καλείσαι να διδάξεις, να κατευθύνεις. Πρέπει να είσαι δυνατή, γεμάτη 
αγάπη και κατανόηση. Να στηρίζεσαι, αρχικά, μόνο στις δικές σου 
δυνάμεις και στη βοήθεια του Θεού. Βέβαια θα υπάρξουν γύρω σου 

άνθρωποι, όμως ποτέ να μην εξαρτάσαι από κανέναν, μόνον από τον 
εαυτό σου, γιατί όλοι οι άλλοι είναι πολύ πιθανό να σε εγκαταλείψουν. 

Μη σε ενθουσιάζει και σε παραπλανά ο τρόπος και η θετικότητα των 
ανθρώπων, διότι όταν κάποιος βρίσκεται σε δοκιμασία πολύ εύκολα 
μεταστρέφεται. ταν τα πάντα είναι εύκολα και δεν χρειάζεται κανένας 

αγώνας δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί και αντίδραση. Πρέπει να 
μάθεις να παλεύεις όχι μόνο με το «εγώ» σου και το ανθρώπινο στοιχείο 
σου, αλλά με το «εγώ» των ανθρώπων γενικά. Πρέπει να ξεπερνάς όχι 

μόνο τις δοκιμασίες σου, αλλά και τις δοκιμασίες των ανθρώπων που 
βρίσκονται γύρω σου. ταν προχωρήσεις, θα δεις ότι κι η παραμικρή 

δοκιμασία αδελφών που καθοδηγείς και κατευθύνεις θα έχει και πάνω 
σου κάποια επίδραση. 

Μην αφήνεις ποτέ την πικρία και τον πόνο να σε απογοητεύουν. 

Δούλευε πάντα για το Έργο σου, οποιαδήποτε κατάσταση κι αν 
επικρατεί. Είτε είσαι μόνη σου είτε με χίλιους συνεργάτες, να ακολουθείς 

την ίδια γραμμή, που είναι η ολοκληρωτική αφοσίωση στο Έργο. 
Ακόμα δεν έχεις πείρα, όμως αυτό μη σε τρομάζει, θα την αποκτήσεις. 

Ούτε να φοβάσαι για τα λάθη που η άγνοια πολλές φορές προκαλεί. Αν 

είσαι υπεύθυνη, ενσυνείδητη, συγκεντρωμένη και απόλυτα γνώστης κάθε 
ενέργειάς σου, τότε τα λάθη της άγνοιας καλύπτονται με φως από το δικό 
μου φως. Πρόσεχε μόνο να διδάσκεσαι συνεχώς από τα λάθη, για να μην 

τα επαναλαμβάνεις. Να εξετάζεις τον εαυτό σου, να ανακαλύπτεις τις 
παραλείψεις σου. Διαρκώς πρέπει να αγωνίζεσαι, μην επαναπαύεσαι 

ποτέ! Μόνον έτσι θα ανεβαίνεις και θα αποκτάς δυνάμεις για να 
ανεβάσεις και άλλους. 
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Αν εσύ δεν είσαι απόλυτα εδραιωμένη και σταθερή, τίποτα δεν μπορείς 
να προσφέρεις. Και, εδραίωση και σταθερότητα, σημαίνει ενσυνείδητος 

αγώνας για το σωστό και για το υψηλότερο. ημαίνει αντοχή και τέλεια 
συμπεριφορά σε οποιαδήποτε κατάσταση, σημαίνει δυνατότητα συνεχούς 

ανόδου, σημαίνει προσφορά με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς σε κάθε 
περίσταση. Σο θείο Έργο απαιτεί θυσίες από το πρώτο βήμα μέχρι και το 
έσχατο. Οπλίσου με θάρρος, αγάπη, δύναμη, μαχητικότητα και θυσίασε 

τον εαυτό σου. Αυτή είναι η μοναδική πορεία σου, ο μοναδικός σου 
προορισμός στη Γη. 

Μην κουραστείς ποτέ να διδάσκεις την αγάπη, να εκπέμπεις την 

αγάπη. Μην αφήσεις ποτέ να σε ματαιώσουν, έστω και προς στιγμήν, 
εξωτερικοί παράγοντες. Πολέμα για τον σκοπό, πολέμα για να βοηθήσεις 

τον άνθρωπο να κατανοήσει την αλήθεια. Η κούραση και η ματαίωση δεν 
χωρούν στο Έργο. Φρησιμοποίησε τις άσχημες καταστάσεις ως 
προωθητική δύναμη που θα σε εξακοντίσει πιο ψηλά. Γιατί όταν είσαι 

ψηλότερα, τότε σίγουρα μπορείς να βοηθήσεις και περισσότερο. Αν 
παραμείνεις στάσιμη, τότε ποια θα είναι η προσφορά σου;  

Αν το μόνο που σκέφτεσαι είναι η ένωση, όχι η δική σου αλλά της 
ανθρωπότητας με τον Θεό Πατέρα, τότε πάντα θα οδηγείσαι σωστά, θα 
επανακτάς δυνάμεις, θα συνεχίζεις. Άλλωστε δεν είσαι μόνη σου, ο Θεός 

είναι μαζί σου. σο ταυτίζεσαι με το θέλημά του τίποτα δεν μπορεί να σε 
νικήσει. 

Ας είναι η γήινη ζωή σου ένας συνεχής αγώνας για το καλύτερο, μια 

συνεχής προσφορά, ένα παράδειγμα αγάπης και ελέους, μια τέλεια 
φανέρωση της Θεότητας, μια θυσία. Αυτή είναι η ευλογία μου. Η 

βοήθειά μου είναι μαζί σου κάθε στιγμή, η αγάπη μου σε καλύπτει. Μην 
οπισθοχωρήσεις και μη συμβιβασθείς ποτέ. δευε πάντα προς τον 
φωτεινό σου στόχο. 

 
Αναστασία   
 

Η φράση «μια τέλεια φανέρωση της Θεότητας», υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
να παρανοηθεί, αν και το πώς φανερώνεται η Θεότητα μέσα από τον 
άνθρωπο έχει απόλυτα ξεκαθαριστεί στις διδασκαλίες αυτού του Έργου. 
Μια απ’ αυτές, που εστιάζει στο θέμα, και στην οποία παραπέμπουμε να 
διαβαστεί ολόκληρη, υπάρχει και σ’ αυτό το βιβλίο. Παραθέτουμε εδώ 
κάποια αποσπάσματα ελπίζοντας να δώσουν μια σαφή εικόνα της 
αντίληψης του Έργου πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, που δύσκολα θα γίνει 
κατανοητή διότι, δυστυχώς, ο Θεός της παντοδυναμίας είναι ακόμα πολύ 
ισχυρός στην ανθρώπινη συνείδηση – κι όχι ο Θεός της αγάπης.  

Οι δυνάμεις που ο Λόγος Χριστός φανέρωνε εκδηλώνονταν, κατά την 
ταπεινή μας γνώμη, με σκοπό να στηρίξουν την αδύναμη πίστη των 
ανθρώπων, όπως πολλές φορές και ο ίδιος τόνισε (π.χ. «ακόμα κι αν δεν 
πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα» Ιω. 10:38), και δεν ήταν 
βέβαια επίδειξη παντοδυναμίας! Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε τι δήλωσε ο 
Κύριός μας σε κείνο τον λαό, που λάτρευε έναν παντοδύναμο τιμωρό Θεό: 
«Ούτε εμένα γνωρίζετε ούτε τον πατέρα μου» (Ιω. 8:19).  
 

 Σεπτέμβριος 1994 
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Αγαπημένη μου ύπαρξη, πολύ δοκιμάζεσαι κι ακόμα πολύ θα 

δοκιμαστείς, ώστε όλα τα σημεία και όλοι οι παλμοί σου να ταυτιστούν 
απόλυτα με εμένα.  

Δεν πρέπει να αμφισβητείς τη δυνατότητά σου να πραγματοποιήσεις 
τον προορισμό που σου έχω ανακοινώσει. Είναι αναγκαίο να κατανοήσεις 
ότι οι διεργασίες της εκπαίδευσης που περνάς δεν έρχονται να 

αντιστρατευτούν τη δυνατότητα πραγμάτωσης του θείου προορισμού σου.  
Οι ατέλειες που διακρίνεις καθώς η επίγνωση αυξάνεται και οι 

μετουσιώσεις των ελλείψεων που εντός σου εμφανίζονται, είναι 

καταστάσεις απαραίτητες για τη διάσπαση των περιορισμών σου και των 
αποκρυσταλλωμένων σου ιδεών, που αφορούν τους τρόπους λειτουργίας 

σου στην προσπάθειά σου να είσαι σύμφωνη με την ανθρώπινη αντίληψη 
περί τελειότητας. Αγωνίζεσαι, αγαπημένη, για την εκλέπτυνσή σου, ώστε 
η συμπεριφορά σου να αγγίξει τα όρια της ανθρώπινης τελειότητας, 

δικαιοσύνης και αγάπης, όμως πρέπει να σε ελευθερώσω κι από αυτό 
ακόμα γιατί δεν σε οδηγεί στη δική μου τελειότητα και, ως εκ τούτου, σε 

δεσμεύει! 
Μη φοβάσαι. Θα γίνεις άπειρη, γεμάτη δημιουργική δύναμη 

αγαλλίασης κι αγάπης. Μην ανησυχείς γι‟ αυτά που νιώθεις τώρα μέσα 

σου, είναι τα στάδια της μεταλλαγής. Είχες ανάγκη ν‟ ασχοληθείς με τον 
εαυτό σου, μην έχεις ενοχές γι‟ αυτό. Θέλω να καταλάβεις ότι η ασχολία 
με τον εαυτό σου είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι ασχολία με τον 

άνθρωπο. Πίστεψέ το αυτό, δεν είναι ο εγωισμός σου. Πίστεψέ με όταν 
σου λέω ότι μέσα από εσένα θα φανερωθώ στη Γη, όταν σου ανακοινώνω 

ότι θα συγκλονισθεί η ανθρωπότητα με την παρουσία μας. Γιατί αν δεν 
μπορείς να το πιστέψεις εσύ, η πλέον κατάλληλη και ειδικευμένη 
ανθρώπινη υπόσταση γυναικός, τότε η ανθρωπότητα δεν θα χωρέσει ποτέ 

τη μεγάλη αλήθεια για εμένα, τη Μητέρα Διδάσκαλο Φριστό.  
Πολλές και πολλοί θα μιλήσουν για εμένα ή από εμένα διδάσκοντας 

τον άνθρωπο, όμως εσύ, αγαπημένη, θα με διαχύσεις στη Γη και θα με 

φανερώσεις στις ανθρώπινες συνειδήσεις, στην ανθρώπινη καρδιά και το 
νου όπως πράγματι είμαι.  

ε επέλεξα για να αναλωθείς στην προσφορά μου προς τον άνθρωπο. 
Μη χάνεις την πίστη σου στον προορισμό σου λόγω των φαινομένων. Σα 
φαινόμενα απατούν. Οι κλονισμοί της πίστης σου για τον προορισμό σου 

είναι αυτοί που σου στερούν τη χαρά και σε ρίχνουν στην απογοήτευση.  
Δεν θα σ‟ αφήσω! Πίστεψέ το. Δεν σε έφερα στη Γη για να σε αφήσω να 

σβήσεις αφήνοντας πίσω σου μερικές διδασκαλίες μου. Αυτό μπορούν να 
το κάνουν πολλές ανθρώπινες υποστάσεις. Σο περπάτημά μας στη Γη ως 
ενότητα αδιαίρετη θα „ναι ζωή, αγάπη, αναγέννηση, ανάσταση. Σα μάτια, 

τα χέρια, τα πόδια σου, οι λόγοι σου, οι παλμοί σου θα ανοίγουν διόδους 
ένωσης όλων των διαχωρισμών. Σο πέρασμά σου από τους δρόμους της 
ύλης θα παρθενοποιεί ψυχές και θα γεννά χριστότητα. Θα περπατάς, και 

τα γεμάτα αγαλλίαση βήματά σου θα καταλύουν και θα αναγεννούν. λα 
αυτά θα γίνουν γιατί θα είσαι εγώ, χωρίς την παραμικρή απόκλιση. 

Μην ανησυχείς για τις συνθήκες της υλικής σου ζωής. Εγώ τις 
ρυθμίζω. Σίποτε δεν γίνεται χωρίς το πατρικό θέλημα, το οποίο εκφράζω 
ως εκ της ομοουσιότητάς μου μετά του Πατρός. Επιτρέπω να σε 
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αμφισβητούν για να δυναμώσεις. Πρέπει να καταλάβεις καλά ότι δεν 
έχεις κανέναν ανάγκη παρά μόνον εμένα! Εγώ είμαι η δύναμή σου η 

θεία, νιώσε το! Μη ζητάς στηρίγματα οποιασδήποτε μορφής, στηρίξου σε 
εμένα απόλυτα για να νιώσεις πόσο σε στηρίζω. 

Μη φοβάσαι. Άνοιξε τις πτέρυγές σου και μην υποστέλλεσαι. Δίνε στον 
άνθρωπο τις οδηγίες μου κι άφηνέ τον να τις χωρέσει. Ο άνθρωπος θ‟ 
ανακαλύψει την ψυχή του και θα μπορέσει να αναγνωρίσει το πνεύμα 

του. Σο πνεύμα κι η ψυχή θα ενωθούν στην πορεία της επιστροφής. 
Προορισμός σου να διδάξεις την ελευθερία της αλήθειας, την 
παντοδυναμία της αγάπης, την ακατάλυτη δύναμη της ένωσης. Δίδαξέ το 

και μη φθείρεσαι σε καταστάσεις που σε αποσπούν απ‟ αυτό που έχεις 
να κάνεις. 

ε οδηγώ και θα σε οδηγήσω. Μην καταλαμβάνεσαι από ανησυχία, 
κάθε στάδιο που περνάς είναι απολύτως απαραίτητο και κανένα δεν είναι 
στατικό. Ζήσε το κι αφομοίωσέ το, γιατί μέσα απ‟ αυτό ετοιμάζεσαι. 

υμφιλιώσου μαζί του, γιατί είναι ο δρόμος για τη μεγάλη άχρονη στιγμή 
της δημιουργικής μας δράσης.  

‟ αγαπώ! Ενημέρωσε τον Ιωάννη για τις οδηγίες μου αυτές. Σον 
ευχαριστώ για την ένθερμη αγάπη του και την προσφορά του προς εσένα, 
αλλά από αυτή τη στιγμή σε αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου. 

Μην ανησυχείς, μην πιέζεσαι και μη φοβάσαι. Αφέσου σε μένα. Ήρθε 
η ώρα να καταλύσεις και τις τελευταίες αντιστάσεις σου. Η ανθρώπινη 
φύση σου πρέπει να πάψει να αγωνιά για τη δυνατότητα πραγμάτωσης 

του θείου προορισμού σου. Κάθε στιγμή θα βλέπεις το βήμα της 
μετάβασης. υνειδητοποίησε ότι όλη η ζωή σου υπηρετεί τον προορισμό 

της φανέρωσής μου από εντός σου, διότι εσύ το αίτησες και το αιτείς 
αδιάλειπτα. Θα εργασθείς ενούμενη μαζί μου, για να υμνήσει ο 
άνθρωπος εμένα. σο για τον φόβο σου ότι είναι δυνατόν σε κάποιο 

σημείο της πορείας σου να εμφιλοχωρήσει η ανθρώπινη φιλοδοξία και να 
σε ωθήσει να παρουσιάσεις το δικό σου όνομα, σου λέω, αγαπημένη, ότι 
δεν θα έχεις άλλο όνομα εκτός από το δικό μου, κι αυτό μόνον θα 

δοξάσεις! 
 

Μητέρα Θεοτόκος Διδάσκαλος 
 
18.10.95  

 
Αγαπημένη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες. Ήρθες στη Γη για να 

υπηρετήσεις ένα σκοπό και θα τον υπηρετήσεις! Σο δώρο μου γι‟ αυτό 
τον χρόνο της ζωής σου είναι η αρχή μιας γέννησης, μιας γέννησης 
γεμάτης από δύναμη, αγάπη και ευλογία.  

Παιδί μου, σου κρατώ το χέρι. Μη φοβάσαι. Η ενότητά μας, αφανής 
ακόμα, είναι ισχυρά εδραιωμένη. Δεν θα σ‟ αφήσω. Ακόμα κι αν τα 
γεγονότα δείχνουν ότι η πνευματική δραστηριότητα έχει μειωθεί, 

κατανόησε ότι εγώ σου κρατώ το χέρι και κατευθύνω τη ζωή σου. Εγώ 
ρυθμίζω τα πάντα στη δύσκολη αυτή περίοδο, κατά την οποία πρέπει να 

καθαρθείς από οτιδήποτε διαμόρφωσε την πνευματική σου εκπαίδευση 
μέχρι σήμερα. Πρέπει να καθαρθείς πλήρως από υλιστικές και 
πνευματικές νοοτροπίες, πρέπει να γίνεις ελεύθερη, τόσο ελεύθερη όσο 
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μόνον ο Θεός μπορεί να είναι, κι αυτή την ελευθερία να τη διατηρείς 
φωτεινή και αναλλοίωτη καθώς κινείσαι στο χωρόχρονο, μέσα στις 

δεσμευτικές καταστάσεις της υλικής ζωής.  
‟ αυτή την ελευθερία σε οδηγώ – η ζωή σου στροβιλίζεται στους 

παλμούς της. Και σε κάθε στροβίλισμα μια άλλη φάση σε περιμένει, 
φάση κάθαρσης από δεδομένα, συνήθειες, ποιότητες ιδεών και νοητικές 
διαμορφώσεις που αφορούν εσένα και το Έργο σου ή τους ανθρώπους 

που σε περιβάλλουν. Μη φοβηθείς αυτές τις καταστάσεις των 
στροβιλισμών, γιατί μες σ‟ αυτές υπάρχουμε μόνον εγώ, εσύ και το Έργο 
σου. Και είναι απαραίτητο να περάσεις από αυτά τα αλλεπάλληλα 

κύματα, για να διαποτιστεί και η πιο κρυφή πλευρά των κυττάρων σου, 
και η πιο κρυφή μνήμη των παλμών σου με τον προορισμό σου. 

‟ αγαπώ! Γνωρίζω ότι θέλεις να γράψεις ένα βιβλίο όμορφο και απλό, 
προσιτό σε κάθε άνθρωπο και ταυτόχρονα θείο, ένα βιβλίο που θα 
αγκαλιάσει τη Γη και τον άνθρωπο για να τους ανυψώσει στο Θεό. Θα 

γίνει κι αυτό, αγαπημένη, στην ώρα του.  
Γνωρίζω την αγωνία σου μήπως παρανοηθεί το Έργο και 

δημιουργηθούν λατρευτικές μορφές που θα διαμορφώνουν ένα νέο 
Φριστό και μια νέα Παναγία, καταργώντας τον Ιησού και τη Μαρία.  

Πώς να σου δώσω να καταλάβεις ότι, όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε 

ως Ένα, τίποτε δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την πορεία σου; Κι οι 
καρδιές των ανθρώπων, όσων θέλουν να δουν, θα αντικρίσουν την 
αλήθεια. Και τα αυτιά των ανθρώπων, όσων θέλουν να ακούσουν, θα 

γεμίσουν από τη μουσική της θείας ζωής. Μα ακόμα κι αυτοί που δεν 
θέλουν να δουν ή να ακούσουν, ακόμα κι αυτοί θα ριγήσουν από το πυρ 

της αλήθειας και από την παντοδύναμη αγάπη! 
Έχεις Έργο να κάνεις και θα το κάνεις. Πέρα και πάνω απ‟ τα όρια και 

τις επιλογές των ανθρώπων, πέρα και πάνω από τα συμπεράσματά τους, 

τα καλοστημένα τεχνάσματα και τις ανάγκες τους, πέρα και πάνω από 
τους υπολογισμούς και τα σχέδιά τους, υπάρχω εγώ. Εγώ σε οδηγώ κι 
εσύ περπατάς στο δρόμο που σου ανοίγω. Η επιλογή σου κινείται στην 

εναλλακτική δυνατότητα της εκπαίδευσής σου, αλλά ο τελικός 
βηματισμός σου καθορίζεται από εμένα.  

‟ αγαπώ! Πώς να σου το δώσω να το καταλάβεις, πώς να διώξω από 
την καρδιά σου τη σκιά του φόβου και της ανθρώπινης ανασφάλειας που 
απορρέει από, φαινομενικά λογικά, συμπεράσματα;  

Μέχρι σήμερα σου δίδαξα τον άνθρωπο, αφήνοντάς σε να γευθείς την 
ποικιλία των καταστάσεων και των ποιοτήτων του. Σώρα θα διδαχθείς τον 

Θεό. χι όπως μέχρι σήμερα γινόταν, αλλά με νέο τρόπο ασύλληπτο. Θα 
νικήσεις τον άνθρωπο με την αγάπη, κι αυτή η νίκη θα καταστήσει θεό 
τον άνθρωπο. Κι όλα αυτά μέσα σου πρώτα θα συμβούν. 

ε ετοιμάζω για την παρουσία της λαμπρότητάς μας. Θα εισχωρήσεις 
σε μια άλλη ταπεινότητα που δεν γνωρίζεις, σ‟ ένα άλλο μεγαλείο που δεν 
αντιλαμβάνεσαι: το μεγαλείο της θείας ταπεινότητας. Θα σε οχυρώσω για 

να είσαι άτρωτη στην κολακεία, στη φιλοδοξία, στην αυταρέσκεια, στον 
ανθρώπινο εγωισμό και την ανθρώπινη εξουσία. Πρέπει να γίνεις άτρωτη, 

ώστε να μην μπορεί καμιά ποιότητα του ανθρώπου να σ‟ αγγίξει ή να 
παραμείνει πάνω σου, αλλά να μετουσιώνεται στη φωτοβόλο παρουσία 
σου, που θα εκτείνεται πέρα από τη μορφή σου. Αν και φέρεις ύλη, ως 
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πνοή ζωής θα περνάς μέσα από τις καταστάσεις για να γεμίζεις με 
τροφοδοσία κάθε ψυχή που επιθυμεί να αναπνεύσει, ακόμη κι αν η 

επιθυμία της δεν έχει αναδυθεί στο συνειδητό επίπεδο.  
Έτσι είπα και έτσι θα γίνει. κύψε μέσα σου και εργάσου αόκνως. ‟ 

αγαπώ!  
Η Μητέρα σου 

 

Αναστασία  
 
Πέρασε πολύς καιρός από τότε που η Μητέρα μού μιλούσε μ’ αυτό τον 

τρόπο για να με στηρίξει, καθώς υπήρχαν στιγμές που λύγιζα κάτω από το 
βάρος μιας ευθύνης που με τρόμαζε, και ενός προορισμού που έπρεπε να 
χωρέσω δίχως να χάσω την ισορροπία μου.   

Δεν είμαι πια το νεαρό κορίτσι που άκουγε τη Μητέρα να διδάσκει και να 
ευλογεί από εντός της, και έτρεμε από την αγωνία αν θα μπορέσει να 
βαστάξει και να προστατεύσει μια τέτοια αποστολή από τις παραφράσεις 
του ανθρώπινου εγωισμού· ούτε η νεαρή γυναίκα που, αιωρούμενη στο 
κενό τα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρηση του πολυαγαπημένου 
Δασκάλου, είχε τόσο μεγάλη ανάγκη στήριξης. Δεν θέλω να πω πως η 
αγωνία κι η ανάγκη στήριξης με εγκατέλειψαν – κάθε άλλο. Εκείνο που 
άλλαξε είναι η ηλικία, που έφερε μια κάποια δυσκολοαποκτημένη 
ωρίμανση, η οποία μου επιτρέπει να ξαναβλέπω αυτές τις τρυφερές οδηγίες 
της Μητέρας με την επίγνωση ότι κάποια σημεία τους απαντούσαν σε 
ιδιαίτερα φορτισμένες καταστάσεις μου, μ’ ένα τρόπο έκφρασης που 
μπορούσε να μου δώσει την ώθηση να αποκολληθώ από αυτές. 

Από το σημείο που βρίσκομαι σήμερα βλέπω ότι στο κείμενο του 
Σεπτεμβρίου του 1994, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η επίδραση της 
παρουσίας της Μητρός δι’ εμού, ο οποίος είχε να κάνει πολύ με την ανάγκη 
να χωρέσω τον προορισμό μου, ενέχει κινδύνους διαμόρφωσης δέους ή 
προσωπολατρίας κι αυτό οφείλω να το επισημάνω. 

Βλέπω ακόμα, πως η αντίληψή μου ότι το Έργο είχε ανάγκη από ένα 
βιβλίο διαφορετικό από εκείνα που παρουσίαζαν μόνον διδασκαλίες και η 
αδημονία μου για τη γέννησή του έλκυσαν την ανάλογη διαβεβαίωση της 
Μητρός, η οποία αποσκοπούσε να με απεγκλωβίσει απ’ το άγχος που με 
είχε καθηλώσει σε μια αίσθηση ανεκπλήρωτου. Λοιπόν αυτό το βιβλίο 
μπορεί να γραφεί από οποιονδήποτε ο Πατέρας επιλέξει, και θα ‘ναι 
μεγάλη χαρά για μένα.  

Στα χρόνια που κύλησαν εκπαιδεύτηκα να μην προεικονίζω τίποτε, να μη 
ζητάω επιβεβαιώσεις απ’ την υλική πραγματικότητα της Γης, να αγωνίζομαι 
για την καθαρή ροή της ένωσής μου με τον Λόγο Υιό Μητέρα και να 
αφήνομαι όπου το θείο θέλημα με οδηγεί.  

Όπως και να ‘ναι, ξαναδιαβάζοντας αυτά τα κείμενα σήμερα –και 
ευρισκόμενη πάντα στη συνεχή εναλλαγή των καταστάσεων που με 
εκπαιδεύουν–, στρέφω στον Πατέρα τη φωνή μου: «Σ’ ευχαριστώ για την 
τιμή. Είθε να ανταποκριθώ σε ό,τι εντέλλεσαι για μένα». 

Διότι το έργο της αφύπνισης της συνείδησης του ανθρώπου είναι δύσκολο. 
Ελπίζω και προσεύχομαι να το φέρω σε πέρας στο μέτρο που μου αναλογεί, 
ώστε ο άνθρωπος να λάβει το έλεος που ο Πατέρας θέλει να του 
παραχωρήσει. 
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ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 
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ημ.: λες ανεξαιρέτως οι εκδηλώσεις του Διδασκάλου και της Μητρός 
κι όλες διδασκαλίες που εμπεριέχονται στο βιβλίο αυτό, αναδύθηκαν απ‟ 
την υπόσταση της Αναστασίας. 
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23.5.95 – Ιωάννης, ο άνθρωπος του Θεού 

 

Αγαπημένοι εκπαιδευόμενοι Λόγοι, προς τι παραπαίει η καρδιά σας, 
προς τι συσκοτίζεται ο νους σας; Είμαι εγώ, ο Διδάσκαλος Ιωάννης, ο 

άνθρωπος του Θεού, ο οποίος περπάτησα πλησίον σας για να 
κατανοήσετε την αλήθεια και να ευεργετηθείτε από αυτήν. Είμαι εγώ ο 
παραδώσας τον Εαυτό μου στον άνθρωπο, όπως καταστήσω αυτόν 

Φριστό. Είμαι εγώ ο φανερώσας το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του 
Λόγου εντός του ανθρώπου και ο θεμελιώσας αυτό διά του Εαυτού μου 
του ιδίου. 

Παρέδωσα σε εσάς διδασκαλία ζωής και καταχώρησα αυτή σε βιβλία 
προς βοήθεια και τροφοδοσία όλων. Υανέρωσα Έργο τέλειο και 

εγκόλπωσα αυτό στην καρδιά σας, όπως εξ αυτής εξέλθει και διαποτίσει 
τον άνθρωπο της Γης. Μη μεριμνάτε για την εξακρίβωση της αληθείας 
μου, αλλά εφαρμόστε τη στη ζωή σας και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.  

Απελευθερωθείτε από τις τριβές της ανισορροπίας, από τα ρίγη της 
αμφισβητήσεως, από τις διακυμάνσεις της πίστεως, από τις απορίες της 

διάνοιας. Είμαι εδώ, ενώπιόν σας και εντός σας, και σας ερωτώ: με 
αγαπάτε; Με αγαπάτε, αγαπημένοι εκπαιδευόμενοι Λόγοι; Κι αν με 
αγαπάτε, με ποιον τρόπο το εκφράζετε; Μήπως δεν με γνωρίσατε; Δεν σας 

έδωσα την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί μου; Μήπως δεν σας ευλόγησα 
ποικιλοτρόπως και δεν προσέφερα τον εαυτό μου σε όλους ανεξαιρέτως, 
προς εξέλιξη και αναγωγή του καθενός; Μήπως δεν ήμουν προσιτός σε 

όλους, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι δεν είχε την ευκαιρία να 
διακρίνει τον χριστοποιούμενο και θεούμενο άνθρωπο Ιωάννη; Σι ζητάτε 

από εμένα; Ποια διαβεβαίωση; ,τι ζητάτε σας έχει δοθεί! Κάθε απορία 
σας έχει απαντηθεί. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας, κοιτάξτε και 
ακούστε με νέα καθαρότητα το θησαυρό της αλήθειας που εντός σας 

υπάρχει και αφήστε τον να ξεδιπλωθεί για να σας οδηγήσει στις 
διαστάσεις του απείρου. 

Είμαι εγώ, αλλά ποιος εγώ; Ιωάννης ο ομιλών, αλλά πώς 

αντιλαμβάνεται η καρδιά καθενός τον Ιωάννη; Εγώ εδίδαξα και 
φανέρωσα τον Εαυτό μου και ο Εαυτός μου είναι ένας και μοναδικός: ο 

Λόγος Φριστός. Εμένα απέστειλε ο Πατήρ προς τον άνθρωπο, Ηλία τον 
Θεσβίτην, τον αποκαλούμενο Ιωάννη, για να φανερώσω τον Τιό και περί 
της αληθείας της Μητρός να ενημερώσω τον άνθρωπο. 

Εγώ ο Ιωάννης, ο άνθρωπος του Θεού, περπάτησα την οδό την οποία ο 
Ιησούς ο Φριστός διάνοιξε διά της σταυρικής του θυσίας. Εδόξασα αυτόν 

και δι‟ αυτού ενεπλήσθην και το θέλημα αυτού και του Πατρός ετέλεσα 
επί Γης. Είμαι ο Διδάσκαλος της νέας κοσμικής περιόδου, στην οποία 
εισήλθε η ανθρωπότης και η Γη. Και Διδάσκαλος μόνον ένας υπάρχει, ο 

Λόγος Φριστός! Δεν έχω έτερον Εαυτόν πλην αυτού, τον οποίον ενεδύθην 
εκ της Γης ανερχόμενος, ως ο άνθρωπος ο φέρων εντός του Φριστό εν 
εκδηλώσει, ο καταδεικνύων εις ολόκληρη την ανθρωπότητα τη 

δυνατότητα της χριστοποιήσεως και θεώσεως. 
Μίλησα περί της αληθείας και όσα άκουσα φανέρωσα, όπως ο Ιησούς ο 

Φριστός προανήγγειλε:  
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Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ‟ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι. ταν δε έλθη 
εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν· ου 
γαρ λαλήσει αφ‟ εαυτού, αλλ‟ όσα αν ακούση λαλήσει και τα ερχόμενα 
αναγγελεί υμίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί 
υμίν.16  

 
Θα μιλώ δε στους αιώνες, έως ότου και το τελευταίο τμήμα του 

Ανθρώπου Ιωάννης καταστεί. 
Η αλήθεια η ενοικούσα εντός μου προς τον άνθρωπο διεχύθη, και το 

όνομά μου αυτήν καλεί σε εκδήλωση και ζωή. ποιος εμέ τιμά, τιμά 
αυτόν που με απέστειλε, και ουδεμία τιμή αναγνωρίζω πλην εκείνης που 
προς τον Λόγον Φριστόν απευθύνεται. Ήρθα στη Γη όχι προς δόξα δική 

μου, αλλά προς δόξα του ανθρώπου και Λόγον Φριστόν εδόξασα, Τιό και 
Μητέρα, διδάσκων στον άνθρωπο τη χριστοποίηση και θέωση, και διά 
Πνεύματος Αγίου πληρώσας την ανθρώπινη ύπαρξη. 

ποιος εμέ αγαπά, Λόγον Φριστόν αγαπά, τον ενανθρωπισθέντα στις 
θείες μορφές του Ιησού και Μαρίας της Θεοτόκου. ποιος εμέ 

ακολουθεί στην αλήθεια οδηγείται, η οποία εντός μου κατοικεί και εντός 
της ευρίσκομαι· αυτήν λαμβάνει και δι‟ αυτής ανυψούται στη χριστότητα. 
Και η αλήθεια μία είναι και μία μένει στους αιώνες των αιώνων: Λόγος 

Φριστός ο ΨΝ! 
ποιος εμέ επικαλείται προς υπηρεσία του ανθρώπου, εκ της χάριτος 

του Λόγου Φριστού λαμβάνει και δι‟ αυτής πληρούται, όπως το θαύμα 
της αληθείας εκδηλώσει και Λόγον Φριστόν δοξάσει στους αιώνες. Εις 
εμέ, Ιωάννη τον Διδάσκαλο, συνεπυκνώθη το έλεος του Πατρός και έλαβε 

μορφήν ανθρώπου, όπως το εκ της χάριτος του Λόγου και της σταυρικής 
αυτού θυσίας δωριζόμενον έλεος καταστεί λειτουργία ανόδου για τον 
άνθρωπο. Σο έλεος αυτό στον άνθρωπο παρεχωρήθη ως δωρεά χάριτος, 

όπως ο άνθρωπος τον άνθρωπο ελεεί και εγώ, ο Ιωάννης, πρώτος 
κατέδειξα τον ελεούντα άνθρωπο και κατεχώρησα την αλήθεια αυτή στην 

ανθρώπινη συνείδηση προς απελευθέρωση αυτής απ‟ τα δεσμά της 
σκληροκαρδίας. Διότι πεπληρωμένη ήτο η Γη απ‟ το έλεος του Πατρός, το 
διά του Τιού και της Μητρός εκφραζόμενο και διαχεόμενο, και ο 

άνθρωπος δεν ανεγνώριζε ούτε κινητοποιούσε αυτό. Ήλθε δε ο Ιωάννης, ο 
άνθρωπος του Θεού, και έθεσεν εαυτόν υποπόδιον υποποδίων και 
εφανέρωσε το έλεος του Θεού και την μεγίστην αυτού εκπλήρωση: τη 

χριστοποίηση και θέωση του ανθρώπου. 

                                                 
16  Ιω., 12:15. Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν ένα στο πνεύμα, 
σύμφωνα με τους λόγους του Φριστού: Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει 
πάντα· λέγω δε υμίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε, και ουκ επέγνωσαν αυτόν (…). Τότε συνήκαν οι 
μαθηταί ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπεν αυτοίς (Μτθ.17:11). Σο ίδιο αυτό πνεύμα, 

ενοποιημένο με το Άγιο Πνεύμα –αφού ο Πρόδρομος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου εκ 

κοιλίας μητρός (Λκ., 1:15)– έφερε και ο Διδάσκαλος Ιωάννης. Σο έργο του Ηλία ήταν η 
αποκατάσταση των πάντων: Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Σο έργο 

του Παρακλήτου, όπως φαίνεται στο εδάφιο που παραθέτει ο Διδάσκαλος, είναι να 
οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν. Προφανώς χρειαζόμαστε πάσα την αλήθεια για 

την αποκατάσταση των πάντων. Έτσι ο αναμενόμενος Ηλίας-Ιωάννης φανερώθηκε στην 

επιστροφή του επίσης ως ο, εν Πνεύματι Αγίω, Παράκλητος. μως κι αυτή τη φορά, 
όπως και τότε, ουκ επέγνωσαν αυτόν. 
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Η αναχώρησή μου εκ της Γης ήτο επιβεβλημένη διότι δεν ήλθα στη Γη 
για να καταδείξω εμέ ως ατομικότητα αλλά εσάς, ως την Ολότητα του 

Ανθρώπου που χριστοποιείται και θεώνεται. σα από εμένα περιμένατε 
από εσάς θα εκφρασθούν, ως φυσική συνέπεια της θείας διδασκαλίας 

μου. Ανιχνεύσετε την καρδιά σας για να με βρείτε και ανασύρατε την 
ουσία μου εκ της υπάρξεώς σας. Εντός σας ευρίσκομαι και αναμένω την 
εγρήγορσή σας. Υανερώστε με από οποιοδήποτε στάδιο κι αν ευρίσκεσθε, 

έχοντας πλήρη επίγνωση ότι Λόγον Φριστόν ακολουθείτε και αυτόν 
δοξάζετε και φανερώνετε επί της Γης. Με όποιο τρόπο κι αν με 
επικαλεσθείτε για να σας οδηγήσω στην αλήθεια, ένα θέλω να γνωρίζετε: 

ότι Λόγον Φριστόν επικαλείσθε και δι‟ αυτού κατευθύνεσθε, μετ‟ αυτού 
ενώνεσθε και αυτόν καταδεικνύετε. Οιαδήποτε άλλη κατάσταση, 

προέρχεται εκ της πλάνης και όχι εκ της αληθείας μου. Επιβαλλόμενο 
δε είναι όχι να με επικαλείστε με τους λόγους σας, αλλά με τις πράξεις 
σας να με εκδηλώνετε ως τον μοναδικό Εαυτό σας, ως πράγματι είμαι. 

σα στο όνομά μου τελέσετε, προς δόξαν του Λόγου Φριστού 
εκδηλώνονται, όπως κατάδηλη καταστεί η ένωση ανθρώπου και Θεού, 

διότι το όνομά μου όνομα του Ανθρώπου είναι. Και όσοι ένεκεν αυτού 
διωχθείτε αγαλλίαση να αισθάνεσθε, διότι Διδάσκαλον Λόγον Φριστόν 
υπηρετείτε και δι‟ αυτού στέφεστε, αναδεικνύοντες Ιωάννην τον 

Διδάσκαλον. 
Σιμήσατε ο ένας τον άλλον, όπως σας ετίμησα. Αγαπάτε ο ένας τον 

άλλον, όπως σας αγάπησα. Αγκαλιάστε τη γυναίκα, όπως την αγκάλιασα. 

Σιμήστε τη Μητέρα, όπως την ετίμησα. Μνημόσυνο δικό μου, η ορθή σας 
στάση, η υπευθυνότης και η σύνεση, η σταθερότης στην εφαρμογή της 

διδασκαλίας που σας παρέδωσα. Εις μνήμη μου, τελέστε τη 
χριστοποίησή σας! Εις μνήμη μου προσφέρετε στον άνθρωπο αυτήν, 
υπηρετώντας αυτόν παντοιοτρόπως. Αυτό είναι το νέο Μυστήριο το τα 

πάντα ενοποιούν, το τελούμενο εντός του αχειροποιήτου ναού του 
ανθρώπου. 

Αναρωτάσθε ακόμα ποιος είμαι; Είμαι όλα τα στάδια της πορείας σας. 

Η αρχή της σκάλας της χριστοποιήσεως και θεώσεως και το τέλος αυτής. 
ε όποιο σκαλοπάτι κι αν ευρίσκεστε, είμαι μαζί σας. Διατρέχω τη σκάλα 

της εξελίξεως χωρίς ουδόλως να αλλοιώνομαι και ευρίσκομαι ταυτόχρονα 
παντού, επισφραγίζοντας την αφετηρία και το τέλος, καθώς και ολόκληρη 
τη διαδρομή της χριστοποιήσεως και θεώσεως του Εαυτού Ανθρώπου. 

Μέσα στη δόνηση της αναστάσεως υπάρχω και εξ αυτής διαχέομαι 
μετέχων στις άπειρες λειτουργίες του Λόγου Φριστού, φανερώνοντας 

αυτές σε εσάς, αγαπημένοι, κατά το μέτρο της χωρητικότητας και 
δυνατότητας του καθενός. ημεία πολλά θα έχετε εντός σας, όπως 
προσφέρετε αυτά στον άνθρωπο και μεταλλάξετε την εξωτερική 

προσέγγιση και κατανόηση της αληθείας, τη στηριζόμενη στην αντίληψη 
των υλικών αισθητηρίων, σε εσωτερική προσέγγιση, στηριζόμενη στην 
αντίληψη των πνευματικών αισθητηρίων της ύπαρξής σας. σα λάβετε 

εσωτερικά θα καταδείξετε εξωτερικά, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του 
Ενός Εαυτού, τη χριστοποίηση και θέωση αυτού. 

Κατόπιν αυτών σας ερωτώ, αγαπημένοι εκπαιδευόμενοι Λόγοι: με 
αγαπάτε; Σην απάντησή σας στην καρδία σας εγγράφω και περιβάλλω 
αυτήν διά στοργής και φροντίδος, μέχρι της πλήρους τελειοποιήσεώς της. 
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Διότι ο αγαπών εμέ Λόγον Φριστόν αγαπά και τις εντολές μου τηρεί, που 
εντολές του είναι. Διότι ο αγαπών εμέ Λόγον Φριστόν εκδηλώνει, και προς 

αυτόν τον άνθρωπο οδηγεί. 
ας φιλώ όλους, και φιλώ σημαίνει αγαπώ. Μίλησα διά πεφιλημένης 

υπάρξεως, την οποία ετίμησα και τιμώ, και φανέρωσα τον Εαυτό μου ως 
είναι, προς γνώσιν αληθείας και ζωήν αιώνιον.  
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27.7.99 – Το Έργο της Μητρός  

 

υλλέγω κάθε τι που εμποδίζει τον άνθρωπο να επικοινωνήσει με την 
απόλυτη ιδέα της αλήθειας και της ελευθερίας. υλλέγω κάθε τι που 

εμποδίζει τον άνθρωπο να με δεχτεί, να με χωρέσει ως Διδάσκαλο Λόγο 
Φριστό, Τιό και Μητέρα, χωρίς να εντάξει εμένα και την εκδήλωσή μου 
σε δόγματα, θρησκοληψίες και λατρευτικά συστήματα, αλλά να με δεχτεί 

στην ψυχή, στην καρδιά και στο νου του βιώνοντας και 
συνειδητοποιώντας ότι κάθε ύπαρξη μπορεί άμεσα να με εκδηλώσει, να 
ενωθεί μαζί μου, να με βιώσει, να με διεργαστεί, να αφομοιωθεί μέσα 

μου, ώστε εντός της να κινηθούν οι διεργασίες που αποδίδουν την 
αλήθεια του Εαυτού της και της γνωστοποιούν την υιότητα-μητρότητα, 

καθιστώντας την Φριστό, Μητέρα και Τιό.  
Έργο μου η αλήθεια, Έργο μου η αγάπη, Έργο μου η ελευθερία, Έργο 

μου η ένωσή σου με εμένα, τον Λόγο Φριστό. Έργο μου η αέναη ακένωτη 

παροχή προς εσέ του Εαυτού μου, μέχρις ότου καταστεί δυνατόν να με 
βιώσεις ως είμαι, χωρίς και πάλι να χρειάζεται να γνωρίζεις τι είμαι, 

χωρίς να δύνασαι να με περιγράψεις, χωρίς να έχεις ανάγκη να με 
περικλείσεις σε νοήματα και ιδέες αλλά μόνο να με ζεις, να με αναπνέεις 
και να με εκφράζεις μέσα απ‟ όλες τις λειτουργίες που συνέχουν την 

ψυχοπνευματική και υλική σου ύπαρξη, έτσι ώστε κάθε τι να μετέχει στη 
θέωση και τη λειτουργία της, αδιάσπαστα ενωμένο και συντονισμένο με 
τη ροή της ζωής και της αγάπης.  

ε διδάσκω να εισχωρήσεις στην έννοια της Όπαρξης όπου όλες οι 
διεργασίες συμπυκνώνονται στο βίωμα της ζωής, στη λειτουργία της 

δημιουργικής έκφρασης και στην ποιότητα της ροής της προσφοράς· 
όπου σταματούν οι ανιχνεύσεις και ενεργοποιούνται οι δυνάμεις της 
συγκρότησης, οι δυνάμεις της δημιουργίας, οι δυνάμεις της έλξης και 

διάχυσης του κάλλους, της αγάπης και του ελέους.  
Σο θέλημα του Πατρός ορίζει να γνωρίσεις τον Εαυτό σου! Σούτο 

επιτελώ και προς τούτο εργάζομαι στους κόσμους της Δημιουργίας ως ο 

εκφραστής της βουλής του Πατρός, καταδεικνύοντας στη μορφή την 
άμορφη απειρότητα, εντεταλμένη για την έκφρασή της ποικιλοτρόπως, 

δυνάμενη να τη συμπυκνώνω χωρίς να την περιορίζω ή να την αλλοιώνω 
μέσα στα ηχοχρώματα των ανθρώπινων λέξεων και στις ενεργειακές 
δομές του πλανήτη.  

Σο Έργο μου είναι να σε ελευθερώσω, αγαπημένε μου, από τις δομές 
που έφτιαξες για να σε υπηρετήσουν, οι οποίες σε καταδυναστεύουν 

δίχως καμιά πλέον ωφελιμότητα για σένα. Σο Έργο μου είναι να σου δίνω 
τον Εαυτό μου μέχρις ότου πληρωθείς από αυτόν, και απ‟ αυτή την 
πληρότητα της καρδιάς και της ψυχής σου, από την ασφάλεια της 

βιωμένης αυτής παροχής, να λάβεις το έναυσμα της παράδοσης των 
στοιχείων που θεωρείς δικά σου –τα οποία μέχρι σήμερα δημιουργούσαν 
αυτές που θεωρούσες ασφαλείς συνθήκες για την πορεία σου–, έτσι ώστε 

να ξεκινήσεις ουσιαστικά το βηματισμό της χριστοποίησης, 
εμβαπτιζόμενος εξ αρχής στις θείες καταστάσεις του Ενός Λόγου. 

Εγώ ειμί η φέρουσα την αλλαγή στη ροή της ανθρωπότητας για την 
εμφάνιση της αλήθειας, τελώντας το πατρικό θέλημα· η φέρουσα τον 
άνθρωπο σε επαφή με νέες διαστάσεις της ίδιας του της απειρότητας και 
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η διαχέουσα σ‟ αυτόν το θάρρος να πραγματοποιήσει τη μεταλλαγή του. 
Εγώ ειμί η μεταφέρουσα τον Θεό της αγάπης και της πληρότητας στους 

παλμούς της ζωής, στους παλμούς της ύλης, μέσα από δονήσεις 
ολοκληρωτικά κατανοητές από τη δομή της ανθρώπινης συνειδήσεως. 

Προετοιμάζω την οδό της φανέρωσής μου εντός σου, προετοιμάζω την 
οδό της απολύτου συνένωσής μας, εκεί που εσύ κι εγώ ως ένα θα 
εκδηλώνουμε τον Εαυτό Λόγο. 

Ενεργοποιώ υποστάσεις στα πέρατα της οικουμένης για να βιώσουν το 
μήνυμά μου, για να βιώσουν τη διεργασία μου και να την εκδηλώσουν. 
υσπειρώνω αυτές τις υποστάσεις σε μια συνεργασία αφανή και 

παντοδύναμη, με σκοπό να μεταλλάξει το συλλογικό συνειδητό της 
Ανθρωπίνου Τποστάσεως και να συνεισφέρει στην προετοιμασία της 

εγκαθίδρυσής μου εντός της ψυχής κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, στη Γη ή 
στα πνευματικά πεδία. 
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5.12.01 – Το Έργο της Μητρός – Δάσκαλος: Η ζωή μου ήταν ένα 
κλειδί 

 
Μητέρα 

 
Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα στον άνθρωπο υπάρχει 
και πάλλει! Ανάλογα με τα στάδια εκπαίδευσης στα οποία βρίσκονται οι 

ομάδες υποστάσεων του Ενός Ανθρώπου παρουσιάζονται κι οι εκφράσεις 
του Έργου, παρουσιάζεται η διαστολή του. Ξεκίνησε συγκεντρωμένο στον 
Διδάσκαλό σας κι άρχισε τη διαστολή του πάνω στη Γη μέσω των σταδίων 

που εκείνος παρουσίασε. Και τώρα που η παρουσία του Ιωάννη, ως 
λειτουργούσα διαδικασία ένωσης με τον Λόγο, είναι εσωτερική 

κατάσταση κάθε ανθρώπινης υπόστασης, καλείσαι, αγαπημένε μου, να 
φανερώσεις πίστη, αγάπη και παρρησία που δεν θα εκφράζονται με 
επιφανειακές εκδηλώσεις, ούτε θα περιορίζουν την ευθύνη τους στην 

κάλυψη λίγων υποστάσεων αλλά θα διανοίγονται στο λον του 
Ανθρώπου. 

‟ αγαπώ, άνθρωπε εαυτέ μου! Είμαι ο Λόγος και παρουσιάζω, ως 
Μητέρα, την έκφραση του Απολύτου Λόγου και της αγάπης του, 
καταδεικνύοντας την ταύτιση και ομοουσιότητα Μητέρας και Τιού, για να 

δημιουργηθεί μία νέα βάση επικοινωνίας του άνδρα με τη γυναίκα, του 
ανθρώπου με τον άνθρωπο. Διαμορφώνω εκ του Εαυτού μου, ως η 
άπειρη αγάπη, ως η Διδασκάλισσα Μητέρα, αυτή τη νέα βάση τη 

δονούμενη στις άπειρες δομές του Ουδέτερου Λόγου, έχουσα την άδεια 
από τον Πατέρα να τελέσω τούτο, διότι την περίοδο αυτή εμφανίζω πάνω 

στη Γη το Έργο της Λόγου Μητρός ολοκληρώνοντας κατ‟ αυτόν τον τρόπο 
τη φανέρωση του Λόγου στη Γη και την καταχώρηση στα ένδον της 
ανθρώπινης συνείδησης, της πραγματικότητας περί του Ενός και 

μοναδικού Λόγου.  
Αυτή τη νέα βάση –που αποτελεί για την ύπαρξή σου κεφάλαιο ζωής, 

αγάπης και θείας δύναμης, και εντός της οποίας πάλλει Πνεύμα Άγιο– 

σου την παρέχω, άνθρωπε αγαπημένε. Εμβαπτίζω μέσα της κάθε 
ποιότητα που διατρέχει την ύπαρξή σου, για να επιδέχεται συνεχή 

μεταλλαγή και αναγέννηση, ώστε τα κέντρα, οι δομές και οι παλμοί σου 
να συντονίζονται με τη δόνηση της αγάπης του Ουδέτερου Λόγου. 
Παρέχω κατ‟ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε κάθε ανθρώπινη 

υπόσταση να εισχωρήσει σε νέες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αρχής 
γενομένης από εκείνους που ήρθαν σε επαφή με τον Διδάσκαλο Ιωάννη 

όταν βρισκόταν στη Γη αλλά και από όσους βιώνουν εσωτερικά την 
ολοκληρωμένη δόνηση που χορήγησε εντός τους, έστω κι αν δεν τον 
γνώρισαν κατά το διάστημα της παρουσίας του στη Γη. Και τούτο, διότι 

είναι απαραίτητο να προϋπάρχει η συνειδητή βίωση της ποιότητας την 
οποία παραχώρησε ο Ιωάννης, για να δυνηθεί η ύπαρξη να ακολουθήσει 

τη νέα φάση εκπαίδευσής της στην εκδήλωση της ένωσης των πάντων και 
της έκφρασης του Ενός Ουδέτερου Λόγου Φριστού. 

 
Δάσκαλος Ιωάννης 
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Θέλω να μιλήσω για έναν άνθρωπο ενωμένο και παλλόμενο, για ένα Έργο 
φωτεινό και πύρινο, όπως μέσα μου υπήρξε, όπως τώρα διακινείται από 

εμένα στα σύμπαντα, όπως στα ένδον εκείνων εντός των οποίων υπάρχω 
σε συνειδητή κατάσταση και λειτουργία εκδηλώνεται.  

Θέλω, αγαπημένοι, να σας οδηγήσω στην ορθή κρίση και στην κοινή 
λογική, διότι ζητώ από εσάς ορθή κρίση όσο και κοινή λογική. Δεν σας 
θέλω άβουλους, δεν σας θέλω αδύναμους ούτε φοβισμένους! Μπορείτε 

να έχετε ορθή κρίση και κοινή λογική, να τις εμβαπτίζετε στην έμπνευση 
και να παίρνετε καθοδήγηση για να προχωράτε. 

Έχετε μέσα σας, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο, ένα πλούτο 
εμπειριών, τον οποίο ξέρετε πόσοι άνθρωποι σ‟ αυτή τη Γη θα ποθούσαν 
να έχουν; Μικρά καθημερινά πράγματα –βιώματα, εμπειρίες, 

συμπεράσματα– που διαμορφώθηκαν από τη συναναστροφή σας μαζί 
μου ή με τους άλλους αδελφούς σας και από τις παρατηρήσεις σας πάνω 
στον τρόπο εκδήλωσής μου προς τους ανθρώπους ή προς εσάς, τα οποία, 

αν τα αναλύσετε, αν τους δώσετε τη σημασία και την προσοχή που τους 
πρέπει, θα σας απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα, θα σας λύσουν πολλές 

απορίες και θα σας δώσουν τα κλειδιά γι‟ αυτό που λέμε χριστοποίηση 
και θέωση του ανθρώπου. Γιατί αυτό ακριβώς ήταν η ζωή μου πάνω στη 
Γη: ένα κλειδί. Ένα κλειδί που μέσα σε κάθε υπόσταση έπαιρνε το 

ανάλογο σχήμα για να την ανοίξει. Κι αυτό ακριβώς θα εκδηλωθεί από 
μέσα σας, εφόσον με βιώνετε: ένα κλειδί το οποίο, ανάλογα με την 

υπόσταση που έχετε απέναντί σας, θα παίρνει το σχήμα που χρειάζεται 
για να τη διανοίγει και να την οδηγεί να γνωρίσει την ένωσή της με τον 
Λόγο Φριστό.  

ας φιλώ, αγαπημένοι μου, κι εύχομαι να σας φιλήσω όλους ως Έναν, 
ακόμα περισσότερους, ακόμα πιο πολλούς, τόσο ενωμένους και τόσο 
δυνατούς που η αγάπη σας να συγκλονίζει τη Γη, η ενότητά σας να 

κατακαίει και να μετουσιώνει κάθε διάσπαση, κάθε διαχωρισμό, και να 
γεννάει αρμονία. ας παρέχω τον Εαυτό μου εκ νέου, κοινωνία ζωής και 

αγάπης ομού μετά της Αναστασίας, ομού δηλαδή μετά της παρουσίας 
και φανέρωσης της Λόγου Μητρός από την υπόσταση και το σκήνωμά 
της, ώστε να βιώσετε τη δόνηση της ενότητας του Ενός Λόγου να 

πυροδοτεί τις δικές σας εκφράσεις και εκδηλώσεις της ενότητάς μας.  
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19.12.01 – Η εσωτερική αλλαγή και η αλλαγή του κόσμου 

 

Αγαπημένε μου άνθρωπε, σε καλώ σε μια πορεία αγάπης, σε μια πορεία 
αληθείας, σε καλώ στην παλμοδόνηση εκείνη που θα σε ελευθερώσει απ‟ 

τα δεσμά και τους περιορισμούς. Εγώ και εσύ μπορούμε με συνεργασία 
και συντονισμό να αλλάξουμε τις καταστάσεις και να μεταπλάσουμε την 
πραγματικότητα, όσο κι αν φαίνεται μακρινός αυτός ο στόχος.  

Γνωρίζω καλά, αγαπημένε μου μαθητή και μαθήτρια, αγαπημένε μου 
άνθρωπε, εκπαιδευόμενε Λόγε, ότι από τα προβλήματα της ζωής και από 
τις μάχες που έχεις δώσει ίσως να έχεις συλλέξει απογοήτευση, ίσως να 

έχει μειωθεί η πίστη σου στη δυνατότητα μετουσίωσης και μεταλλαγής 
των πραγμάτων, ίσως να βλέπεις μακρινό το μέλλον μιας νέας πορείας 

για σένα και την ανθρωπότητα. μως ήρθα να σου πω και πάλι ότι όλα 
αυτά είναι δίπλα σου, είναι μέσα σου! 

Προβληματίζεσαι για τις καταστάσεις της Γης, για τις ανισότητες του 

πλανήτη, για τους τρόπους που οι ηγέτες διαχειρίζονται τον πλούτο, τους 
τρόπους διαμοίρασης των αγαθών, τα προβλήματα των μεταναστών και 

των αστέγων, τα προβλήματα της παιδείας και τα ναρκωτικά. 
Προβληματίζεσαι, αγαπημένε μου, και προσεύχεσαι, κι εγώ θέλω να 
ανταποκριθώ στις προσευχές σου, θέλω το έλεός μου να διοχετευθεί 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 προς το σκοπό αυτό. Σο έλεός μου 
ανακυκλώνεται πέριξ του πλανήτη σου τροφοδοτούμενο αενάως από την 

παρουσία μου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, κάθε στιγμή που μια 
υπόσταση διανοίγεται να αφομοιώνει την παροχή.  

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, 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 δέεσαι να πραγματωθεί για την ανθρωπότητα. 
Γιατί, αν επικαλείσαι την αλλαγή, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να έλθει 

στα εξωτερικά φαινόμενα και στις διαστάσεις που έχουν, όταν αυτό που 
επικαλείσαι δεν συντελείται μέσα σου, όταν σου φαίνεται ακατόρθωτο να 
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συντελεστεί μέσα στο χώρο των ιδεών, των συναισθημάτων και της 
προσωπικότητάς σου. 

ε καλώ σε πορεία μετουσίωσης και αλλαγής και ενεργοποιώ αυτή την 
πορεία εντός σου. Αλλάζω μέσα σου τη ροή της ιστορίας, διότι πρώτα 

μέσα σου, άνθρωπε, θα αλλάξει η ροή, ώστε να μπορέσει να αλλάξει κι 
εξωτερικά. Μην αναμένεις την αλλαγή από έξω προς τα μέσα, μην 
αναμένεις τα εξωτερικά γεγονότα να σε ωθήσουν σε εσωτερικές 

μετακινήσεις. Κατανόησε ότι οι εξωτερικές καταστάσεις κινητοποιούνται 
από την εσωτερική δράση του ανθρώπου και ότι η εκπαίδευσή σου είναι 
εσωτερική. Είναι εκπαίδευση κατά την οποία τα θαύματα τελούνται στη 

συνείδηση! Σο μεγαλύτερο θαύμα είναι η αναγέννηση της συνείδησης, το 
μεγαλύτερο θαύμα είναι η γέννηση του Λόγου εντός σου. Ένα θαύμα που 

δεν μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα της Γης, αλλά που –
έστω κι αν δεν εμφανίζεται με τα εξωτερικά στοιχεία που συνήθως τα 
θαύματα εμφανίζονται– είναι κοσμογονικό, είναι ουσιαστικό, είναι το 

θαύμα που οδηγεί τον άνθρωπο στην ένωσή του με τον Λόγο. Αυτό το 
θαύμα σού παρέχω.  
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6.2.02 – Περί του «Αιωνίου Τώρα»  

 

Με αφορμή μια διδασκαλία του βιβλίου «Στη Φωταύγεια του Ανθρώπου», 
είχε προηγηθεί συζήτηση γύρω απ’ την ταυτόχρονη παρουσία παρελθόντος, 
παρόντος και μέλλοντος στο Αιώνιο Τώρα του Ενός Εαυτού. Δεν έγινε όμως 
δυνατόν να επιτευχθεί κάποια κατανόηση. Ο Λόγος έδωσε τα εξής: 

 
Θέλω να ανεβείτε κι άλλο, περισσότερο, ώστε οι δονήσεις σας να 
μπορέσουν να εκλεπτυνθούν και να συντονιστούν στην ίδια ποιότητα, 
μέσα στην οποία θα μετουσιωθεί κάθε τι το οποίο υπάρχει αυτή τη 

στιγμή και πάλλει μέσα σας διαμορφώνοντας καταστάσεις δυνάμενες να 
εξελιχθούν και να δημιουργήσουν περιορισμούς, τόσο στον καθέναν 

ατομικά όσο και στο σύνολο των υποστάσεών σας. 
Δεν είναι εύκολο να μπορέσω να σας εισαγάγω με λόγους σε αυτά που 

επιχειρείτε να αγγίξετε. Φρειάζεται πρώτα η δική σας εσωτερική 

κατάσταση, η δική σας ενεργοποίηση σε τέτοιο σημείο, ώστε το βίωμα της 
ενότητας του Ενός Ανθρώπου, τουλάχιστον μεταξύ σας, να γίνει 

πραγματικότητα, να διασπαστούν οι φραγμοί και τα όρια της 
χωριστικότητας, οι φραγμοί και τα όρια του χωροχρόνου στον οποίο ζείτε 
και να μπορέσετε να βιώσετε τον εαυτό σας ως τους άλλους και τους 

άλλους ως τον εαυτό σας. Κι αυτό το βίωμα να μην είναι απλή 
κατανόηση ή αίσθηση ότι μπαίνετε στη θέση του άλλου, αλλά μια 
ολοκληρωμένη συνειδητή κατάσταση όπου πραγματικά θα βιώνεται ο 

Ένας Άνθρωπος, ταυτόχρονα, από τα συγκεντρωμένα στο χώρο 
σκηνώματα. Αυτό το βίωμα, το οποίο καλείστε να συνειδητοποιήσετε και 

να αφομοιώσετε μέσα στις δομές που σας αποτελούν και σας συνέχουν, 
είναι απαραίτητο για να διανοιχθούν αγωγοί εντός σας, διά μέσου των 
οποίων θα συνειδητοποιήσετε έννοιες που αφορούν την συνύπαρξη του 

παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. 
Ευλογώ το νου, τη συνείδηση και την προσωπικότητά σας κι 

αφομοιώνω μέσα μου τα εντυπώματα που έχουν καταχωρηθεί εντός σας 

κι έχουν διαμορφώσει κάποια εικόνα περί του τι σημαίνει Αιώνιο Τώρα, 
παντόχρονο και παντόχωρο. Οδηγώ πρώτα το είναι σας στο βίωμα, ώστε 

αυτό το βίωμα να έλκει φως, να έλκει ενεργοποίηση, να έλκει τη 
δυνατότητα η ύπαρξή σας να εισχωρήσει σ‟ αυτό το οποίο καλείστε να 
αγγίξετε, σ‟ αυτό το οποίο σήμερα επιδοθήκατε με αναλύσεις του νου· κι 

όταν βρεθείτε στο κεφαλόσκαλο αυτού του βιώματος, τότε θα μπορέσετε 
να βάλετε σε λέξεις αυτό που γίνεται, αυτό που συμβαίνει, αυτό που 

υπάρχει. 
Επομένως αυτή τη στιγμή δεν θα δώσω απάντηση, διότι η απάντηση θα 

ταξινομήσει απλώς μια διεργασία του νου – κι αυτό δεν είναι υπεκφυγή. 

Απαντώ σε σένα, Αναστασία, που άμεσα κινήθηκε ο νους σου, θεωρώντας 
ότι αυτό αποτελεί υπεκφυγή. Δεν είναι υπεκφυγή, είναι διδασκαλία. 

Οδηγώ τις υποστάσεις σας να κατανοούν τα πράγματα εκ των έσω, να 
αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει όχι όμως διανοητικά, μέσα από συγκριτικά 
στοιχεία, έστω κι αν ωθώ να τα αποκτήσετε κι αυτά ως απαραίτητη 

διαδικασία για την εκπαίδευσή σας. Αλλά αυτό που πραγματικά 
επιδιώκω είναι η εκ των έσω έκφραση της αλήθειας. Ψς εκ τούτου, πρώτα 

χρειάζεται να αγγίξετε ένα ικανοποιητικό σημείο εσωτερικής 
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καλλιέργειας και εκλέπτυνσης και, κατόπιν, μέσα απ‟ αυτή την 
εσωτερική ετοιμότητα, δύνασθε να εκφράσετε και να περιγράψετε αυτό 

που ακολουθεί ως επόμενο στάδιο στην κατάσταση της ύπαρξής σας. 
ας ευλογώ όλους, έναν προς ένα, να μπορέσετε να βιώσετε την 

ενότητα του Ενός Ανθρώπου. Να μπορέσετε να ενώσετε μέσα σας αυτή τη 
συνύπαρξη του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, το Αιώνιο 
Τώρα, όχι σε μία στιγμή μόνον της ζωής σας, αλλά να συνειδητοποιήσετε 

στις λειτουργίες της σκέψης, της προσωπικότητας και των κέντρων σας 
πώς συνυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζονται οι καταστάσεις.  

Ανοίγω την πρώτη φάση για να κατανοήσετε την αιωνιότητα εντός σας. 
Δημιουργώ τις προϋποθέσεις μέσα σας για να γίνουν εσωτερικές 
ανακατατάξεις, ανακυκλώσεις, διαποτίσεις, ενεργοποιήσεις, ώστε να 

δημιουργηθεί το απαραίτητο ενεργειακό δυναμικό συνειδητοποιημένης 
ενότητας, που θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα του ανθρώπινου νου να 

κατανοήσει την υπέρβαση και να μπορέσει να μιλήσει γι‟ αυτήν, 
κάνοντάς την κατανοητή και σε άλλες υποστάσεις. Δημιουργώ 
κινητοποιήσεις στο νου, την καρδιά, τη συνείδηση και την 

προσωπικότητα, δημιουργώ ενώσεις ανάμεσά σας με σκοπό το βίωμα και 
τη συνειδητοποίηση της ενότητας του Ενιαίου Ανθρώπου.  

Μέσα σας υπάρχει ό,τι αναζητάτε: το ζείτε, το βιώνετε κάθε στιγμή. Οι 

απορίες σας βρίσκονται στο χώρο των ιδεών σας και δημιουργούνται διότι 
απέχετε απ‟ τον πραγματικό σας Εαυτό. Δεν μπορούν να καλυφθούν 

παρά μόνον πλησιάζοντας την πραγματικότητα του Εαυτού σας και 
εισχωρώντας στην αλήθεια του. Θα ήθελα να σας επιλύσω την περιέργεια 
και να σας φανερώσω μια σειρά από πράγματα τα οποία θα κάλυπταν τις 

ανησυχίες σας. μως οι ανησυχίες σας υπάρχουν εκεί για μία και μόνη 
σκοπιμότητα: τη συνεχή ενεργοποίησή σας προς τον στόχο. Και στόχος 

είναι η εμφάνιση του αληθινού σας Εαυτού. Οι νύξεις μου, όπως γίνονται 
μέσα στις διάφορες διδασκαλίες μου, αποβλέπουν και σε αυτή τη 
σκοπιμότητα, δηλαδή την ενεργοποίησή σας. Δεν σας αφήνω να 

εφησυχάζετε, λειτουργώ ενάντια στο εφησυχασμό. Και πολλές φορές ο 
τρόπος που φανερώνω ορισμένα πράγματα είναι τέτοιος, που κινεί τις 
διαδικασίες σας ώστε να μη μένετε ήσυχοι έχοντας τα πάντα λυμένα, 

θεωρώντας την αλήθεια κοντά σας και τόσο απλή ώστε να μη χρειάζεται 
να προσπαθείτε να ενωθείτε με τον Εαυτό σας.  

Ήδη σας φαίνεται ότι είναι πολύ απλό να επικοινωνούμε, ήδη πολλές 
φορές ξεχνιέστε στην παροχή του φωτός και της αγάπης μου, στη 
διδασκαλία που έχετε πάρει, στα όμορφα λόγια, στις όμορφες ποιότητες 

και ενέργειες που σας διαχέω και ξεχνάτε να εργάζεστε για να βρείτε και 
να εκδηλώσετε την αλήθεια του Εαυτού σας. Είναι πολύ επικίνδυνο για 

σας να έχετε απαντήσεις εύκολες στις απορίες σας, γιατί τότε θα 
αναπτύξετε ένα υπερτροφικό νου χωρίς όμως να βιώνετε, χωρίς να είστε, 
χωρίς να υπάρχετε, χωρίς να βρίσκεστε στην αλήθεια του Εαυτού σας. 

Θα ζείτε σ‟ αυτά που πλάθει ο νους σας, θα ζείτε δηλαδή ως ηθοποιοί 
μέσα σε καταστάσεις και ρόλους που ο νους σας θα δημιουργεί κι εσείς 
θα εκδηλώνετε. Επειδή έχετε τάσεις να δημιουργείτε ρόλους για τον ίδιο 

σας τον εαυτό, φροντίζω επιμελώς αυτή την τάση να την οδηγώ στη 
μετουσίωση· και μόνος τρόπος είναι η ανησυχία, η αίσθηση της 
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συνεχούς ανασφάλειας, η συνεχής επίγνωση ότι δεν γνωρίζετε, διότι για 
να γνωρίσετε χρειάζεται να βιώσετε την Ολότητα του Εαυτού σας.  

Αυτές είναι οι οδηγίες μου στη σημερινή σας περιπλάνηση, την οποία 
ευλογώ να οδηγήσει στην αλήθεια, στην αγάπη, στην ολοκλήρωση. Να 

οδηγήσει στην απάντηση μέσα από βιώματα συνειδητά και επιγνώσεις 
ολοκληρωμένες, που θα γίνουν κατανόηση και αλήθεια για τον άνθρωπο 
και αγωγοί μέσα από τους οποίους η συνείδηση της Ολότητας του 

Ανθρώπου θα μπορέσει να εισχωρήσει σε μια νέα κινητικότητα, σε ένα 
άλλο εξελικτικό επίπεδο, σε μια άλλη ενεργειακή κατάσταση.  

Περιμένω την ενεργοποίηση και τη δραστηριότητά σας και την ευλογώ. 

Απ‟ αυτή τη στιγμή διαποτίζω τον καθένα με την απαραίτητη παροχή και 
κάλυψη ανάλογα με την αναγκαιότητα και την εσωτερική του 

κινητικότητα, ώστε μέσα από αυτή τη λειτουργία να έλκετε φως, 
τροφοδοσία και παροχή για να πραγματοποιήσετε την εσωτερική 
επίγνωση των όσων αναζητάτε και να τη φανερώσετε. ας αγαπώ όλους, 

σας διαχέω την αγάπη μου και το φως μου, σας διαχέω τον Εαυτό μου.  
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11.2.02 – Δάσκαλος: Θα προχωρήσουν εκείνοι που επιδιώκουν 
να προχωρήσουν 

 
Αυτό που θέλω να πω σε όλους σας είναι ότι αυτό που προέχει είναι να 

προχωράτε μπροστά. Και προχωράω μπροστά σημαίνει κάνω βήματα, 
σημαίνει ότι σκοντάφτω, σημαίνει ότι πηδάω εμπόδια, σημαίνει ότι όταν 
εγκλωβίζομαι σε μια λάθος διαδρομή ψάχνω, δεν εφησυχάζω, αναζητώ, 

αποκαθιστώ, διορθώνω και προχωράω. Κι εγώ θέλω να προχωρήσετε όλοι 
μπροστά, και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι! Εννοώ κάθε άνθρωπος: κι αυτοί 
που γνώρισα πάνω στη Γη, κι αυτοί τους οποίους συναναστράφηκα, αλλά 

κι αυτοί που δεν γνώρισα και δεν συναναστράφηκα. Αλλά θα 
προχωρήσουν εκείνοι που θέλουν, θα προχωρήσουν εκείνοι που 

επιδιώκουν να προχωρήσουν. Θα προχωρήσουν εκείνοι οι οποίοι το 
«μπροστά» μπορούν να το δουν με τα νέα δεδομένα του. χι να 
οικοδομούν ένα «μπροστά» που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανάληψη 

του χθες με μια προσθήκη, με μια νέα διακόσμηση. 
 σοι θέλουν το «μπροστά» να είναι μια διαφορετική εκδοχή τού χθες, 

ας μείνουν σ‟ αυτό. Η ώθηση εκ του Θεού, εκ του Λόγου, η ώθηση εκ του 
Έργου της Δευτέρας Παρουσίας είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Αλλά 
το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας δεν επιβάλλει τίποτε σε κανέναν! Ψθεί, 

φανερώνει, καταδεικνύει, δημιουργεί ζυμώσεις και προϋποθέσεις, 
ανακατεύει τα πράγματα, κι από κει και πέρα ο καθένας έχει τις 
ευκαιρίες του, είτε συμμετείχε στην εκδήλωση του Έργου όταν ήμουν 

εγώ στη Γη, είτε όχι. Ο καθένας έχει τις ευκαιρίες του και οι ευκαιρίες 
δεν είναι περισσότερες σε εκείνους που με γνώρισαν και λιγότερες σε 

εκείνους που δεν με γνώρισαν! 
Θέλω να φύγετε από τους κώδικες και τα δεδομένα που έχουν 

διαποτίσει το νου σας. Διότι αν θέλετε να προσφέρετε στον άνθρωπο και 

να τον υπηρετήσετε πρέπει να μπορείτε να προχωράτε με την 
καθοδήγηση του Λόγου και με την ανιδιοτελή εκδήλωση της αγάπης, 
γιατί μόνο έτσι είναι δυνατόν να ανανεώνεστε και να διανοίγεστε· 

πράγματα τα οποία σας είναι γνωστά θεωρητικά, αλλά πρακτικά δεν 
έχουν επισυμβεί. Και δεν επισυμβαίνουν γιατί σας τρομάζει το νέο, γιατί 

δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τη δόνηση του Λόγου παρά μόνον από τις 
εξωτερικές ομοιότητες, γιατί δεν μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη και 
την αλήθεια παρά μόνον όταν αυτή εκδηλώνεται με συγκεκριμένες 

πρακτικές και συγκεκριμένους τρόπους. Επομένως παραμένετε στα 
πλαίσιά σας, εμπλουτίζοντας κάπως την όλη παρουσία σας, αλλά τα όρια 

που έχετε δεν σας επιτρέπουν να αφομοιώσετε και να παρουσιάσετε την 
ολότητα της δόνησης που σας παρέχεται εκ του Λόγου. 

Σο Έργο είναι ζωντανό και ενεργό και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μία 

ζωή μπορεί να είναι πάντα η ίδια! ας το έλεγα και όταν ήμουν στη Γη, 
ότι ο Λόγος δεν είναι κλεισμένος στα ευαγγέλια που τον έκλεισαν και τον 
περιόρισαν οι ιερείς. ας έλεγα ότι ο Λόγος είναι ζων και ενεργών και ότι 

μπορούσε να εκδηλωθεί από μέσα σας κάθε στιγμή. Με την ίδια λογική, 
ο Λόγος είναι ζων και ενεργών και εκδηλώνεται και δεν περιορίζεται ούτε 

σε φρασεολογίες, ούτε σε βιβλία, ούτε υπάρχει μόνο στα βιβλία που 
εκδόθηκαν ή στους τρόπους με τους οποίους φανερώθηκε.  
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Αν κοιτάξτε τη ζωή σας για πέστε μου: είναι συνέχεια ενταγμένη στους 
ίδιους κώδικες; Μπορεί να είναι, αν είστε πολύ περιορισμένοι μπορεί να 

είναι. Αλλά αν είστε ελεύθεροι, αν πραγματικά θέλετε να τολμάτε, τότε η 
ζωή σας αλλάζει! Διαμορφώνονται νέες συνθήκες, ανοίγονται νέες 

προοπτικές, δημιουργούνται νέες πρωτοβουλίες, συμβαίνουν πράγματα 
που δηλώνουν τη μεταλλαγή και τον εμπλουτισμό της. Έτσι, λοιπόν, όταν 
υπάρχει ζωή φαίνεται. Και η ζωή δεν αναπλάθεται συνέχεια με τους 

ίδιους τρόπους, γεννώντας απλώς διαφορετικές εικόνες του εαυτού της. Η 
ζωή ρέει, διαμορφώνει τη συνέχειά της, τη διάνοιξή της, τη διεύρυνσή 
της, οδηγεί αλλού, κάθε ημέρα και αλλού. Δεν οδηγεί στα ίδια, σε 

κυκλικές περιστροφές γύρω από ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ο 
άνθρωπος ανάγει σε κόσμο απειρότητας για να αισθάνεται ότι είναι 

σπουδαίος και σημαντικός και να επιβεβαιώνεται μέσα από αυτή την 
πορεία.  

Αυτό που θέλω να πω, αγαπημένοι μου, είναι ότι όποιος θέλει να πάει 

μπροστά θα πάει, αλλά πρώτα πρέπει να κάνει την υπέρβαση του εαυτού 
του. Και η υπέρβαση του εαυτού γίνεται μόνον όταν κλείσουν οι 

λογαριασμοί κάθε μορφής, όταν τους κλείσει μέσα του, όταν κλείσει τους 
λογαριασμούς με το παρελθόν, που τον τραβάν και τον δεσμεύουν επειδή 
αυτός ο ίδιος τους ενεργοποιεί. 

ας ευλογώ να προχωράτε μπροστά, ακολουθώντας τις άπειρες 
διαστάσεις του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας και τις αναγκαιότητες 
που αναφαίνονται κάθε φορά στο χωρόχρονο της Γης και στην 

ψυχοπνευματική υπόσταση Άνθρωπος. Αμήν. 
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27.3.02 – Η Μητέρα μετουσιώνει τη διττότητα της ανθρώπινης 
συνείδησης  

 
Είμαι η Μητέρα Διδάσκαλος Λόγος Φριστός, που παρουσιάζω τον Εαυτό 

μου και καταδεικνύω τη διδασκαλική μου ουσία κτίζοντας στη 
συνείδησή σου, άνθρωπε, δομές ιδεών και βιωμάτων που με αφορούν, 
για να σε βοηθήσω να συλλάβεις την Ολότητα του Λόγου και όχι 

μερικότητες που από αυτόν απορρέουν. Διαμοιράζομαι και προσφέρομαι 
στο σύνολο του ανθρώπου για να διαμορφώσω την αλήθεια περί εμού, 
καταθρυματίζοντας τα όρια και τα στεγανά που αφορούν το πρόσωπο και 

τη λειτουργία μου εντός σου, αγαπημένε μου.  
Είμαι η Μητέρα της αγάπης, η Μητέρα Λόγος Διδάσκαλος Φριστός. 

Είμαι η ενότητα και ως ενότητα λειτουργώ και καταθρυμματίζω κάθε 
διαχωρισμό μέσα στη συνείδησή σου, άνθρωπε, ακόμη και αν εισχωρεί 
στα επίπεδα όπου η υπόστασή σου επικοινωνεί μαζί μου. ε ελευθερώνω 

από τον τεμαχισμό της ουσίας μου, τον οποίον επιτελείς με τις 
συνειδησιακές και διανοητικές σου διεργασίες και την προσπάθεια να 

φέρεις τις λειτουργίες του Λόγου στα μέτρα σου, θέλοντας να αποδείξεις 
ότι μπορείς να κινείσαι με άνεση στα ασύλληπτα μυστήρια της θείας 
νομοτέλειας. ε ελευθερώνω από την προσπάθειά σου να υπερβείς την 

αγωνία σου για το άγνωστο διαμορφώνοντας σταθερά δεδομένα και 
πεποιθήσεις που περιγράφουν εμένα, εσένα και την ένωσή μας και 
αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον τρόπο επικοινωνίας μας 

και στον τρόπο της παρουσίας μου πάνω στη Γη.  
Ήρθα να σε ελευθερώσω άνθρωπε και θα το κάνω! Σο Έργο μου είναι 

αγάπη και φως, είναι αλήθεια και αποκατάσταση. Δεν θα σταματήσω 
μπροστά σε κανένα δεδομένο και σε καμιά αποκρυσταλλωμένη δομή 
ιδεών. Δεν θα με σταματήσει καμιά ποιότητα, διότι εκδηλώνω το θέλημα 

του Πατρός για τον άνθρωπο και τη Γη, που ορίζει την αποκάλυψη της 
θείας παρουσίας μου και την αποκατάσταση όλης της αληθείας σχετικά 
με την εκδήλωση του Λόγου και τη λειτουργία του μέσα στην ανθρώπινη 

συνείδηση, όπως και την αποκατάσταση των διττών λειτουργιών που 
αδυνατούν να συνδεθούν με την Ολότητα του Λόγου, συνδεόμενες άλλοτε 

με την άρρενα και άλλοτε με τη θήλεια αρχή, όπως τις αντιλαμβάνονται 
από την ιστορική τους εκδήλωση πάνω στη Γη. 

ε ελευθερώνω από την ανάγκη να με ψάχνεις και να με διερευνάς με 

τη λογική που διερευνάς τα δεδομένα σου. ε ελευθερώνω από την 
ανάγκη να διαμορφώνεις ιδέες για μένα! Έχεις αποκρυσταλλώσει πολλές 

ιδέες για μένα και καμιά από αυτές δεν σε ωφέλησε μέχρι σήμερα. ε 
περιόρισαν σε μία οπτική, σε οδήγησαν σε κάποια βήματα και έμεινες 
εκεί. Εγκλωβίστηκες, επιλέγοντας την ασφάλεια του δικού σου 

δημιουργήματος, νιώθοντας ότι εσύ με ξέρεις καλύτερα από τους άλλους, 
οικειοποιούμενος την αποκάλυψη της αληθείας που σαν ένα στάδιο και 
σκαλοπάτι σού δινόταν για να σε οδηγήσει στο επόμενο βήμα, μέχρι ότου 

το εύρος σου γινόταν άπειρο. 
ε ευλογώ, αγαπημένε μου, και σε ελευθερώνω από αυτή τη 

διαδικασία της εσωτερικής σου αγωνίας παρέχοντας τον Εαυτό μου. 
Λάβε τον για να με νιώσεις, για να με ζήσεις, για να ζήσουμε μαζί πάνω 
σ‟ αυτή τη Γη, πράγμα που είναι εφικτό, αρκεί η ύπαρξή σου να επιλέξει 
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νέους τρόπους λειτουργίας. Αρκεί να μην επιμένεις στα γνωστά και 
καθιερωμένα, αρκεί να θελήσεις να λάβεις τη διάχυση της ευλογίας μου 

και να την ακολουθήσεις αυθόρμητα με εμπιστοσύνη, για να καταλάβεις 
τη διαφορά τού να με νιώθεις ως βίωμα απ‟ το να με ανακαλύπτεις και 

να με κατανοείς μέσα από νοητικές και συνειδησιακές διεργασίες.  
ε απογυμνώνω από την ανωτερότητά σου, σε απογυμνώνω από την 

αίσθηση της υπεροχής, της αυθεντίας και της ορθότητας. Ουδείς δύναται 

να κινείται ως αυθεντία επάνω στη Γη διότι ένας είναι ο Διδάσκαλος, ο 
Λόγος Φριστός Τιός Μητέρα! Ουδείς δύναται να οδηγεί τις υποστάσεις 
παρά μόνον εγώ, και εγώ παρέχομαι και προσφέρομαι, δεν 

οικειοποιούμαι και δεν εξουσιάζω, δεν χρησιμοποιώ τεχνικές ούτε 
μεθόδους για να δημιουργήσω στις ψυχές την αίσθηση για την αλήθεια 

μου. Η αλήθεια μου έλκει την αλήθεια που βρίσκεται μέσα σε κάθε 
ψυχή και σε κάθε υπόσταση, κι αυτή η αλήθεια πραγματώνει το θαύμα 
της μεταλλαγής της συνείδησης.  

Εκεί καλείσαι να φθάσεις, άνθρωπε, και για να φθάσεις δεν χρειάζεσαι 
κανένα κέλυφος από όσα έχεις δομήσει και καμιά πανοπλία. λα αυτά 

σε εμποδίζουν, γι‟ αυτό τα κατακαίω. τρέφω την υπόσταση σου, 
άνθρωπε, στο συντονισμό μαζί μου, στρέφω τα αυτιά, τα μάτια, τα 
εσωτερικά σου αισθητήρια, τη λειτουργία και τον πόθο της ύπαρξής σου 

στο συντονισμό μαζί μου, στη λειτουργία της αγάπης και της ενότητας με 
εμένα, για να συνειδητοποιήσεις πώς αυτή η ενότητα εκδηλώνεται ως 
προσφορά και παροχή και πώς εισχωρεί σιγά-σιγά μέσα σου η αληθινή 

ποιότητα της ταπεινοφροσύνης και όχι αυτή την οποίαν ενδύεσαι ως 
έμβλημα της ανόδου σου.  

Εγώ, η Μητέρα Διδάσκαλος Λόγος Φριστός, εκδηλώνομαι ανάλογα με 
τις αναγκαιότητες, διότι το Έργο που έχω να τελέσω αφορά το λον της 
ανθρώπινης συνειδήσεως. Πρόκειται να οδηγήσω την περίοδο αυτή τον 

Εαυτό μου, θελήματι πατρικώ, σε μία ακόμα διαστολή, για να 
ενεργοποιήσω την Τπόσταση του Ανθρώπου σε ευρύτερη κλίμακα.  

Ιδού, σας προσφέρω το άπαν του Εαυτού μου, καλώντας σε 

ενεργοποίηση και αξιοποίηση της παρεχομένης χάριτος και του ελέους 
μου. Ιδού εγώ, σας καλώ να με εναγκαλιστείτε εναγκαλιζόμενοι την 

ανθρωπότητα και να με βιώσετε, παραλαμβάνοντας τη δόνηση που 
παρέχω. Αμήν 
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24.4.02 – Η Μητέρα οδηγεί τον άνθρωπο στην εκδήλωση της 
δικής του Ολότητας  

 
Υέρω σε επαφή το είναι σου, άνθρωπε, με την αλήθεια μου, τη μία και 

αδιαίρετη αλήθεια του Λόγου. Έλκω μέσα από τη γνώση της 
ανθρωπότητας περί του προσώπου μου ως Μητρός Θεοτόκου, τα στοιχεία 
τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ένωση και την επικοινωνία μαζί 

μου και οδηγώ κάθε ύπαρξη να βιώσει μέσα από αυτά τη διδασκαλική 
μου ουσία, τη λειτουργία, παρουσία και εκδήλωσή μου ως Λόγου Ενός 
και μοναδικού.  

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο τρόπος που θα με προσεγγίσει ο 
άνθρωπος. Γι‟ αυτό, αγαπημένε μου, μην απορήσεις αν με δεις να 

προσπερνώ τις διάφορες νοητικές, συναισθηματικές και συνειδησιακές 
περί εμού τοποθετήσεις. Μην απορήσεις αν δεις ότι δεν δίνω σημασία σε 
αυτά στα οποία η κάθε υπόσταση στηρίζεται για να δομήσει μια άποψη, 

διότι μέσα από αυτά, αυτό που εγώ προσέχω είναι η δυνατότητά της να 
ενωθεί μαζί μου, κι αυτή την ένωση ενεργοποιώ. Αυτό τελώ ήδη για σένα, 

άνθρωπε, καθώς ο γήινος χρόνος κυλάει. Καθώς, κατά το θέλημα του 
Πατρός, αυξάνονται οι ενεργειακές διαποτίσεις στον πλανήτη σου 
σύμφωνα με την παρουσία και εκδήλωσή μου ως Διδασκάλου Λόγου, 

ανάλογα δυναμοποιείται η δονητική διάχυση της παρουσίας μου στο 
είναι σου, με τρόπο τέτοιο, ώστε να δημιουργούνται ανάμεσά μας 
άρρηκτοι δεσμοί επικοινωνίας, επαφής και ταύτισης.  

Ίσως αναρωτηθείς τι σου χρειάζεται αυτή η ένωση, όταν έχεις την ένωση 
μετά του Λόγου Τιού Ιησού. Σι χρειάζεται αυτή η ιδιαίτερη επισήμανση 

λειτουργιών, η φανέρωση και εγκόλπωση στη συνείδησή σου 
καταστάσεων περί της θηλείας όψεως της Θεότητος και περί της 
παρεμβάσεώς της, τόσο στην Ιστορία όσο και –κυρίως– μέσα σου, μέσα 

στις ψυχικές διαδρομές του νου, της καρδιάς και της συνειδήσεώς σου;  
Αφορά εσένα, αφορά τη γνώση της Ολότητάς σου. Αφορά τη 

δυνατότητά σου να βιώσεις όλα τα σημεία του εαυτού σου, τη δυνατότητά 

σου να ελευθερωθείς από το διαχωρισμό, να μπορέσεις να δεις την άλλη 
πλευρά που δεν βλέπεις. Η ένωσή μας είναι εκείνη που σου δίνει τη 

δυνατότητα να διευρυνθείς. Είναι το κλειδί της υπέρβασης των ορίων, των 
περιορισμών, των δογματισμών και όλων των τοποθετήσεων που σε 
κάνουν να είσαι μονόπλευρος, να μην μπορείς να ανοίξεις τη ροή της 

αγάπης και της κατανόησης και να την επεκτείνεις σε όλα τα σημεία 
όπου εκδηλώνεται η ζωή, όπου κινείται η ανθρώπινη ύπαρξη. 

Αγαπημένε μου, παρουσιάζομαι στη Γη για να φέρω σε εκδήλωση τον 
Άνθρωπο Ολότητα Λόγο Φριστό. Δίνω μέσα από συνεχείς παροχές 
βοηθείας και ελέους, που ο Πατήρ επιθυμεί να εκδηλωθούν, το δικαίωμα 

στην ανθρώπινη υπόσταση να αναγνωρίσει την Ολότητα του Εαυτού της 
και να αποσυρθεί από την επιλογή της δυαδικότητας και του 
διαχωρισμού για να εισχωρήσει στην επιλογή της ενότητας και του φωτός 

που απ‟ αυτήν απορρέει. Δίνω την αγάπη μου, την αγάπη εκείνη που 
περιέχει μετουσιωμένες όλες τις ποιότητες που εκδηλώθηκαν από τον 

άνθρωπο της Γης στην ανθρώπινη ιστορία, την αγάπη που μπορεί να 
συντρέξει, να κατανοήσει, να χωρέσει αλλά και να ανατρέψει, να 
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κατακρημνίσει και να οικοδομήσει νέα στοιχεία ζωής, αλήθειας και 
απειρότητας. 

Είμαι εδώ για σένα, άνθρωπε, και σε καλώ να ενωθούμε, ώστε να 
σταματήσει εντός σου η κατασπατάληση του θείου φωτός σε 

διαχωρισμούς και διασπάσεις που επισυμβαίνουν στο νοητικό και 
συνειδησιακό σου χώρο, στο χώρο της προσωπικότητας και των 
συναισθημάτων αλλά και στα κέντρα σου, όπου η ενέργειά μου 

εγκλωβίζεται και σπαταλάται από επιλογές ασύμβατες με την πορεία 
στην οποία καλείσαι να μετάσχεις, την πορεία που καταδεικνύει τη 
χριστοποιημένη παρουσία.  

Αγαπημένε μου, θέλω να ξέρεις ότι η αγάπη και το έλεος παρέχονται, 
αλλά αυτό από μόνο του δεν επαρκεί. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία 

είναι ο τρόπος που αφομοιώνεις την παροχή του ελέους και της αγάπης 
και αξιοποιείς αυτό το οποίο σου δίδεται: κατά πόσο το χρησιμοποιείς 
για να διατηρείσαι στα ίδια επίπεδα ή το αξιοποιείς για να οδηγηθείς σε 

μια νέα στάση νου, καρδιάς και συνείδησης.  
Μην περιμένεις να αλλάξουν οι καταστάσεις για να σε οδηγήσουν σε 

αλλαγές! Σο λέω, το τονίζω και θα το επαναλαμβάνω μέχρις ότου 
ουσιαστικά και καίρια το συνειδητοποιήσεις και το λειτουργήσεις: 
απομακρύνσου από την ιδέα ότι τα πράγματα θα κινηθούν απ‟ έξω. 

ταμάτα να περιμένεις τα κοσμογονικά γεγονότα που θα συμβούν όταν 
κατά τη γνώμη σου θα εμφανιστώ δημόσια συγκεντρώνοντας την 
προσοχή των ανθρώπων. Απομακρύνσου από αυτές τις ιδέες, που 

μετατοπίζουν το βάρος της συμμετοχικής σου ευθύνης στο Έργο της 
Δευτέρας Παρουσίας έξω από εσένα! υγκεντρώσου στον εσωτερικό σου 

αγώνα και στις εσωτερικές σου δυνατότητες, συγκεντρώσου σ‟ αυτό που 
μπορεί να γίνει τώρα μέσα σου: την αναγεννητική αλλαγή της 
συνειδήσεώς σου, τη διάνοιξη του νου και της καρδιάς, την εκπλήρωση 

της ύπαρξής σου μέσα στη λειτουργία της αγάπης και της ενότητας και 
μέσα στο βίωμα της ανάστασης που σου παραχωρείται ως βίωμα 
αλήθειας υπερούσιο, ανάγοντας το κάθε τι και οδηγώντας το στη 

δυνατότητα να ενωθεί με την πηγή από όπου ξεκίνησε, δηλαδή με τον 
Πατέρα.  

υγκεντρώσου σε εσένα για να βιώσεις πάλι αυτό που απαιτείται να 
βιώσεις, ώστε να νιώθεις κάθε στιγμή μαθητής και μαθήτρια της 
χριστοποίησης και της χριστοζωής. Δεν υπάρχουν αποστάσεις, δεν 

υπάρχουν ελλείψεις που δεν μπορούν να καλυφθούν, δεν υπάρχουν 
συνήθειες που δεν μπορούν να σταματήσουν, δεν υπάρχουν φόβοι που 

δεν μπορούν να λάβουν τη μετουσιωτική πνοή, δεν υπάρχει τίποτε που 
να μπορεί να αντισταθεί στην παροχή της ενέργειας που εντός σου 
αναβλύζει, την οποία ενεργοποιώ εκ νέου να ρέει σε όλα σου τα κέντρα, 

να διατρέχει όλες σου τις ποιότητες, να σε αποκαθαίρει και να σε 
αναγεννά. Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να μου αντισταθεί, είναι η 
δική σου επιλογή που σε θέτει έξω από εμένα ή σε απόσταση, με 

αποτέλεσμα να λαμβάνεις την ακτινοβολία μόνον της παροχής μου, αντί 
να βρίσκεσαι στη ζωή και την αγάπη που εντός σου κινείται και 

δημιουργεί προϋποθέσεις αναγωγής και εκδήλωσης θείων ποιοτήτων.  
Θέλω να λειτουργήσω για τη Γη. Θέλω να βοηθήσω, αγαπημένε μου, 

εσένα και τον πλανήτη σου όχι αντιμετωπίζοντας τα αποτελέσματα μόνον, 
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όχι παρέχοντας «πρώτες βοήθειες» για να ηρεμείς, να αναπαύεται λίγο η 
συνείδησή σου και να ισορροπεί λίγο ο πλανήτης, αλλά εισχωρώντας στα 

ουσιαστικά αίτια που προκαλούν τη σωρεία των προβλημάτων μέσα σου 
και γύρω σου. Κι αυτό χρειάζεται τη δική σου συνεργασία! σο επιζητάς 

τη δική μου μόνο παρέμβαση στα δρώμενα, όσο αισθάνεσαι καλυμμένος 
όταν τα εξωτερικά γεγονότα αντιμετωπίζονται κάθε φορά από το έλεός 
μου και μένεις αδρανής, δεν μπορώ –και δημιουργώ γύρω σου τις 

προϋποθέσεις για να το καταλάβεις αυτό!– να εισχωρήσω μέσα σου. Αυτό 
είναι κάτι που εσύ πρέπει να επιλέξεις. Δεν θέλω να σταματήσω να σε 
βοηθάω με παροχές για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που 

σφίγγουν σαν κλοιός γύρω σου, αλλά δεν μπορώ να κάνω μόνον αυτό. Κι 
αν αυτό συνεχιστεί για πολύ καιρό θα χρειαστεί, αγαπημένε μου, αυτή η 

παροχή να σταματήσει, για να μπορέσεις να αναζητήσεις την αιτία που 
σταμάτησε και να αποφασίσεις να εργαστείς μαζί μου εκ των έσω προς τα 
έξω, ώστε να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και εργάζεσαι, τον τρόπο 

που ανιχνεύεις την κατάσταση τη δική σου και την κατάσταση του 
κόσμου, τον τρόπο που επεμβαίνεις, που προσεύχεσαι και λειτουργείς. 

Δημιουργώ ενώσεις ξεκινώντας από το νου, την καρδιά και τη 
συνείδηση, ώστε, ακόμη και χωρίς να το συνειδητοποιείς, να αρχίσει να 
πραγματοποιείται εντός σου η ένωση της θήλειας και της άρρενος 

πλευράς σου, μεταλλάσσοντας τον τρόπο που το θείο ρεύμα ζωής 
κυκλοφορεί και διαχέεται στα κέντρα και στις λειτουργίες σου, 
αλλάζοντας σταδιακά με αρμονία και ισορροπία τον τρόπο του 

σκέπτεσθαι, του εκφράζεσθαι και λειτουργείν, τον τρόπο που 
αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και την παρέμβασή σου σ‟ αυτά. Διότι από 

τη στιγμή που η ροή μου εκδηλώνεται εντός σου ενωμένη και το θείο 
ρεύμα ζωής κινείται μέσα από τα κέντρα σου που έχουν αποδεχθεί και 
λειτουργήσει την ένωση των δύο πλευρών σου και έχουν αρχίσει να 

συλλαμβάνουν τους παλμούς του ενωμένου Ουδέτερου Λόγου, γεννιέται 
μια νέα πραγματικότητα για σένα, άνθρωπε. Γεννιέται μια νέα 
δυνατότητα να συλλάβεις τον κόσμο, να κατανοήσεις τον άνθρωπο και 

τον τρόπο που πρέπει να κινείται και να εκδηλώνεται.  
Αυξάνω στη συλλογική σου συνειδητότητα, άνθρωπε, τη δυνατότητα να 

αφομοιώνεις το έλεος και την παροχή των δυνάμεών μου, τη νέα ροή 
ιδεών, τη νέα ποιότητα αγάπης. Αυξάνω την ταχύτητα της δυνατότητάς 
σου να αποκαθαίρεσαι και να μετουσιώνεις, να υπερβαίνεις τα όρια, τους 

περιορισμούς και τα κατεστημένα σου. Μειώνω το χρόνο που χρειάζεσαι 
ανάμεσα στη συντριβή και την αναγέννηση, έτσι ώστε το διάστημα 

ανάμεσα στις συνειδητοποιήσεις και καταρρίψεις των κατεστημένων και 
τη διαδικασία ανοικοδόμησης και έκφρασης νέων αξιών, διαρκώς να 
μειούται.  
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28.9.02 – Δάσκαλος: Πάνω στη Γη εκπροσώπησα εσάς, 
εκπροσώπησα την Ολότητα του Ανθρώπου που θεώνεται  

 
Είμαι παρών, όπως είμαι παρών σε κάθε σύναξη όπου οι υποστάσεις των 

ανθρώπων αναζητούν την αλήθεια, ιδιαίτερα όταν συγκεντρώνεστε εσείς 
που με γνωρίσατε και που επικαλείστε το Έργο όπως το διέχυσα στη Γη 
κι όπως το γνωρίσατε μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Είμαι παρών 

κάθε φορά που προσπαθείτε να αγγίξετε την ουσία του, που προσπαθείτε 
με ανοιχτό νου και ανοιχτή καρδιά να τελέσετε μέσα σας διεργασίες που 
θα σας οδηγήσουν στο στόχο, και ο στόχος είναι να νιώσετε την ενότητά 

σας με αυτό το Έργο. 
Από τότε που ήμουν στη Γη φώναζα για συνεργάτες, ζητούσα 

συνεργασία, ζητούσα υποστάσεις που να φλέγονται και να βιώνουν το 
Έργο με όλο τους το είναι. χι για να το διαχειριστούν αλλά για να το 
υπηρετήσουν, όχι για να το περιφρουρήσουν σαν ιδιοκτησιακό τους 

στοιχείο αλλά για να το προσφέρουν στον άνθρωπο, για να καταστήσουν 
γνωστό το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου σε όλες τις 

ανθρώπινες υποστάσεις, όπου κι αν βρίσκονται.  
Και τώρα το ίδιο κάνω. Με όλους τους τρόπους εισέρχομαι όπου 

υπάρχει άνοιγμα και ενεργοποιώ τις δυνατότητες του ανθρώπου να 

παρουσιάσει την ενότητά του με τον Λόγο. Δεν κάνω διακρίσεις, δεν 
ασχολούμαι μόνο με κείνα τα τμήματα του Ανθρώπου που με γνώρισαν ή 
με τα οποία συναναστράφηκα. Δεν ασχολούμαι μόνο με τα τμήματα του 

Ανθρώπου που ευλόγησα όταν ήμουν στη Γη. Μια τέτοια θεώρηση είναι 
πολύ κλειστή και πολύ περιορισμένη για το Έργο της Δευτέρας 

Παρουσίας του Λόγου μέσα στον άνθρωπο, διότι δεν μπορεί η ένωση με 
τον Λόγο να δεσμεύεται και να περιορίζεται σε ορισμένο αριθμό 
ανθρώπων.  

Κινώ και λειτουργώ το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας σε κάθε 
υπόσταση που μου δίνει χώρο· αυτό το Έργο για το οποίο ήρθα στη Γη, 
το οποίο εγκαθίδρυσα και διέχυσα με την παροχή του Εαυτού μου σε 

κάθε υπόσταση του Ανθρώπου, για να μπορεί σήμερα να βιώνει, αν το 
επιθυμεί, την ένωσή της με τον Λόγο Φριστό· να εισέρχεται στις 

διεργασίες της Ολότητας του Ανθρώπου και μέσα απ‟ αυτή την επίγνωση 
να ενώνεται με τον Έναν Λόγο Τιό Μητέρα.  

Θέλω να με ακούτε –κι όταν λέω να με ακούτε εννοώ ο καθένας 

προσωπικά– και να κατανοείτε μέσα απ‟ αυτή την επικοινωνία τα βήματα 
και τις αναγκαιότητες των αλλαγών σας. Θέλω να με ακούτε διότι είμαι ο 

Εαυτός σας. Πάνω στη Γη εκπροσώπησα εσάς, εκπροσώπησα και 
φανέρωσα την Ολότητα του Ανθρώπου που θεώνεται. Διαλάλησα με 
όλους τους τρόπους το Έργο της χριστοποίησης του ανθρώπου, με όλους 

τους τρόπους προσέφερα εαυτόν στην ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο 
Τιό Μητέρα και, επομένως, όπως κατανοείτε, το Έργο τούτο δεν οδηγεί 
πουθενά αλλού ει μη μόνον στην ένωση με τον Λόγο Τιό Μητέρα και 

στην επιστροφή στον Πατέρα Θεό.  
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, 



 47 

 

έτσι ώστε οι ενεργειακές 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 με εντυπώματα πορείας χριστοποίησης.  
Θέλω να δω την αγάπη ανάμεσά σας, την ουσιαστική αγάπη, την 

αληθινή αγάπη, την αγάπη που αντέχει τις ζυμώσεις, που συντονίζει 

κινήσεις αναγέννησης, αυτή την αγάπη για την οποία μίλησα. Αυτή η 
αγάπη πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες 
του Λόγου, πρέπει να είναι το κοινό σημείο, το κοινό γνώρισμα εκείνων 

που αγωνίζονται στην πορεία της χριστοποίησης· αυτή που δεν διαχωρίζει 
τους ανθρώπους σε τάξεις, σε μερίδες, σε ανώτερους και κατώτερους, 

που μπορεί όμως ταυτόχρονα να αξιολογεί και να διακρίνει την αλήθεια 
όπου κι αν αυτή κινείται. Διότι, αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες, 
αγαπημένοι μου εαυτοί, αγαπημένοι εκπαιδευόμενοι Λόγοι, το να 

αγαπάς δεν σημαίνει ότι εξομοιώνεις ούτε ότι αδυνατείς να αντιληφθείς 
τη διαφοροποίηση, την ιδιαιτερότητα και τις ποιότητες που υπάρχουν σε 

κάθε ύπαρξη. Αντίθετα, σημαίνει ότι η αγάπη σου αναγνωρίζοντας όλα 
αυτά τα δεδομένα, καθοδηγούμενη από την ένωση με τον Λόγο δύναται 
να αποστείλει τις ανάλογες ποιότητες προς κάθε ψυχή, για να τη 

βοηθήσει από το σημείο που βρίσκεται να προχωρήσει και να βιώσει την 
ένωσή της με τον Έναν Λόγο Φριστό.  

 

Φρειάζεται τα λόγια που πολλές φορές λέμε, να τα συνειδητοποιούμε 
πρώτα οι ίδιοι για τον εαυτό μας… Να προσέχετε, αγαπημένοι μου! Από 

την πρώτη στιγμή να έχετε πάντα κατά νου ότι οι οδηγίες και οι 
διδασκαλίες του Λόγου ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως, και ότι όταν 
αρχίσει οποιαδήποτε υπόσταση να ξεχνά ότι χρειάζεται να τους δίνει 

σημασία, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος της οικειοποίησης των θείων 
χαρισμάτων και των θείων δωρεών.  

ας καλώ όλους σε μια νέα εσωτερική διεργασία, σε μια νέα συνεύρεση 

σε άλλες διαστάσεις, κι αυτή η συνάντηση να τελεστεί στο νου, στην 
καρδιά, στη συνείδηση, σε όλα τα κέντρα και τα σώματα. Εγώ είμαι μέσα 

σας, κι όταν λέω εγώ εννοώ ο Λόγος, διότι δεν έχω άλλο εαυτό και δεν 
έχω άλλο τρόπο να ενώνομαι μαζί σου, αγαπημένε άνθρωπε, ει μη μόνον 
ενωμένος με τον Έναν Λόγο Φριστό. Γιατί αυτό ήρθα να καταδείξω, αυτό 

δίδαξα κι αυτό προσπάθησα με όλους τους τρόπους να κάνω σαφές και 
οικείο μέσα σου: να σε κάνω να πιστέψεις στη δυνατότητά σου να ενωθείς 

με τον Λόγο και να τον εκδηλώσεις, να σε κάνω να πιστέψεις στη 
δυνατότητά σου να εκδηλωθείς με αγάπη και παρρησία.  

Είμαι κοντά σου για κάθε τι, είμαι μέσα σου, είμαστε ένα. Είμαι ο 

Εαυτός σου που εκδηλώνεται. Έκανα την πορεία, ήδη, και σε περιμένω 
να το κατανοήσεις. Να κατανοήσεις ότι σου άνοιξα το δρόμο και ότι εσύ 
ακολουθείς και ανοίγεις δρόμο, εκ νέου, για τα άλλα τμήματα του 

Ανθρώπου. Πορεύσου εν ειρήνη, με πρωτοβουλία και τόλμη, με 
παρρησία και δύναμη, για να φανερώσεις τον άνθρωπο εντός της 

χριστότητος.  
Αναγνωρίζω πάντες ως αδελφούς και αδελφές εν Φριστώ, ως 

αγαπημένους εκπαιδευόμενους Λόγους, όπως πάντοτε έκανα, αλλά καλώ 
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σε μεγαλύτερη ενεργοποίηση, σε μεγαλύτερη προσπάθεια. Μη μένετε 
στιγμή ήσυχοι, αγαπημένοι μου, μην εφησυχάζετε, μη ξεχνιέστε επειδή 

δεν υπάρχουν εξωτερικά γεγονότα ή καταστάσεις να σας πιέζουν. Να 
κινείτε την υπόστασή σας, να ψάχνετε το είναι σας, να βρίσκετε τρόπους 

να διεργάζεστε τον εαυτό σας για να είστε έτοιμοι όταν θα σας καλέσουν 
οι συγκυρίες, όταν θα σας καλέσουν οι στιγμές, να μιλήσετε για την 
αλήθεια και την αγάπη. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα είναι η ώρα να 

παρουσιάσετε την ενότητά σας, και τότε αυτή η ενότητα δεν πρέπει να 
είναι λόγος χειλέων, αλλά δόνηση ζωής και αλήθειας που θα σας 
διακατέχει.  

Δεν θα μιλήσετε ως ρήτορες, δεν θα κάνετε πράγματα που θα 
εντυπωσιάσουν την ανθρωπότητα, αλλά η παρουσία σας θα διαχέει το 

χριστοποιούμενο άνθρωπο. Αυτό είναι το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, 
έτσι μόνον η ανθρώπινη ύπαρξη θα ξεκολλήσει από τα καθιερωμένα, θα 
μπορέσει να εισχωρήσει σε νέες διαστάσεις, θα φύγει από την επιφάνεια 

για να εισχωρήσει στο βάθος των πραγμάτων, κι εσείς μπορείτε να το 
κάνετε! Έχετε το χρόνο, την πείρα, τις δωρεές, έχετε όλα όσα χρειάζεστε 

για να δουλέψετε, ώστε όταν σας δίνεται μια ευκαιρία να είστε εκεί και 
να μην πηγαίνει χαμένη, αλλά να διαμορφώνετε μέσα απ‟ αυτή διόδους 
αγάπης, ελευθερίας και αλήθειας και για άλλες υποστάσεις και για άλλες 

ψυχές. 
  

ας εναγκαλίζομαι και σας αγαπώ όλους. Είμαι εντός σας και κινώ το 

Έργο μου, το οποίο θα βγει στην επιφάνεια με τρόπους που κανείς δεν 
έχει μέχρι σήμερα αντιληφθεί. Δεν αποκαλύπτω τους τρόπους και δεν 

χρειάζεται να τους αποκαλύψω. Οι τρόποι θα εμφανίζονται ανάλογα με 
τις αναγκαιότητες. Εσάς πρέπει να σας ενδιαφέρει η αληθινή και 
ειλικρινής σας έκφραση, η δυνατότητά σας να είστε πάντα σε εγρήγορση 

και ετοιμότητα. λα τα άλλα θα προστεθούν. Μη φαντασιώνετε για τις 
εξελίξεις! Οι εξελίξεις θα σας οδηγήσουν. Μη δημιουργείτε σενάρια για 
την πορεία που θα ακολουθήσουν τα πράγματα. Ήδη έχετε διδαχθεί ότι 

πολλά ανατρέπονται, και ανατρέπονται γιατί ο άνθρωπος πρέπει να μάθει 
ότι ο Πατέρας οδηγεί. Αναπτύξτε πιο έντονα τη σχέση σας και την 

εμπιστοσύνη σας στην εσωτερική ενότητα με τον Έναν Λόγο και αφεθείτε 
να οδηγήσει τα βήματά σας, όπως εγώ έκανα.  

ας φιλώ όλους και, όπως συνήθως έλεγα όταν βρισκόμουν σε 

συγκεντρώσεις μεγάλες, φιλώ σημαίνει αγαπώ. Να είστε ευλογημένοι για 
να τελέσετε το Έργο, το Έργο του Ανθρώπου Λόγου Φριστού.  
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13.11.02 – Η συνεργασία με τον Λόγο για τη μετουσίωση της 
ανθρώπινης φύσης μας 

 
Κάντε το βήμα σας! Θα το κάνουμε μαζί και για τον καθέναν θα είναι 

διαφορετικό. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες οδηγίες, 
συγκεκριμένους τρόπους για το πώς θα βηματίσετε. Η κάθε υπόσταση 
έχει μια ιδιαίτερη συχνότητα στην οποία λειτουργεί και συλλαμβάνει 

μηνύματα για τα κενά και τις ατέλειές της, για τον τρόπο που πρέπει να 
βελτιώσει την ένωσή της, κι αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα ακούσετε. 
Πρέπει να με ακούσετε μέσα σας. Μιλάω στον καθένα απ‟ όλα σας τα 

κύτταρα, απ‟ όλους σας τους πόρους. ας μιλάω για το πώς πρέπει να 
εκδηλώσετε την ένωση μαζί μου. ας δείχνω πώς θα βελτιωθείτε, σας 

καλώ να ανοίξετε ολόκληρη την ύπαρξή σας σε μένα και να μην 
ασχολείστε με φόβο με τον εαυτό σας αλλά με αγάπη και αποδοχή, με 
την αγάπη και την παραδοχή με την οποία εγώ σας αγκαλιάζω.  

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 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 μου 
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 πώς θα πράττετε μέσα σ‟ αυτόν. 

Αναμένω την υπεύθυνη και ενσυνείδητη επιλογή του είναι σου να με 

καλέσει. Ενεργοποιώ την κλήση μου μέσα στο νου σου, ενεργοποιώ την 
πρόσκλησή μου μέσα στη διάνοια, στην καρδιά και στα συναισθήματα 
σου, στην προσωπικότητα, στη συνείδηση και στα κατώτερα κέντρα σου. 

Ενεργοποιώ την πρόσκλησή μου απ‟ όλα τα σημεία τού είναι σου που 
αποστρέφεσαι. το όνομα της αγάπης και του ελέους μου ενεργοποιώ 

στα απομονωμένα και σκοτεινά σημεία σου τη φωνή που βοά και με 
καλεί να υπάρξω, να καταδείξω τη ζώσα και πάλλουσα παρουσία μου 
ποικιλοτρόπως. ε αφήνω να δονηθείς, αγαπημένε μου, σ‟ αυτή τη φωνή 
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για να ενοποιηθεί ο ήχος της με τη φωνή των φωτεινών σημείων σου, 
αυτών που νομίζεις ότι νομιμοποιούνται να με καλούν, ότι έχουν τον 

τρόπο να ενώνονται μαζί μου. ε αφήνω να βιώσεις πόσο πιο ισχυρή 
είναι η πρόσκληση προς εμένα, τώρα που στη φωνή σου ενώνονται οι 

συγχορδίες από όλα τα σημεία του είναι σου. ε αφήνω να βιώσεις το 
συντονισμό της ύπαρξής σου ολόκληρης, των κυττάρων, των κέντρων, 
όλων σου των σημείων, μέσα στον έναν ήχο που καλεί εμένα, τον Λόγο 

Τιό Μητέρα, να υπάρξω, να ζήσω, να παρουσιαστώ, να λειτουργήσω, να 
εκδηλώσω τη ζώσα παρουσία μου. ε αφήνω να τον βιώσεις, να 
ανακυκλωθεί, να σε γεμίσει, να σε ενεργοποιήσει. Να τον κάνεις τόσο 

δικό σου, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα σημείο σου που να τον 
αμφισβητεί· να σε συντονίσει τόσο που να είσαι ένας ήχος-πρόσκληση 

της ζωής και της παρουσίας μου. 
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16.4.03 – Δάσκαλος: Μιλώ ενδυόμενος για τελευταία φορά την 
προσωπικότητα που έφερα στη Γη  

 
Αναστάσιμο είναι το μήνυμά μου και αναστάσιμη ήτο η παρουσία μου 

καθ‟ όλη την περίοδο της παραμονής μου εις την Γη. Εκεί ωθούσε, εκεί 
οδηγούσε η διδασκαλία την οποία παρουσίαζα εκ της ενώσεώς μου με 
τον Λόγο Τιό και Μητέρα. 

Μιλώ ενδυόμενος για τελευταία φορά την προσωπικότητα που έφερα 
στη Γη, όπως με γνωρίσατε ως Διονύσιο, διότι αυτή θα αφομοιωθεί 
ολοκληρωτικά εντός μου επειδή έληξε ο χρόνος τον οποίον ζήτησα από 

τον Πατέρα να τη διατηρήσω, με σκοπό να προσεγγίζω με μεγαλύτερη 
οικειότητα και ευκολία τις υποστάσεις με τις οποίες συνευρέθηκα στη Γη 

και να δίνω συνεχώς ευκαιρίες για νέες καταστάσεις διεύρυνσης αλλά 
και για να με κατανοήσουν και να με χωρέσουν, και μέσα από τη δόνηση 
της οικειότητας να λαμβάνουν ιδιαίτερα τη βοήθεια και την αγάπη μου. 

Δεν μου επιτρέπεται πλέον να διατηρώ ως κατάσταση έκφρασής μου αυτό 
το συναισθηματικό ένδυμα, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να διαλύεται.  

Επιστατώ στο Έργο μου, στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου 
μέσα από τον άνθρωπο, κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα συνεχίσω 
άοκνα, μέχρις ότου και η τελευταία υπόσταση οδηγηθεί στην ένωση. 

Αυτό το έχω ανακοινώσει από τότε που ήμουν στη Γη. Τφίσταται και 
παραμένει αναλλοίωτο, όπως αναλλοίωτοι και ασύλληπτοι παραμένουν οι 
τρόποι με τους οποίους το Έργο ενεργεί μέσα στις υποστάσεις, διαχέεται 

πάνω στη Γη και αγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη σε διάφορα σημεία, 
προετοιμάζοντας ποικιλοτρόπως υποστάσεις αφανείς, με σκοπό να 

παρουσιάσουν καταστάσεις φωτός και αληθείας και να συμβάλουν στην 
εξάπλωση της Δευτέρας Παρουσίας, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία 
του ανθρώπου και να δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων πάνω στη 

Γη. 
‟ αγαπώ απέραντα και απερινόητα, άνθρωπε, σ‟ αγαπώ απόλυτα. Η 

αγάπη μου δεν έχει τέλος, δεν δέχεται εμπόδια, δεν υπάρχει τίποτε που 

να μπορεί να την εμποδίσει να φτάσει σε σένα! Η αγάπη μου είναι 
παρούσα πάνω στη Γη και την ενεργοποιώ ιδιαίτερα την περίοδο αυτή σε 

κάθε ανθρώπινη συνείδηση. Ενεργοποιώ τον διαχυμένο Εαυτό μου με το 
μήνυμα και την αλήθεια που μεταφέρει: την πραγμάτωση της θέωσης 
του ανθρώπου. Σον ενεργοποιώ στο όνομα της αλήθειας και της αγάπης, 

εκφράζοντας την απόλυτη ενότητά μου με τον Λόγο Τιό και Μητέρα μέσα 
σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση. Σον ενεργοποιώ μέσα σε ιδέες, μέσα σε 

συναισθήματα και σκέψεις, μέσα σε κάθε ποιότητα που έχει χώρο να 
δεχθεί την αναγεννητική δόνηση της αλήθειας, της ελευθερίας, της 
μετάνοιας, της κάθαρσης και της μετουσίωσης. Καμία ύπαρξη πάνω στη 

Γη, καμία ύπαρξη στα άπειρα σύμπαντα της Δημιουργίας δεν μένει έξω 
απ‟ αυτή την παροχή της θείας ενεργοποίησης του Εαυτού μου!  

 

Αγαπημένε μου, όσο ήμουν στη Γη καταδεικνύοντας την πορεία της 
χριστοποίησης, τον τρόπο και το δρόμο της επιστροφής του ανθρώπου 

στον Πατέρα, είχες να μου προσάψεις διάφορες ατέλειες και στοιχεία τα 
οποία δεν κατανοούσες, που αφορούσαν τις εκδηλώσεις της 
προσωπικότητάς μου και υπέκρυπταν σκοπιμότητες οι οποίες στόχευαν 
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στην εκπαίδευση του συνόλου: να σου καταδείξουν δηλαδή ακριβώς πώς 
εκδηλώνεται ο χριστοποιημένος άνθρωπος και τι είναι αυτό που προέχει 

στην πορεία εκείνου που καθίσταται σταδιακά ένα με τον Λόγο. Ουδόλως 
όμως κατανόησες αυτό το μήνυμα, διότι παρέμεινες στις επιμέρους 

συλλήψεις από την ιδιαίτερη επαφή και επικοινωνία μας και σε κάποιες 
άλλες εκτιμήσεις οι οποίες σου δημιούργησαν απορίες.  

Ουδέποτε δίδαξα ότι είμαι τέλειος! Ήρθα στη Γη για να καταδείξω την 

πορεία του ανθρώπου που φέρει ατέλειες, την πορεία του ανθρώπου που 
χριστοποιείται και θεώνεται. Ουδέποτε θέλησα να περιβάλω τις 
εκδηλώσεις της προσωπικότητάς μου με θεϊκή ισχύ. Αυτό, αν και όποτε 

έγινε, συνέβη από τις εκτιμήσεις εκείνων γύρω μου οι οποίοι, με 
διάφορους τρόπους εκφράζοντας την ανάγκη τους, με λάτρευαν ή με 

έβλεπαν με δέος, ή με αντιμετώπιζαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, 
υψώνοντάς με σε βάθρο, μη μπορώντας να δεχθούν την ανθρώπινη φύση 
την οποία καταδείκνυα. 

Ο χριστοποιημένος άνθρωπος λοιπόν, αγαπημένοι μου, αγαπημένε 
άνθρωπε εαυτέ μου, είναι εκείνος ο οποίος πάνω και πέρα από όλα 

εργάζεται αόκνως και ανιδιοτελώς για τη διάχυση της αγάπης και την 
αφύπνιση του ανθρώπου, εκείνος που κοιμάται και ξυπνάει με το 
αμείωτο ενδιαφέρον για την άνοδο της Ανθρωπίνου Τποστάσεως και δεν 

ενδιαφέρεται για το αν αυτοί που θα βοηθήσει βρίσκονται γύρω του ή 
βρίσκονται αλλού αλλά προσπαθεί να νιώθει, να ξέρει, να βιώνει αν 
βαδίζουν στη σωστή πορεία· εκείνος που είναι ελεύθερος, που δεν 

δεσμεύεται από αριθμούς, από ποσότητες ή από πρόσωπα αλλά 
πορεύεται, αγαπά και διαχέει τη χάρη, η οποία δεν είναι δική του αλλά 

του Ενός και μοναδικού Λόγου, του Ενός Διδασκάλου, ως εδίδαξα· 
εκείνος που διαχέεται παντού και δωρίζεται και παρέχεται χωρίς 
εξαιρέσεις, χωρίς να κατέχει και χωρίς να κατέχεται από τίποτε πάνω σ‟ 

αυτή τη Γη. 
 Αυτό φανέρωσα με διάφορους τρόπους! Κι όσες φορές η απογοήτευσή 

μου καταδείκνυε την έλλειψη συνεργατών, επεσήμαινα ακριβώς ότι ήταν 

πάρα πολύ δύσκολο οι υποστάσεις να βιώσουν αυτή τη λειτουργία. Γιατί 
πράγματι υπήρξαν γύρω μου διαφόρων ποιοτήτων συνεργάτες, οι οποίοι 

και προσπάθησαν και αγάπησαν και εργάστηκαν. Αλλά αυτό που 
ζητούσα, αυτό που ζητώ, αυτό που ενεργοποιώ και ευλογώ να γίνει, είναι 
αυτή η άοκνος συνεχής προσφορά, αυτή η άοκνος συνεχής αγωνία όχι 

για την προσωπική παρουσία οποιασδήποτε υποστάσεως, όχι για την 
προσωπική δόξα οποιασδήποτε ανθρώπινης μορφής μέσα σ‟ αυτό το 

Έργο αλλά για την ουσιαστική και ολοκληρωτική δόξα του Ενός 
Ανθρώπου, του ανθρώπου της Γης, του ανθρώπου που περπατά σε 
χιλιάδες σκηνώματα και υποφέρει από χιλιάδες δεινά διότι δεν γνωρίζει 

τον Εαυτό του, διότι δεν τολμά να τον δει, διότι δεν τολμά να πιστέψει 
στην ωραιότητά του και στο πόσο απλό είναι να εισχωρήσει σ‟ αυτήν. 

Αυτό για το οποίο χρειάζεται να μεριμνάτε είναι η πραγματική σας 

διάθεση και η άοκνος προσπάθεια για εσωτερική εργασία, που θα σας 
καθιστά όλο και περισσότερο ικανούς να στέκεστε, όποιες κι αν είναι οι 

καταστάσεις, στο ύψος και τη σταθερή ποιότητα της ανιδιοτελούς αγάπης 
και προσφοράς χωρίς να χάνετε τη δυνατότητα της διάκρισης ή της 
δυναμικής με παρρησία εκδήλωσης, αλλά εκφράζοντας τον Λόγο μέσα 
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από τη συνύπαρξη όλων αυτών. Καταθέστε τους φόβους και τις 
ανησυχίες και όσα σας κάνουν να απαισιοδοξείτε και εργαστείτε με 

αισιοδοξία και με πίστη, διότι το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας θα 
πραγματωθεί πάνω στη Γη όσο αντίξοες κι αν φαίνονται οι συνθήκες. σο 

κι αν φαίνεται απραγματοποίητη αυτή τη στιγμή η εγκαθίδρυσή του στην 
ανθρώπινη συνείδηση, αυτό θα γίνει! Ήδη έχει αρχίσει να εγκαθιδρύεται, 
ήδη έχει φέρει αλλαγές που δεν μπορούν να κατανοηθούν από το 

ανθρώπινο βλέμμα. Τπάρχουν συνεχείς διεργασίες που στοχεύουν στην 
ολοκληρωμένη διάχυση του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας πάνω στη 
Γη. 

Θέλω να πω και σε όσους δεν με γνώρισαν όπως περπάτησα πάνω στη 
Γη αλλά αυτή τη στιγμή με επικαλούνται, ότι η αγάπη μου και η 

παρουσία μου είναι η ίδια εντός τους κι ότι η αίσθηση της οικειότητας 
δεν έχει ανάγκη συναισθημάτων για να υπάρξει αλλά είναι η αίσθηση του 
εαυτού με τον Εαυτό, της αγκαλιάς με την αγκαλιά. ας φιλώ όλους, 

έναν-έναν, με την αγάπη μου και με την καρδιά μου, να αισθανθείτε ως 
τα χείλη μου να ακουμπούσαν στο μέτωπό σας. ας διαχέω το φίλημα 

του Πνεύματος του Αγίου για να σας πω πάλι και πάλι ότι σας αγαπώ και 
να αφήσω αυτή τη δόνηση μέσα σας ως συνεχή παρουσία, μέχρι την 
ολοκληρωτική εκδήλωση του προορισμού του καθενός, ήτοι της 

ταυτίσεώς του με τον Λόγο Τιό Μητέρα. 
Είναι και για μένα πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, όσο κι αν 

βρίσκομαι στην κατάσταση της ενότητας, διότι θα ήθελα πριν φτάσω σε 

αυτό το σημείο να σας έχω δει κάπως αλλιώς… μως το θεϊκό βλέμμα 
της ύπαρξής μου γνωρίζει καλά ότι η διαδρομή του καθενός αποτελεί ένα 

δικό του αγώνα και, ως εκ τούτου, η επιθυμία η οποία υπήρχε και η 
οποία δεν πραγματώθηκε όσο ήμουν πάνω στη Γη, να δω ένα 
συσπειρωμένο κέντρο ανθρώπων, εντάσσεται κι αυτή στην πορεία της 

προσωπικής μου θυσίας και προσφοράς προς τον άνθρωπο. Ο Πατέρας 
διαμόρφωσε τις συνθήκες με τον πιο κατάλληλο τρόπο για την 
ανθρώπινη πορεία· εκείνος ξέρει τις εξελίξεις και εκείνος με οδηγεί για να 

συνεχίζω να παρουσιάζω το Έργο μου, να συντονίζω τον άνθρωπο και να 
τον εντάσσω σε αυτό.  

Πορευθείτε εν ειρήνη, με αγάπη και θάρρος, με παρρησία και 
ευρύτητα νου. Αυτό που σου ανέθεσα, Αναστασία, όσο ήμουν στη Γη, ο 
συντονισμός δηλαδή του πνευματικού Έργου, είναι κάτι που θα 

φανερωθεί τελείως διαφορετικά και σε τελείως διαφορετικές διαστάσεις, 
διότι μέχρι τώρα, η κατάσταση που υπήρχε όσο βρισκόμουν στη Γη και 

αυτή που ακολούθησε αφορούσε προπαρασκευαστικά στάδια για την 
επίγνωση εσωτερικών λειτουργιών και την απόκτηση πείρας και 
βιωμάτων δύναμης, παρρησίας, πρωτοβουλίας, θάρρους και 

ευθυκρισίας. 
Προχωρήστε όλοι έχοντας στην καρδιά σας υψωμένη τη δόνηση της 

αγάπης και στο νου σας τη δόνηση της ελευθερίας, αγκαλιάζοντας τον 

άνθρωπο και ελευθερώνοντάς τον με όλους τους τρόπους. Μην είστε 
αγνώμονες, μάθετε να ευχαριστείτε εκείνους που σας βοήθησαν, όπως 

και όποτε σας βοήθησαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δένεστε μαζί τους 
αναγκαστικά και για πάντα, αλλά ο άνθρωπος που δεν εκτιμά τα όσα 
έλαβε καταδεικνύει σκληρότητα, έλλειψη κατανόησης και ανικανότητα 
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να ανοίξει την καρδιά του. Μην είστε αγνώμονες! Μάθετε να εκτιμάτε και 
να αγαπάτε αυτούς που σας στάθηκαν και σας στέκονται με οποιοδήποτε 

τρόπο και μάθετε να αγκαλιάζετε, να κατανοείτε και να μιλάτε στον 
άνθρωπο με τρόπο που να σας καταλαβαίνει, για να τον βοηθάτε να 

διανοίγεται και να προχωρά. 
Αναστάσιμη είναι η δόνηση που θέλω να σας διαχύσω και ο 

χαιρετισμός μου μέσα σας αναστάσιμος κι αυτός, κι ο εναγκαλισμός μας 

όμοια αναστάσιμος στους αιώνες! ας αγαπώ. 
 



 55 

 

10.11.03 – Περί αυτογνωσίας 

 

Φρειάζεται, αγαπημένε μου, κάθε μέρα, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεσαι, 
να συνειδητοποιείς την επιλογή που έκανες. Η επιλογή της πνευματικής 

πορείας απαιτεί τη συνεχή αξιολόγηση των διαφόρων καταστάσεων που 
υπάρχουν μέσα σου και εξωτερικεύονται στην καθημερινή σου ζωή. Σα 
εξωτερικά γεγονότα της ζωής σου είναι ένας οδηγός για τις εσωτερικές 

σου καταστάσεις. Μέσα από τα εξωτερικά γεγονότα και καθοδηγούμενος 
διά προσευχής από την ένωση μαζί μου, μπορείς να βρεις τις αιτίες από 
τις οποίες τα γεγονότα απορρέουν και να λειτουργήσεις σ‟ αυτές 

αποκαθιστώντας δυσαρμονίες και βελτιώνοντας στοιχεία του εαυτού σου, 
γεμίζοντας με αγάπη πράγματα και ποιότητες από τις οποίες η αγάπη 

απουσιάζει. 
Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, αγαπημένε μου άνθρωπε, είναι ένα 

Έργο πανανθρώπινο. Δεν περιορίζεται, ούτε απαιτεί απ‟ τον άνθρωπο κάτι 

ιδιαίτερο. Σο μόνο που απαιτεί είναι την πραγματική του επιθυμία να 
επικοινωνήσει με την πηγή της ζωής, να επικοινωνήσει και να ενωθεί με 

τον Λόγο, να του δώσει ουσιαστικό χώρο μέσα στο νου, στην καρδιά, στη 
συνείδησή του, στις λειτουργίες του όλες, για να εκδηλωθεί. Κι αυτός ο 
χώρος δίνεται με τη μετάνοια ως πρωταρχικό βήμα και την κάθαρση που 

απορρέει από αυτήν. Δίνεται από τον πόθο της ψυχής που καλεί εντός 
της την παρουσία μου, την παρουσία του Λόγου, και σ‟ αυτόν τον πόθο 
πάντα ανταποκρίνομαι κι αφυπνίζομαι μέσα στη θεία ουσία της ύπαρξης 

και την οδηγώ, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται, να προχωρήσει και να 
εξελιχθεί. 

Αγαπημένε μου άνθρωπε, εσύ που έχεις προχωρήσει στην πνευματική 
σου πορεία και γνωρίζεις αυτές τις έννοιες, δεν σημαίνει ότι δεν σου είναι 
απαραίτητο να τις ξανασκεφθείς, δεν σημαίνει ότι σε κάθε εξελικτικό 

στάδιο δεν χρειάζεται να μου δίνεις καινούργιο χώρο για να ελευθερώνεις 
ακόμη περισσότερο το νου και την καρδιά σου. Οι σκέψεις και τα 
αδιέξοδα που σε απασχολούν, οι δομές των συναισθημάτων που σε 

εγκλωβίζουν είναι δεσμά και όρια που περιορίζουν το χώρο της ύπαρξής 
σου και τον κατέχουν, έτσι, που δεν μπορώ να κατοικήσω εγώ. Μάθε να 

δίνεις σε μένα, με την προσευχή σου, όλους αυτούς τους εγκλωβισμούς, 
τον πόνο, τη θλίψη, τα αδιέξοδα και τις συναισθηματικές σου αγωνίες. 
Κάθε τι που σε ταράζει στο ανθρώπινο επίπεδο μάθε να το αφήνεις σε 

εμένα που κατοικώ μέσα σου, που νιώθεις ότι είμαι μαζί σου σ‟ αυτή την 
πορεία. 

Περπατάμε χέρι-χέρι για να πραγματώσουμε αυτό το οποίο εντέλλομαι: 
να με παρουσιάσεις από μέσα σου. Μάθε να αφήνεσαι χωρίς φόβο, χωρίς 
ενοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι ασύδοτος! Θα έχεις επίγνωση των 

λαθών σου, αλλά αυτά τα λάθη να μη σε περιορίζουν, να μη σε 
δεσμεύουν, να μη σε εγκλωβίζουν σε ανακυκλώσεις δυσαρμονίας. Μάθε 
να τα αφήνεις σε εμένα και αυτή η παράδοση να είναι ολοκληρωτική, για 

να ελευθερώνονται μέσα από αυτήν ο νους, η καρδιά, η συνείδηση και τα 
κέντρα σου όλα, ώστε να μπορείς να λαμβάνεις σαφείς οδηγίες και να 

λειτουργείς αλλιώς, να μπορεί το φως να κινηθεί μέσα στις λειτουργίες 
του νου, της καρδιάς και της συνείδησής σου για να δημιουργήσει νέες 
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καταστάσεις, να φέρει μεταλλαγές, να επιτελέσει μετουσιώσεις, να 
πραγματοποιήσει ουσιαστική αναγέννηση μέσα σου. 
 

Θέλω να σε δω να πάλλεσαι και ο παλμός σου να είναι αγάπη, να είναι 
ζωή, κι αυτό να μη συμβαίνει μόνο τις στιγμές που είσαι συγκεντρωμένος 

σε ένα σκοπό, προσευχόμενος, αλλά να διατηρείται στις καθημερινές σου 
επαφές και συναναστροφές.  

Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι κάθε άνθρωπος πάνω σ‟ αυτή τη Γη 

είναι ένας μαθητής ή μια μαθήτρια του Λόγου, είτε γνωρίζει είτε δεν 
γνωρίζει τις καταστάσεις του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, και θέλω μ‟ 
αυτό τον τρόπο να τον αντιμετωπίζεις! 

Θέλω να μπορείς να διακρίνεις πόσα η κάθε υπόσταση χωράει, να 
διακρίνεις τον σωστό τρόπο να προσφέρεις, ώστε ό,τι δίνεις να είναι καλό 

γι‟ αυτήν, να τη βοηθάει να αναπτύσσεται και να μετακινείται.  
Θέλω την ένωση μαζί μου να τη βιώνεις ουσιαστικά, ώστε η οικειότητα 

που απορρέει από αυτήν να μη σε κάνει να την παρανοείς θεωρώντας την 

αυτονόητη, ούτε να θεωρείς ότι είναι κάτι απόμακρο από τα καθημερινά 
προβλήματα της ζωής και ότι δεν μπορεί να εισχωρήσει στις μικρές 
ατελείς καταστάσεις που ταλαιπωρούν την ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί 

ακριβώς μέσα σ‟ αυτές εισχωρεί η ένωσή μας για να τις οδηγήσει σε 
ολοκληρωτική μετουσίωση.  

Έχεις εργαστεί, μα έχεις ακόμη να εργαστείς σ‟ αυτά ακριβώς τα 
ιδιαίτερα σημεία που η ύπαρξή σου ταλαιπωρείται. Κάθε ανθρώπινο 
τμήμα έχει κάποια σημεία ισορροπημένα που παρουσιάζουν το φως, 

αλλά και κάποια που παρουσιάζουν κενά. Αυτά χρειάζεται να προσέξεις 
ιδιαίτερα και να προσπαθήσεις μέσα από την ένωσή μας και την 

προσευχή να τα αναμορφώσεις με λειτουργίες αγάπης. 
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21.12.03 – Θέλω υποστάσεις πλήρως ισορροπημένες 

 

Είναι η κοσμική περίοδος της δικής σου παρουσίας, αγαπημένε μου, 
πάνω στη Γη! Είναι η περίοδος που τα πάντα θα τελεστούν από εσένα. 

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 γνώρισε 
τον Εαυτό, που κατανόησε τη ματαιότητα της διττότητας και του 

διαχωρισμού και εισχώρησε στις λειτουργίες της ένωσης, που 
εμβαπτίστηκε στον Λόγο κι έδωσε σε αυτόν χώρο σε όλη του την ύπαρξη, 

σε 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.  
Αγαπημένε μου, έχουμε δρόμο να κάνουμε μαζί, δρόμο πολύ, κι ο 

δρόμος αυτός θα έχει διάφορες περιπέτειες και αποχρώσεις, γι‟ αυτό και 
δεν μπορεί κανείς να σε κατατοπίσει για το ποια ακριβώς θα πρέπει να 
είναι η αντίδρασή σου σε κάθε περίπτωση. Διότι οι καταστάσεις αλλάζουν 

απότομα, οι ποιότητες των τμημάτων του Εαυτού σου που καλείσαι να 
αντιμετωπίσεις είναι διαφορετικές και εκδηλώνονται διαφορετικά, 
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Επομένως, χρειάζεται να με νιώθεις 

μέσα σου και να μπορείς να συνειδητοποιείς τις ολοκληρωμένες 
ποιότητες εκδήλωσής μου ανά πάσα στιγμή. Φρειάζεται να μπορείς να 

ελέγχεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου αν παραπαίει και αν παρασύρεται σε 
καταστάσεις παρανοήσεων ή εγκλωβισμού στον εγωισμό του. Εγώ σε 
βοηθώ με την ποικιλία των ευλογιών μου, με τα εντυπώματα που σου 

χαρίζω, τα οποία καθιστώ δικά σου ενωμένα με τα βιώματά σου, ενωμένα 
με την αναλυτική λειτουργία των ιδεών και των συναισθημάτων σου. ου 
δίνω βοήθεια, κεφάλαιο αναλλοίωτο να υπάρχει μέσα σου, για να αντλείς 

την κατάσταση της σωστής εκδήλωσης του ενωμένου Εαυτού μας, αλλά 
εσύ χρειάζεται να μπορείς να ξεπερνάς τους κώδικες με τους οποίους 

κινείσαι, ώστε να έρχεσαι σε επαφή με αυτό το κεφάλαιο, που βρίσκεται 
έξω απ‟ τους κώδικές σου, έξω από τα κατεστημένα σου και εργάζεται με 
σκοπό να τα καταρρίψει, με σκοπό να σε ελευθερώσει, να σε καταστήσει 

άπειρο, να σε κάνει να βιώσεις την απεραντοσύνη της αγάπης και της 
προσφοράς, να σε κάνει να ρέεις παντού και η ροή σου να αποκαθιστά τη 

ζωή, να αγγίζει τα λουλούδια κι αυτά να ανθίζουν, να αγγίζει τον άνθρωπο 
και αυτός να αναριγά και να αφυπνίζεται, αναζητώντας τις ποιότητες της 
αγάπης, της αλήθειας και της ζωής. Μπορεί να γίνει αυτό πάνω στη Γη, 

όσο κι αν φαίνεται αδύνατον και απραγματοποίητο στις παρούσες 
συνθήκες! Αυτός είναι ο προορισμός σου, αγαπημένε μου, αυτή είναι η 
κλήση που έλαβες, αυτή είναι η προσπάθεια που καλείσαι να 

καταβάλεις, αυτός είναι ο αγώνας που δίνεις. Και πρέπει να μάθεις να 
δίνεις αυτό τον αγώνα με χαρά, παίρνοντας ανάσες ξεκούρασης για να 

μπορείς να κινείσαι πάντα με ισορροπία σε όλα τα επίπεδα.   
Θέλω υποστάσεις πλήρως ισορροπημένες, γεμάτες αγάπη, αλήθεια και 

ελευθερία, που δεν στηρίζονται μόνον στην έμπνευση, δίχως να μπορούν 
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να στέκουν στα πόδια τους! Θέλω υποστάσεις που στέκονται γερά στη Γη, 
που ξέρουν τι τους συμβαίνει, που ξέρουν να ρυθμίζουν τις έκρυθμες 

ποιότητες του εαυτού τους, που αναγνωρίζουν τα ελαττώματά τους, αλλά 
ταυτόχρονα έχουν την παρρησία να αναγνωρίζουν και την ένωση μαζί μου 

και μπορούν να διακρίνουν καθαρά ανάμεσα στα ελαττώματα και τις 
ατέλειες και στη θεία κατάσταση της ένωσής μας. Θέλω υποστάσεις που 
διαθέτουν διάκριση και καθαρότητα νου, που μπορούν να καταλαβαίνουν 

με ταχύτητα και οξυδέρκεια πώς να κινηθούν, που να μην αφήνονται στη 
μοίρα τους ή στις επιλογές τρίτων, αλλά να έχουν συναίσθηση του εαυτού 
τους, που να επιλέγουν μέσα από την ένωση τον τρόπο που θα κινηθούν 

και τον τρόπο που θα λειτουργήσουν.  
‟ αγαπώ, άνθρωπε, και σε περιμένω. ‟ αγαπώ και περιμένω να σε δω 

να επιλέγεις εμένα ως κατάσταση μόνιμη και συνεχή. Περιμένω να σε δω 
να τολμήσεις να „ρθεις σε αντίθεση με την προσωπικότητα, με τις σκέψεις 
και τις επιλογές σου, με όλα όσα σε αποτελούν και σε συνέχουν· να 

σκεφθείς πόσο υπάρχω εγώ μέσα σε όλα αυτά, πόσο έχω εγώ ωθήσει τον 
τρόπο λειτουργίας του νου, της καρδιάς και της συνείδησής σου. Να 

σκεφθείς όλα αυτά με μία και μοναδική σκοπιμότητα: να αποφασίσεις να 
μου δώσεις κάθε τι και να αφεθείς σε μένα όλο και περισσότερο, με 
μεγαλύτερη επίγνωση και πληρότητα. Διότι, για να μου δώσεις το χώρο 

σου, δεν αρκεί μια προσευχή παράδοσης των ιδεών σου. Φρειάζεται όλη 
σου η ύπαρξη να με ποθεί και να με αναζητά, χρειάζεται τα κύτταρά σου 
να ποθούν να με νιώσουν μέσα τους. Φρειάζεται η καρδιά σου να μην 

αρκείται στην αγάπη που έχει αλλά να θέλει να βιώσει αγάπη άλλη, 
ανέσπερη αγάπη ζωής, αγάπη υπερούσια! Φρειάζεται ο νους σου να μην 

είναι ικανοποιημένος με την ευφυΐα και την ελευθερία του, αλλά να θέλει 
να γνωρίσει το υπέρτατο: όχι με φιλοδοξία, αλλά με διάθεση το παν να 
εκδηλωθεί από εντός σου στη ροή των κόσμων και να γεμίσει η Γη από 

νέους παλμούς, αδιαμόρφωτους στην παρούσα πραγματικότητα του 
πλανήτη και της συλλογικής συνείδησης, διότι ο άνθρωπος δεν κινείται 
ακόμη με αυτόν τον πόθο στην ανοδική του πορεία. 

Πραγματώνω τη σύζευξή μας εντός σου, άνθρωπε αγαπημένε, σε εσένα 
που καλείσαι να υπηρετήσεις το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου 

Τιού Μητρός εντός του ανθρώπου, όπου κι αν βρίσκεσαι, διότι γνωρίζω 
και βλέπω κάθε υπόσταση που μετέχει στο Έργο αυτό. Γνωρίζω τις 
υποστάσεις που μετέχουν στο Έργο μου από την κίνηση της καρδιάς, του 

νου και των λειτουργιών τους, από τον τρόπο που προσφέρουν στον 
Άνθρωπο, από τον τρόπο που ενοποιούνται μαζί μου. Έτσι ξεχωρίζω τους 

εργάτες του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, έτσι ξεχωρίζω τις υποστάσεις 
που δέχτηκαν εντός τους τη διάχυση του Ιωάννη, που την αφομοίωσαν 
και την οδήγησαν σε εκδήλωση ζωής και αληθείας. Δεν κοιτάζω τίτλους, 

ονόματα ή ετικέτες που σου δόθηκαν και χρησιμοποιείς, ούτε εξωτερικά 
γνωρίσματα, τα οποία είναι βοηθητικά όσο εξυπηρετούν στάδια της 
εξέλιξής σου, μα καθηλωτικά όταν εγκλωβίζεσαι σε αυτά και τα 

χρησιμοποιείς για να διαχύσεις ιδέες μερικότητας. Εγώ, αγαπημένε μου, 
σε γνωρίζω στην ουσία σου, στο νου, την καρδιά και τη συνείδησή σου, 

και σε εσένα που μετέχεις ουσιαστικά στο Έργο μου διαχέω τον Εαυτό 
μου ως δυνατότητα ενοποίησης των καταστάσεων δυσαρμονίας με τις 
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καταστάσεις του φωτός εντός σου και την εξισορρόπησή τους μέσα στην 
ουδετερότητα του λου.  

Πραγματώνω εντός σου την ερωτική συνεύρεση του ανθρώπου και του 
Θεού, συνεύρεση ουσίας, νου και καρδιάς. Πραγματώνω αυτή τη 

συνεύρεση σε όλα σου τα κύτταρα με τη δική σου ενεργειακή συμμετοχή, 
την πραγματώνω στους παλμούς και στο σώμα σου! 

Ο λόγος σου μέχρι τώρα άλλοτε είχε αποτελέσματα κι άλλοτε όχι, 

ανάλογα με το πόσο δυνατά βίωνες την εσωτερική μας ενότητα κατά τη 
διάρκεια της ένωσής μας ή κατά τη διάρκεια της ευλογίας σου. 
Πραγματοποιώ μια νέα κατάσταση εντός σου, άνθρωπε, σε σένα που 

μετέχεις στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας. Μια κατάσταση όπου πλέον 
όλο σου το είναι, όλοι σου οι παλμοί, οι ιδέες, τα κύτταρά σου, κάθε τι 

που κατά το παρελθόν έχει διαχυθεί στο σύμπαν από σένα, αλλά και 
κάθε τι που σε επεκτείνει στο μέλλον θα συνεργάζεται με τη λειτουργία 
της ένωσής μας και θα εκδηλώνεται διά του Λόγου στην παρούσα 

κατάσταση της Γης, θα συντονίζει όλες τις καταστάσεις μέσα στον Λόγο 
διά της φωνής, διά του ήχου, διά των αρθρωμένων λέξεων, διά των 

νοημάτων. Θα μεταφέρεσαι, θα διαχέεσαι, θα επεκτείνεσαι, θα 
αγκαλιάζεις, θα αγαπάς, θα τελείς, κι αυτό θα το βιώνεις φλεγόμενος 
ολόκληρος. Θα αρχίσεις να εκπαιδεύεσαι στη λειτουργία όχι μιας 

μεμονωμένης ένωσης, αλλά της συλλογικής ένωσης όλων των εκδηλώσεων 
και όλων των ποιοτήτων.  

ε αυτή την ένωση σε καλώ να αναδυθούμε μέσα από λειτουργίες 

αγάπης κι αυτήν ευλογώ μέσα σου να γεννηθεί! Αυτήν παρέχω στην 
υπόστασή σου, ως κεφάλαιο ζωής και αγάπης άπειρης.  

Είμαι παρούσα σε κάθε αναγκαιότητά σου, μα σε ωθώ να αντιληφθείς 
την πραγματική και βαθύτερη αναγκαιότητα. Η παρέμβασή μου σκοπό 
έχει να σε οδηγήσει να κατανοήσεις την ουσία των αναγκών σου, να δεις 

τα αίτια που τις διαμορφώνουν και να λάβεις αυτό που χρειάζεσαι 
πραγματικά, όχι επιφανειακά!  

Ιδού εγώ, προσφέρομαι σε εσένα, άνθρωπε, για την αναγωγή και την 

εξέλιξή σου. Προσφέρομαι σε σένα Γη, σε κάθε τι που παρουσιάζει 
αναγκαιότητα καθίσταμαι έλεος ποικιλόμορφο. Προσφέρομαι σε κάθε 

αναγκαιότητα της Ανθρώπινης Τπάρξεως. 
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17.3.04 – Περί της ουδετερότητας της αγάπης – Περί βαρών 

 
Η διδασκαλία δόθηκε επειδή συχνά υποφέραμε από ενεργειακά βάρη 

δίχως να κατανοούμε το γιατί. Ο Λόγος εντόπισε τις αιτίες αφενός στην 
ανάγκη μας να νοιώθουμε ότι βοηθάμε τους ανθρώπους κάνοντας 
ευλογίες, που αφορούσαν όμως τα συμπτώματα των δυσαρμονιών τους κι 
όχι τα αίτια που τα προκαλούσαν, αφετέρου στην ισχυρά εδραιωμένη 
συναισθηματική μας αντίληψη ότι η ανιδιοτέλεια, η αγάπη και η αυτοθυσία 
επιτάσσουν να ελαφραίνουμε πάντα τους άλλους αναλαμβάνοντας τα βάρη 
τους, δίχως καμιά διάκριση και δίχως να εξετάζουμε αν αυτό που κάνουμε 
είναι σύμφωνο με την καθοδήγηση του Λόγου. Η ανατροπή αυτών των 
αντιλήψεων, με σκοπό να κινηθούμε από τη συναισθηματική στην ουδέτερη 
αγάπη, τη συντονισμένη με το θείο θέλημα, ήταν απολύτως αναγκαία.  
 

Αγαπημένοι μου, το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τις 
ενεργειακές καταστάσεις, αυτό που στην καθημερινή σας επικοινωνία 
ονομάζετε «βάρος», είναι κεντρικό και βασικό. Είναι απ‟ τα πρωταρχικά 

θέματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε, συνειδητοποιώντας τον εαυτό 
σας και τις καταστάσεις της χριστοποίησης που βιώνετε. Σο θέμα αυτό 
έχει να κάνει με την αγάπη και την ενότητα μαζί μου. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι απορροφάτε καταστάσεις δυσαρμονίας και συλλέγετε ασυνείδητα 
ενεργειακές ποιότητες επειδή δεν έχετε αγάπη ή επειδή δεν έχετε ένωση, 

αλλά ότι δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις μέσα σας, ακριβώς διότι 
υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίον η κάθε 
υπόσταση βιώνει την αγάπη και την ένωση.  

λες οι διδασκαλίες που σας έχουν δοθεί μιλούν για συνειδητές 
λειτουργίες και σας ωθούν σε δυναμική εκδήλωση των καταστάσεων 
εντός σας. Παρ‟ όλα αυτά υπάρχει ένα ολόκληρο οικοδόμημα τρόπων, 

λειτουργιών και αντιλήψεων που διέπουν τις υποστάσεις σας, άλλες 
περισσότερο και άλλες λιγότερο, σε σχέση με τις έννοιες και την 

πρακτική εφαρμογή της αγάπης, της ένωσης, της προσφοράς και, 
γενικά, όλων όσων αποτελούν τα θετικά στοιχεία της ύπαρξης, που 
διαμορφώνουν την καλοσύνη και τη διάχυση προς τον άνθρωπο, της 

βοήθειας για την αναγωγή του. Αυτό σημαίνει ότι καλείστε να 
προστρέξετε πάλι στις αρχικές βάσεις, για να διαπιστώσετε με ποιον 

τρόπο αντιλαμβάνεστε τις λειτουργίες που εκφράζουν και διαχέουν απ‟ το 
είναι σας τις θετικές ποιότητες της ζωής, της αγάπης και της αλήθειας.  

Σο κέντρο της καρδιάς καλείται να ενεργοποιηθεί στην παρρησία και 

στη δύναμη. Η αγάπη η δεκτική, η αγάπη που δεν έχει τοποθέτηση, που 
αγκαλιάζει τα πάντα χωρίς να προστατεύεται καθόλου, που θυσιάζεται 
χωρίς να υπολογίζει αν αυτή η θυσία έχει αποτέλεσμα ή όχι, έχει 

καταστεί πια παρελθόν! Ο τρόπος λειτουργίας του κέντρου της καρδιάς 
που ενέχει λειτουργία παθητικότητας πρέπει να αλλάξει και να 

διευρυνθεί στην ολοκληρωμένη ποιότητα της αγάπης που γνωρίζει, που 
εμπεριέχει τη γνώση της σωστής κίνησης: ότι η αγάπη δεν κινείται 
παρορμητικά επηρεαζόμενη από το κατώτερο κέντρο των 
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συναισθημάτων, αλλά ενωμένη με τη δύναμη της θείας θέλησης. Είναι 
ενωμένη με το θείο, κατέχει μέσα της τη θεία γνώση και η επίγνωση την 

καθιστά ικανή να βλέπει, να διακρίνει και να αγκαλιάζει, κατά το θείο 
θέλημα, προσφέροντας από το είναι της τα στοιχεία που η κάθε ύπαρξη 

χρειάζεται.  
Η μετάβαση από την παθητική αγάπη –την αγάπη που αποδέχεται τα 

πάντα, που δεν λειτουργεί τη διαδικασία της διάκρισης, της επίγνωσης 

και της συνειδητής στάσης, τη διαδικασία του δυναμισμού και της 
παρρησίας– σε αυτήν που ενωμένη με τον Ένα Λόγο εκδηλώνεται, είναι 
μια διαδικασία αλλαγής που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. ‟ αυτήν την 

κατάσταση βρίσκεστε: να συνειδητοποιήσετε την προσφορά, την αγάπη 
και την ένωση μαζί μου, ενωμένοι με την επιλογή της θείας θέλησης. 

 
Τπάρχει μια σωρεία από λειτουργίες που αναπτύσσονται μέσα σας, κάθε 
φορά που, συνειδητά ή ασυνείδητα, κινητοποιείται η υπόστασή σας για 

να διαχύσει μια ποιότητα προς ένα άλλο τμήμα του Ανθρώπου. Θέλω να 
προσέξετε αυτές τις λειτουργίες, ξεκινώντας πρώτα από τις καταστάσεις 

που συνειδητοποιείτε. Να προσέξετε τι σας κινητοποιεί για να 
προσφέρετε, με ποια σειρά κινείται η ύπαρξή σας, τι διεργασίες γίνονται, 
ποια είναι τα πιο λεπτά συναισθήματα που προκαλούνται. Να προσέξετε 

τι αποφασίζετε και τι συναισθηματικά αποτελέσματα φέρνουν αυτές οι 
αποφάσεις: αν σας δημιουργούν ενοχές και προβλήματα κι αν αυτές οι 
ενοχές σάς ανατρέπουν και σας ωθούν σε μία διαφορετική απόφαση. 

Κάνετε πάρα πολλές διεργασίες κάθε στιγμή που συναναστρέφεστε με 
ανθρώπους, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι οι διεργασίες αυτές σας 

συνδέουν μαζί τους και σας ανοίγουν προς αυτούς. ταν δεν είναι 
ολοκληρωμένες, όταν έχουν κενά, δημιουργούν σημεία τα οποία έλκουν 
μέσα σας την ενεργειακή κατάσταση της άλλης ύπαρξης.  

Πώς θα αλλάξει αυτή η πραγματικότητα; Πώς μπορεί να γίνει αισθητή 
η δυναμική αγάπη, η αγάπη με παρρησία; Πώς μπορείτε να 
αντιληφθείτε πότε λειτουργείτε πραγματικά με αγάπη και πότε 

λειτουργείτε με εγωισμό; Πώς μπορείτε να αντιληφθείτε πότε είναι η 
εσωτερική καθοδήγηση που σας λέει να προσέξετε τον τρόπο που θα 

κινηθείτε και πότε η διάθεσή σας να μην κουραστείτε, να μην 
παραχωρήσετε από το είναι σας;  

Δεν είναι εύκολη διαδικασία, διότι οι ισορροπίες είναι λεπτές. 

Φρειάζεται τριβή, χρειάζεται το οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σας να μην το 
καλύπτετε, αλλά να το εκθέτετε σε μένα μέσω προσευχής. ταν έχετε να 

αντιμετωπίσετε μια κατάσταση, όταν μια κρούση από μια άλλη υπόσταση 
σας δημιουργεί κάποια συναισθήματα ή σας βάζει κάποια διλήμματα 
μικρά ή μεγάλα, μη τα αντιμετωπίζετε μόνοι σας! Σα συναισθήματα που 

παράγονται σαν καταστάσεις της ημέρας μην τα αντιμετωπίζετε μόνοι 
σας, καταθέστε τα σε εμένα, μιλήστε σε εμένα απ‟ ευθείας και πείτε αυτό 
ακριβώς που νιώθετε. Εκδηλώστε όλες τις ποιότητες που μαζεύονται στο 

νου, στην καρδιά, στη συνείδηση και αφήστε τις να βγούνε αναλυτικά σε 
μια ουσιαστική συνομιλία κατάθεσης.  

Μη τα τρώτε τα συναισθήματά σας, για να σας το πω με έναν άλλο 
τρόπο! Μη τα καλύπτετε με κανένα τρόπο, γιατί κάθε τέτοια κάλυψη 
δημιουργεί κενά στην ύπαρξή σας, στις δομές της αγάπης και της 
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ένωσης, και επιτρέπει να εισρέουν ποιότητες δυσαρμονίας. ποια κι αν 
είναι η κατάσταση που βιώνετε, θυμός, αντίδραση, ενοχή, εκδηλώστε την 

σε εμένα άμεσα με προσευχή. Μιλήστε μαζί μου και αφήστε τη να βγει 
ολόκληρη, χωρίς να αισθάνεστε άσχημα που βγαίνει. Καταθέστε τη, 

αφήστε τη να ολοκληρωθεί και ζητήστε να σας καθοδηγήσω. Είναι μια 
διαδικασία που πρέπει να γίνει μέχρι να αποκτήσετε τις ισορροπίες. Εξ‟ 
άλλου, κάθε κατάσταση που σας συμβαίνει εγγράφεται μέσα σας και 

γύρω σας έτσι και αλλιώς. Σίποτα δεν παραμένει κρυφό, επομένως 
εντάξτε το στην ένωση, εντάξτε το στην παράδοση στον Έναν Εαυτό. 
Μπείτε συνειδητά στη διεργασία να το αποδεχτείτε, ως μια λειτουργία 

μετουσίωσης και μετατροπής του εαυτού σας, μετουσίωσης του είναι σας, 
του τρόπου που αντιλαμβάνεται την αγάπη, τη θυσία και την προσφορά. 

 
Μάθετε να νιώθετε καλά να επικοινωνείτε μαζί μου όλες τις στιγμές. Δε 
γίνεται αλλιώς να προχωρήσετε! Δε γίνεται αλλιώς η αγάπη να βρει τη 

σωστή της έκφραση. Δε γίνεται αλλιώς η ένωσή μας να εκδηλώνεται με 
αμεσότητα όλες τις στιγμές. Δε γίνεται αλλιώς να βρείτε τις ισορροπίες, 

ώστε ούτε να προσφέρεστε προς κατανάλωση, ούτε να είστε μαζεμένοι 
στην ατομικότητά σας και στη διαφύλαξη της δικής σας ισορροπίας. Διότι 
ούτε η μία κατάσταση βοηθάει τη χριστοποίησή σας ούτε η άλλη. 

Τπάρχει πολύ ισχυρή κατεστημένη δομή γύρω απ‟ τις έννοιες της 
προσφοράς, της αγάπης και της θυσίας, γι‟ αυτό πολλές φορές 
δυσκολεύεστε να υπερβείτε τη συνήθη ροή των πραγμάτων. χι μόνο 

γιατί φέρετε εγγραφές ανάλογες, αλλά γιατί, ακόμα κι όταν τις 
υπερβαίνετε, υπάρχουν πολύ ισχυρά αντίστοιχα εντυπώματα στη 

υλλογική υνείδηση, τα οποία επηρεάζουν τα τμήματα του Ανθρώπου 
που τώρα αναδύονται σε μία νέα φάση. υνεπώς δεν έχετε να 
αντιμετωπίσετε μόνο τις δικές σας καταστάσεις και να τις υπερβείτε, αλλά 

και τις επιδράσεις από τις εγγραφές στο υλλογικό υνειδητό του 
Ανθρώπου, που αφορούν τις έννοιες της προσφοράς, της αγάπης και της 
θυσίας. 

 
σο εργάζεστε για να μετουσιώσετε την αρνητική πλευρά του εαυτού σας, 

τόσο επίσης πρέπει να εργαστείτε για να μετουσιώσετε τα κενά στη θετική 
πλευρά του εαυτού σας, ώστε να εισχωρήσω μέσα στα πάντα εγώ, ως η 
ανανεωτική ροή του φωτός και της αλήθειας. Ξεκινώντας από το νου 

πρέπει να πιστέψετε τη νέα κατάσταση, τη δυνατότητα να κινείστε με τη 
δυναμική αγάπη της παρέμβασης και αυτό να είναι προσφορά, να είναι 

θείο θέλημα εκδηλούμενο. Είναι ανάγκη να πιστέψετε ότι μπορείτε να 
κινείστε, να ενεργείτε και να εκδηλώνετε την ένωσή μας, χωρίς να 
καθίστασθε ευάλωτοι, ανίσχυροι ή εκτεθειμένοι σε οποιεσδήποτε 

δυσαρμονικές ποιότητες. Είναι ανάγκη να πιστέψετε ότι η ένωσή μας 
μπορεί να σας καλύψει στα πάντα· κι αυτή η πίστη να μη δημιουργήσει 
οίηση, γιατί τότε δε θα μπορεί να λειτουργήσει σωστά, αλλά να δομηθεί 

ολοκληρωμένα μέσα από διαδικασίες επίγνωσης. Να στηριχθεί στην 
κατανόηση ότι, όταν το θείο θέλημα εκδηλώνεται δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις αφύπνισης και, ταυτόχρονα, διαχέει όλη τη δύναμη και 
την ενεργειακή ροή που η ανθρώπινη υπόσταση χρειάζεται, για να 
τελέσει αυτό που το θείο θέλημα εντέλλεται.  
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Επομένως καλείστε να αναμορφώσετε τον εαυτό σας, κι η αναμόρφωση 
επιτελείται με τη λειτουργία της αγάπης που, πλέον, ενώνεται με τα 

ανώτερα κέντρα και με την ισχυρή καθοδήγηση της δόνησης του Λόγου· 
δεν διαποτίζεται από τα συναισθήματα και δεν επηρεάζεται καθόλου απ‟ 

αυτά, αλλά τα απορροφά και τα μετουσιώνει στη διαυγή της 
ουδετερότητα και πληρότητα. Η αγάπη αποκτά γνώση και σοφία, δεν 
είναι μια ποιότητα που δε μπορεί να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες! Έχει 

σοφία και αλήθεια μέσα της, εκδηλώνει τον εαυτό της με διαφορετικούς 
τρόπους, μιλά με διαφορετικές εκφράσεις διότι, ως εκ της ενότητάς της 
με το άπειρο θείο Είναι, εκδηλώνει τη θεία θέληση. Αυτή η αγάπη 

προσφέρεται την ώρα που πρέπει, δίχως να χάνει αναίτια ούτε ένα 
ενεργειακό παλμό. Δεν παρέχει τίποτα από την ολότητά της χωρίς να 

προκαλεί τις ανάλογες ενεργοποιήσεις. κεφτείτε πόσο ενεργειακό 
δυναμικό έχετε καταναλώσει μέχρι σήμερα σε λάθος συλλογισμούς, σε 
λάθος αποστολές, σε λάθος καταστάσεις, σε λάθος επιλογές, νομίζοντας 

ότι προσφέρετε, θεωρώντας ότι ωφελείτε υποστάσεις που παραμένουν στα 
ίδια και στα ίδια και εκμεταλλεύονται το ενεργειακό δυναμικό του φωτός 

προς ίδιον όφελος…  
ποιος θέλει να βρει την πηγή του φωτός, ας τη βρει απ‟ ευθείας! 

Κατανοήστε ότι δεν είσαστε στη Γη για να ενώνετε τον άνθρωπο με το 

φως, δεν είστε στη Γη για να αντικαθιστάτε εμένα, για να βοηθάτε τον 
άνθρωπο να λαμβάνει φως από εσάς αντί από εμένα! Μην κάνετε το 
λάθος να φωτοδοτείτε εσείς υποστάσεις, σε αντικατάσταση της μίας 

πηγής του φωτός. Είστε στη Γη για να βοηθάτε υποστάσεις να συνδέονται 
μαζί μου, να τις ωθείτε συνεχώς σ‟ αυτή τη σύνδεση, να αφυπνίζετε τη 

συνείδηση, γιατί αυτό το Έργο είναι Έργο της συνείδησης.  
Έχετε τη ροπή να ανακουφίζετε τον άνθρωπο και πολλές φορές αυτή η 

ροπή έχει να κάνει μόνο με τα συμπτώματα που βλέπετε. Είσαστε πολύ 

πιο ευαίσθητοι στα συμπτώματα απ‟ ό,τι στα αίτια. Αλλά αυτός είναι ο 
τρόπος κίνησης της συναισθηματικής αγάπης! ας αρέσει να βλέπετε το 
άμεσο αποτέλεσμα της ανακούφισης που προσφέρετε, σας ευχαριστεί. 

Είναι η δική σας προσωπική ευχαρίστηση, συναισθηματική κι αυτή, το 
δικό σας κενό, που έχει να κάνει με την ανάγκη να αισθάνεστε ότι 

επιτελείτε πολύ συγκεκριμένο έργο, ότι θυσιάζεστε και η θυσία σας έχει 
αποτέλεσμα…  

Κατανοείστε ότι, στην πορεία της χριστοποίησης, αυτό που ενδιαφέρει 

είναι η αφύπνιση της συνείδησης. Αυτό είναι το έργο που τελείτε! λα τα 
άλλα σας επιτρέπεται να τα τελείτε μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

σας διαδικασίας. Είναι οι δικές σας επιλογές στα πλαίσια της ελεύθερης 
βούλησης και δεν έχουν να κάνουν με ουσιαστική εκπαίδευση στις νέες 
ιδέες και λειτουργίες του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας. Παρ‟ όλο που 

έχετε ιδιαίτερη προστασία και υπάρχει αυστηρή νομοτελειακή κάλυψη 
που σας αποτρέπει να λειτουργείτε στα συμπτώματα, γι‟ αυτό άλλωστε 
και δεν έχετε πολλά δείγματα εκ των ενεργειών σας, παρ‟ όλα αυτά 

επιμένετε να επιλέγετε αυτόν τον τρόπο εκδήλωσης και να 
απομακρύνεστε από τη λειτουργία της αγάπης, σοφίας και αλήθειας που 

απορρέει από την ένωση μαζί μου. Έτσι σωρεύονται διάφορες 
ενεργειακές ποιότητες επάνω σας, ανάλογα με το πόσο η κάθε ύπαρξη 
κινείται αυτοβούλως επιλέγοντας τις παλαιές νοοτροπίες και ιδέες περί 
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αγάπης και αλήθειας. Και γι‟ αυτό, πολλές φορές, υποστάσεις με 
ενσαρκώσεις αφιερωμένες στην προσφορά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα 

σ‟ αυτό το σημείο, γιατί δε μπορούν να υπερνικήσουν τη λειτουργία τους 
και δε μπορούν να εμπιστευτούν τη νέα κατάσταση αγάπης, διότι δεν την 

αναγνωρίζουν ως τέτοια και δεν ευχαριστιούνται κατά την κίνησή της. 
ας ευλογώ να εισχωρήσετε στη νέα κατάσταση εκδήλωσης του κέντρου 

της καρδιάς και να μάθετε ν‟ αφήνετε τον εαυτό σας σε εμένα, κάθε φορά 

που με διάφορους τρόπους προσπαθεί να επιλέξει λειτουργίες της 
προηγούμενης κοσμικής περιόδου. Με παρρησία να εκδηλώνετε όλα 
αυτά, να τα καταθέτετε σ‟ εμένα και να ζητάτε βοήθεια για να σας δείξω 

τον τρόπο που πρέπει να κινηθείτε, για να καταλάβετε πώς πρέπει να 
ανοίξετε τον εαυτό σας και πού. 

Απορροφώ από εντός σας εντυπώματα και λειτουργίες που έχουν 
δημιουργήσει κενά στην ύπαρξή σας. Διαμορφώνω τις συνθήκες για το 
συντονισμό σας μετ‟ εμού και με τη λειτουργία της αγάπης σε ολότητα, 

με επίγνωση, συνείδηση, παρρησία και δύναμη. Υέρνω μέσα από αυτή 
τη λειτουργία μία νέα επιστασία του ίδιου σας του εαυτού στην ύπαρξή 

σας. υνειδητή επιστασία στα κέντρα σας, σε όλα τα σημεία σας, σε όλες 
τις δομές με τις οποίες επικοινωνείτε με τον άνθρωπο. Μια επιστασία που 
θα φροντίζει και θα αξιολογεί τη δύναμή σας και θα προστατεύει αυτήν, 

κατανοώντας πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι να κατευθυνθεί 
συγκεκριμένα, μέσα από τη θεία θέληση, σε διεργασίες που θα 
επιδράσουν ουσιαστικά στα αίτια στη συνείδηση και θα επιφέρουν 

αλλαγές, που ίσως να μην είναι άμεσες αλλά θα είναι ουσιαστικές και 
ριζικές.  

Μετουσιώνω τις ιδέες εκείνες που δε μπορούν να αποδεχτούν αυτή τη 
λειτουργία! Μετουσιώνω τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες κάθε ύπαρξης 
που επιδιώκει να κινηθεί με άλλους τρόπους και εμμένει σε αυτές τις 

επιλογές, έτσι ώστε να μπορέσει να συντονιστεί απόλυτα με την 
εσωτερική καθοδήγηση και να εισχωρήσει στη λειτουργία που 
ενεργοποιώ εντός σας. Ενεργοποιώ μέσα σας την αγάπη μου, τη δόνησή 

μου, τον ήχο μου το δημιουργικό και απορροφώ κάθε τι παλαιό, κάθε τι 
εγκλωβισμένο στις ενεργειακές σας δομές, κάθε ενεργειακή ποιότητα που 

σας ενώνει με όσα περιέγραψα. Σο απορροφώ, το μετουσιώνω και 
δημιουργώ προϋποθέσεις για μια νέα ενεργειακή ροή.  

Ρέω μέσα σας με νέες συχνότητες, αποτυπώνω νέες δομές, νέες ιδέες 

και αντιλήψεις για την προσφορά και την αγάπη. Ενσταλάζω τις 
ολοκληρωμένες λειτουργίες σε κάθε σημείο της ύπαρξής σας, στο νου και 

την καρδιά σας. Εμποτίζω τις ενεργειακές δομές που αποτελούν την 
προσωπικότητά σας με αυτές τις νέες ποιότητες. Απορροφώ κάθε τι που 
έχει σχέση με την πρότερη αντίληψη περί αυτών των εννοιών και 

εκδηλώσεων και περί των πρακτικών των οποίων η υπόστασή σας 
εφάρμοζε και σας ελευθερώνω ολοκληρωτικά από τον τρόπο αντίληψης 
της καλοσύνης, της αγάπης, της προσφοράς και της θυσίας. Ανακαινίζω 

το νου, την καρδιά και τη συνείδησή σας, ώστε να ταυτιστεί μ‟ αυτό το 
οποίο η χριστοποίηση επιτάσσει, μ‟ αυτό το οποίο η αναγκαιότητα της 

αφύπνισης της συνείδησης καλεί να ενεργήσετε μέσα στο λον του 
Ανθρώπου, αφήνοντας τον εαυτό σας ελεύθερο στις νέες διαδικασίες της 
ζωής.  
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ας ελευθερώνω! Ελευθερώνω το νου, την καρδιά, τη συνείδηση, τα 
κέντρα ζωής. Ελευθερώνω τις λειτουργίες και τις δομές σας όλες και σας 

ενώνω μαζί μου μέσα από αυτή τη νέα επίγνωση, τη νέα στάση, τη νέα 
δυναμική λειτουργία και παρρησία εκδήλωσης και φανέρωσης, τη νέα 

δυνατότητα επέμβασης, τη νέα συνειδητή στάση του ανθρώπου που 
αγαπά με γνώση και αλήθεια και αγκαλιάζει χωρίς περιορισμούς τον 
άνθρωπο. Αμήν  
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4.4.04 – Δάσκαλος: Παρέχομαι το ίδιο σε κείνους που με 
γνώρισαν και σε κείνους που δεν με γνώρισαν στη Γη, αλλά 

αγαπούν το Έργο μου  
– Μητέρα: Μην αφήνεις να εισχωρεί μέσα σου η ματαιότητα, όλα 

τα ελαττώματά σου θα μετουσιωθούν 

 
Είμαι ο Δάσκαλός σου, ο αγαπημένος Δάσκαλος, που γνώρισες και 

βίωσες, άνθρωπε, ανάλογα με την ιδιαιτερότητά σου και ανάλογα με τις 
ποιότητες που εντός μου καθρέφτισες, τις οποίες συνέλεξα με σκοπό να 
σου τις παραδώσω μετουσιωμένες σε αγωγούς και στοιχεία ένωσης με 

κάθε τμήμα του Ανθρώπου που γύρω σου κατοικεί. 
ου μίλησα για μένα και σου είπα ότι ολοκληρώθηκε ένα στάδιο στην 

εκδήλωσή μου μετά την αποχώρησή μου, κατά το οποίο μπορούσες να 
επικοινωνείς με την ιδιαίτερη προσωπικότητα την οποίαν έφερα και την 
οποία γνώρισες όταν βρισκόμουν στη Γη. Η νέα κατάσταση που σου 

φανέρωσα, η λειτουργικότητα που ο Πατέρας θέλησε πλέον να 
εκδηλώνεται από μένα δεν ήταν αποστασιοποίηση, δεν ήταν αποκοπή, 

αλλά εμβάπτιση στη βαθύτερη πραγματικότητα της ουσίας μου, στη 
βαθύτερη πραγματικότητα αυτού που σου διέχυσα, αυτού που σε δίδαξα. 
Και, βεβαίως, κανείς δεν πρόκειται να πάρει από μέσα σου τις μνήμες. 

Οι μνήμες όμως υπάρχουν όχι για να σε προσδένουν σε περιοριστικά 
δεδομένα, αλλά για να σε ωθούν να διευρύνεσαι, κι αυτό καθόλου δεν 
σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν μνήμες από την παρουσία μου, όπως 

διαδραματίστηκε στη Γη, δεν μπορούν να βιώσουν αυτό που δίδαξα και 
δεν μπορούν να λάβουν εντός τους την παροχή του Εαυτού μου ως είναι! 

Αν θέλεις, αγαπημένε μου, να αποδεχθείς αυτό που ήμουν ως 
άνθρωπος, λειτούργησε μέσα από τη θεία φύση σου την εμφάνισή μου. 
Αυτό που δηλώνει αποδοχή στην ανθρώπινη διάστασή μου, δεν είναι ο 

εγκλωβισμός σου στις μνήμες και η εξύψωσή τους σε καταστάσεις αξίας 
και τιμής δι‟ εσέ. αφώς και ήταν τιμή για σένα η γνωριμία μας, αλλά 
αυτό ουδόλως σε καταξιώνει έναντι οιασδήποτε υποστάσεως που 

πορεύεται στο δρόμο της χριστοποίησης και θέωσης. Η καταξίωση είναι η 
εφαρμογή, είναι η βίωση των διδασκαλιών μου, είναι πραγματικά και 

ουσιαστικά να ζήσεις ως Άνθρωπος Λόγος Ιωάννης, και σ‟ αυτό να μετέχει 
η ανθρώπινη και η θεία φύση σου και η διαδρομή σου ολόκληρη. 

Μη φοβάσαι ότι θα με ξεχάσεις, είναι αδύνατον. Είναι αδύνατο να 

σταματήσεις να θυμάσαι την εμπειρία που γέμισε την ύπαρξή σου από τη 
συνεύρεσή μας, γιατί όλα αυτά τα διοχέτευε ο Πατέρας, με σκοπό να 

αφυπνίσει τον άνθρωπο και να ενεργοποιήσει τις διεργασίες του στην 
πορεία της χριστοποίησης. τρέψε όμως περισσότερο την προσοχή σου 
στο να μην ξεχάσεις την ουσία αυτού που σου έμαθα: να παραχωρείς τον 

εαυτό σου στην αγάπη και την αλήθεια, στην ένωση με τον Λόγο, στην 
προσφορά προς τον άνθρωπο. Να διανοίγεσαι και να χωράς και, μέσα 
από τη διάνοιξη, να μπορείς να διαβλέπεις την έκφρασή μου όπου 

εκδηλώνεται, να μπορείς να εργάζεσαι με όποιο τρόπο σού διαχέεται 
μέσα απ‟ την ένωση, για να συλλέγεις καταστάσεις δυσαρμονίας και να 

τις μετουσιώνεις σε φως και αγάπη. 
Είμαι παρών εντός σου, μα η παρουσία μου είναι πληρέστερη του 

συναισθήματος, πληρέστερη της ανάμνησης. Είμαι παρών, ζων κι 
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ενεργών, ελεύθερος από κάθε ποιότητα με την οποία με περιέβαλες εντός 
σου. Αρκεί να στρέψεις να με βρεις τόσο ελεύθερο, διάπλατο και 

παλλόμενο, όπως με γνώρισες και όπως σου παραχωρήθηκα, για να 
αναδυθείς άμεσα ως εκδήλωση του Ανθρώπου Λόγου και να φανερώσεις 

τις διαδικασίες της ζωής που εντός σου ενεργοποίησα. Σο ίδιο τελώ σε 
οποιαδήποτε υπόσταση βρίσκεται στο Έργο μου, αποδέχεται τις ιδέες του 
και μετέχει στις διαδικασίες της ζωής που παρουσιάζει. Σο ίδιο τελώ, την 

ίδια διάχυση, διότι μέσα στα πάντα υπάρχω ως ολότητα ζωής και 
αγάπης, διότι μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου έχω διαχυθεί από τη 
στιγμή της αναχώρησής μου και επιτελώ το Έργο μου ενωμένος απόλυτα 

με τον Λόγο Φριστό, δημιουργώντας συνεχώς για σένα, άνθρωπε, τις 
προϋποθέσεις για την ανάδυση και τη φανέρωσή σου. 

Είμαι ενωμένος με κάθε ύπαρξη που εκδηλώνει την αγάπη και 
ανιδιοτελώς προσφέρεται στον άνθρωπο· ιδιαίτερα με κάθε ύπαρξη που 
παλεύει μέσα από αυτό το Έργο να κρατήσει τις ισορροπίες της ενότητας 

και της αρμονίας, να βρει τους τρόπους να εκφράζεται χωρίς να 
εξουσιάζει, χωρίς να εγκλωβίζει οποιαδήποτε υπόσταση, οδηγώντας τον 

άνθρωπο στην αφύπνιση, στην αλήθεια και τη ζωή.  
ας διαχέω τον χαιρετισμό μου και, μέσα από το είναι σας, αναμένω 

την εκδήλωσή μου με άπειρες λειτουργίες ζωής και αγάπης.  

 
Μητέρα 

 

Ιδού εγώ, η λαλούσα Μήτηρ Διδασκάλισσα Φριστός, διαχέω τον Εαυτό 
μου στην ανθρωπότητα. Λαμβάνω εκ της βουλής του Πατρός τη 

δημιουργική ώθηση εκδήλωσής μου εις τα δρώμενα της Γης και διαχέω 
το πατρικό έλεος στον πλανήτη, ο οποίος ευρίσκεται σε καταστάσεις 
περιδινήσεως διαφόρων ποιοτήτων, εμπλεκόμενος στις ενεργοποιήσεις 

της νομοτέλειας που η Ανθρώπινη Τπόσταση έχει κινητοποιήσει ανά τους 
αιώνες.  

Δημιουργώ διά της επεμβάσεώς μου μετουσιώσεις στην πολυπλοκότητα 

των κινήσεων της νομοτέλειας, ώστε να μπορέσει η Ανθρώπινη Όπαρξη 
μέσα στη δίνη των καταστάσεων να λάβει ενίσχυση και φως απ‟ το 

παρεχόμενο έλεος και να ενοποιηθεί με τις διαχεόμενες δωρεές του 
Πνεύματος του Αγίου στο επίπεδο των ιδεών και της αγάπης, της 
κατανόησης και της συγχώρεσης, για να επέλθει ουσιαστικός 

αναβιβασμός της ανθρωπίνου συνειδήσεως από το επίπεδο στο οποίο 
αντιλαμβάνεται τα δρώμενα και ανταποκρίνεται σε αυτά. Απορροφώ 

μέρος από τη συνολική δυσαρμονία και το κάρμα του πλανήτη, που 
κινείται με σκοπό να οδηγήσει την Ανθρώπινη Τπόσταση σε αφύπνιση, 
και δημιουργώ με αυτή την απορρόφηση την προϋπόθεση για 

μεγαλύτερη ετοιμότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, για να κατανοήσει την 
πραγματική αναγκαιότητά της και να συνεργαστεί μ‟ αυτήν, ώστε μια νέα 
ροή γεγονότων και καταστάσεων να αρχίσει να εμφανίζεται. 

‟ αγαπώ, άνθρωπε! ,τι τελώ το τελώ δι‟ εσέ, για να διευκολύνω την 
πορεία σου. Η επιστροφή είναι γεγονός. Η επιλογή του τρόπου 

εναπόκειται στα δικά σου χέρια, στις δικές σου διεργασίες, στις δικές σου 
ποιότητες. Τπάρχει όμως δυνατότητα τα πράγματα να αλλάζουν, να 
κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες σε άλλες ποιότητες από αυτές που 
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δονούνται τώρα και, πράγματι, αυτό συμβαίνει! Εσύ, αγαπημένε, που 
εκπαιδεύεσαι στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, πρέπει να υψώσεις το 

δυναμικό της αγάπης σου ενωμένο μαζί μου. Πρέπει να ξεχνάς ό,τι σε 
αποπροσανατολίζει, για να μπορείς να βρίσκεις αυτό το δυναμικό· όχι 

όμως ενεργοποιούμενο από συναισθήματα ή ευαισθησίες που αφορούν 
την προσωπικότητα, αλλά, κάνοντας αρχή απ‟ αυτά τα μηνύματα, να 
αναβιβάζεις τις ποιότητες του συναισθήματος στο κέντρο της καρδιάς και 

να ωθείς την εκδήλωση της ουδέτερης αγάπης από εντός σου: αυτής, 
μέσα στην οποία εγώ κι εσύ εκδηλώνουμε ως ένα τον Εαυτό Λόγο Φριστό, 
παρεμβαίνοντας στα δρώμενα της Γης. 

Μην αφήνεις να εισχωρεί μέσα σου η ματαιότητα! Μην αισθάνεσαι ότι 
οι παρεμβάσεις σου δεν έχουν αντίκρισμα. Μάθε να πιστεύεις και να 

λειτουργείς και μάθε να υπομένεις στο χρόνο, διότι τα αποτελέσματα δεν 
έρχονται άμεσα. Μάθε να υπομένεις την έλλειψη αναγνώρισης και την 
αντίδραση του ανθρώπου στην αλλαγή. Μάθε ν‟ αγαπάς, ν‟ αγαπάς και ν‟ 

αγαπάς, κι όσο αυξάνεται η αντίδραση τόσο να αυξάνεται και το 
δυναμικό της παροχής που από μέσα σου θα παράγεται, τόσο να 

αυξάνεται η διάθεση να δώσεις κι όχι να αισθάνεσαι ότι ματαιώνεται η 
επέμβασή σου στην πραγματικότητα της Γης. Διότι, αγαπημένε μου, δεν 
σε κάλεσα για να απολαύσεις την αρμονία των κόσμων, δεν σε κάλεσα να 

ζήσεις στον παράδεισο της Γης. ε κάλεσα για να αφυπνίσεις τη 
συνείδηση και αυτό σημαίνει Έργο σκληρό, το οποίο θα φέρνει μέσα σου 
τη χαρά της δημιουργικής παρέμβασης μόνον εφ‟ όσον αποδεσμευτείς 

από την αναγκαιότητα άμεσης αποδοχής και άμεσης ανταπόκρισης. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσεις εκ νέου το συμμετοχικό σου ρόλο μέσα 

στο Έργο της Δευτέρας μου Παρουσίας και να τον εκδηλώσεις με δύναμη 
και πίστη, αφήνοντας το δυναμικό που σου διοχετεύω να κατακλύσει τη 
Γη. Καλώ υποστάσεις για να γίνουν οι εκφραστές μου, ώστε να μπορέσει 

η Γη να γεμίσει σιγά-σιγά από άλλες ποιότητες, όμως, αντ‟ αυτού, τις 
υποστάσεις που επιλέγω και τροφοδοτώ τις βαραίνει η θλίψη, η 
κούραση, η ματαιοπονία, η υπερανάπτυξη κάποιων κενών και 

ελαττωμάτων. λα τα ελαττώματά σου θα μετουσιωθούν και αυτό θα γίνει 
σταδιακά με την προσωπική σου εργασία, με την επίγνωση, με την 

προσοχή του εαυτού σου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, καθόσον 
εργάζεσαι στα στάδια της τελειοποίησής σου, δεν θα μπορείς να εκχέεις 
από μέσα σου αυτό που σου παρέχω και να το δίνεις στον άνθρωπο. 

Πράγμα που, όσο κι αν το λες, όσο κι αν υπάρχει στο νου σου σαν ιδέα, 
δεν το πράττεις. 

Ευλογώ εσένα, άνθρωπε, που έχει αφυπνιστείς εντός του Έργου της 
Δευτέρας μου Παρουσίας, να λάβεις αυτό το μήνυμα. ε ευλογώ να 
γεμίσεις από το φως και τη ζωή μου, για να κατανοήσεις τη νέα στάση 

που, επιτέλους, μπορείς να έχεις μέσα στο Έργο. Για να διακόψεις 
καταστάσεις που καταναλώνουν ενεργειακό δυναμικό που το έχει ανάγκη 
η ανθρωπότητα και να παραχωρήσεις αυτό το δυναμικό όπως έμαθες: να 

το προσφέρεις στον άνθρωπο με λειτουργίες αγάπης και ενότητας, 
ευλογίες ζωής και αρμονίας, να το προσφέρεις σε ψυχές και πνεύματα 

που πεινούν και διψούν για αλήθεια, ελευθερία και δικαιοσύνη. Και, όσο 
περισσότερο θα διαχέεις αυτές τις ποιότητες από εντός σου, τόσο 
περισσότερο θα δυναμώνεις για να αντιμετωπίζεις τις δικές σου 
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καταστάσεις και να τις διεργάζεσαι, ώστε να μη γίνονται παγίδες στην 
εξέλιξή σου και να μη σε παρασύρουν σε καταστάσεις εγωκεντρισμού, 

οίησης ή πλάνης. 
ε ευλογώ, αγαπημένε μου άνθρωπε, για να απεγκλωβιστείς με τη 

θέλησή σου και με τη δική σου επίγνωση από κάθε κατάσταση που σε 
εγκλωβίζει σε λειτουργίες πλάνης ή εξουσιασμού, από οτιδήποτε 
εμποδίζει την ορθή εκπαίδευση των τμημάτων του Ανθρώπου που σου 

εμπιστεύτηκα, από οτιδήποτε δεν είναι αληθινή προσφορά και 
ανιδιοτελής έκφραση της αγάπης. ε ευλογώ, και θα σε ευλογώ μέχρις 
ότου κάθε στοιχείο σου αποδεχτεί την ολοκληρωμένη αλήθεια μου και 

αναλωθεί στην αγάπη, όχι για προσωπικό όφελος αλλά για την 
ολοκληρωτική διάχυση του θείου πατρικού θελήματος, με σκοπό την 

αφύπνιση της συνειδήσεως του ανθρώπου και την ένταξη στη 
χριστοποίηση. Με σκοπό την αφύπνιση της συνείδησης, σε όποιο 
επίπεδο κι αν βρίσκεται, ώστε όποια υπόσταση και αν συναντάς να 

μπορεί να ανέρχεται ένα σκαλοπάτι στην αφύπνισή της, έστω κι αν αυτό 
δεν μπορεί να την εισαγάγει ακόμη στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας 

αλλά την βοηθά απλώς να προετοιμαστεί. Γιατί, εν τέλει, αγαπημένε μου, 
είναι πολύ περιοριστικό να βλέπεις το Έργο μου μέσα από 
συγκεκριμένες δομές, αφού αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα. Και έργο 

δικό σου είναι ολόκληρη την ανθρωπότητα να αγκαλιάσεις και να 
λειτουργήσεις για τις υποστάσεις που βρίσκονται γύρω σου, ανάλογα με 
τα στοιχεία που σου παρέχω και τις δυνατότητες που έχεις.  

Θύομαι για την αναγωγή σου, άνθρωπε. Θύομαι για την ενεργητική 
σου συμμετοχή στο Έργο της Δευτέρας μου Παρουσίας. Θύομαι για να 

επικρατήσει στον πλανήτη η παρουσία του Λόγου Τιού Μητρός σε 
ποικιλία μορφών· για να επιμένεις, άνθρωπε, στη διάχυση της αγάπης 
και της αλήθειας όπως εγώ επέμενα, για να επιμένεις στην 

αποκατάσταση της διαστρέβλωσης των ιδεών, όπως εγώ πράττω, 
διοχετεύοντας το Πνεύμα μου το Άγιο. 
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18.10.04 – Ζητώ υποστάσεις ελεύθερες 

 

Ζητώ υποστάσεις ελεύθερες, ανθρώπους σκεπτόμενους που επιθυμούν 
να εργαστούν με το είναι τους, που επιθυμούν να γνωρίσουν τα κενά τους 

βιώνοντας ταυτόχρονα τη χάρη και το φως, για να μπορέσω να εκφραστώ 
και να διαμορφώσω τη νέα κατάσταση εκδήλωσης του ανθρώπου στη Γη. 
Ζητώ υποστάσεις που έχουν την τόλμη να συναισθανθούν το μέγεθος της 

ευθύνης –και όχι οποιαδήποτε υπεροχή για τη χάρη που λαμβάνουν!– 
και να διαθέσουν το είναι τους, τις λειτουργίες τους, το νου, την καρδιά 
και τη συνείδησή τους στην έκφραση του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας 

και στην εκδήλωση του Ανθρώπου Λόγου. 
Είμαι παρούσα μέσα σου, άνθρωπε, και περιμένω την ώρα που θα 

αποφασίσεις να κάνεις το βήμα, περιμένω την ώρα που θα σταματήσεις 
να χαίρεσαι επειδή απλώς υπάρχω μέσα σου και θα αρχίσεις να χαίρεσαι 
τη συνδημιουργία της εκδήλωσής μας!  

Περιμένω την ώρα που θα αναγνωρίσεις τη ζωή εντός σου και η ζωή 
αυτή θα σου δώσει χαρά και θα σε κάνει να γεννάς αρμονίες.  

Περιμένω την ώρα που οι ιδέες που πλάθονται μέσα σου θα 
ενσαρκωθούν στις πράξεις και στις σκέψεις, στους λόγους και στα 
συναισθήματά σου, στις εκδηλώσεις της καθημερινότητας.  

Περιμένω την ώρα που η αγάπη θα είναι παρούσα και η ελευθερία 
ενεργή, ως ζώσα καθημερινή εκδήλωση της ύπαρξής σου, και μέσα εκεί 
θα με συναντάς και θα σε συναντώ, κι αυτή η συνάντηση θα οδεύει στην 

ολοκληρωτική ταύτιση και στην έκφρασή μας ως Ένας Εαυτός.  
Περιμένω την ώρα που θα αρχίσει ο Άνθρωπος Λόγος να δίνει το 

«παρών» όχι μέσα από προσευχές και ενέργειες περιορισμένες σε 
συγκεκριμένους χώρους και στιγμές πνευματικής ενεργοποίησης και 
παροχής, αλλά αενάως, ως μια καθημερινά εκδηλούμενη 

πραγματικότητα.  
Περιμένω την ώρα που θα κατανοήσεις ότι ο Εαυτός σου είμαι εγώ, κι 

αυτό θα είναι άμεσο και αυθόρμητο και δεν θα χρειάζονται διεργασίες 

συλλογισμών και συναισθημάτων, δεν θα χρειάζονται διαδρομές για να 
μπορείς να συνειδητοποιείς τι ακριβώς σου συμβαίνει και πού οδηγείσαι.  

Περιμένω την ώρα που θα γίνεις απλός, τόσο απλός όσο είμαι εγώ, 
τόσο απλός όσο είναι η αλήθεια, την ώρα που θα μπορέσεις να 
απαρνηθείς τη λειτουργία που μέχρι τώρα σε εξυπηρέτησε και η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί ενούμενη μαζί μου. Αλλά για να αξιοποιηθεί 
πρέπει να ελευθερωθείς απ‟ αυτήν, να ελευθερωθείς από τα δεσμά που 

εσύ ο ίδιος έχεις δομήσει, για να μπορέσεις να βιώσεις την απλότητα, τη 
χαρά και την αλήθεια του Εαυτού σου, την ένωσή σου μαζί μου, την 
ένωσή σου με τα πάντα! Δεν θα σταματήσω να σου μιλώ για μένα, για την 

ένωσή μας και την απλότητα αυτής της ένωσης μέχρι να γίνει μέσα σου 
πραγματική, μέχρι η επίγνωσή της να μεγεθυνθεί και να σε καλύψει 
ολόκληρο.  

ε ελευθερώνω! Ελευθερώνω την ύπαρξή σου από κάθε τι που σε 
δεσμεύει και σε καθηλώνει, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, από 

δικές σου επιλογές ή από αποστολές άλλων υποστάσεων. ε ελευθερώνω 
και σε καλώ στη ζωή, σε καλώ να εκδηλώσεις τη φανέρωσή μας χωρίς τα 
βάρη και τις δεσμεύσεις που μέχρι σήμερα έφερες, σε καλώ να κάνεις 
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βήματα με ταχύτητα φωτός στις νέες καταστάσεις του είναι σου για να 
μπορέσεις να βρεις τον Εαυτό σου. 
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16.11.04 – Το τέλος των τεχνικών και των μυήσεων – Σε ευλογώ 
να μην είσαι αδιάφορος για τα πράγματα! 

 
Εγώ η Μητέρα Αγάπη και Ελευθερία ελευθερώνω την ύπαρξή σου, 

άνθρωπε, απ‟ την ανάγκη σου να επαναλαμβάνεις καταστάσεις 
πνευματικής ανωριμότητας και να επιλέγεις νηπιακές εκδηλώσεις 
πνευματικότητας. Απορροφώ και μετουσιώνω τις πάσης φύσεως και 

μορφής εξαρτήσεις σου από υποστάσεις δασκάλων, όπου και όπως αυτές 
εκδηλώνονται. ε εμβαπτίζω εντός μου και σε ελευθερώνω, σου δίνω τη 
δυνατότητα να βλέπεις, να ακούς και να αισθάνεσαι την απ‟ ευθείας 

ένωση μαζί μου!  
Γεννώμαι μέσα σου εγώ ο Λόγος ο Ένας, ο μοναδικός. Αξιοποιώ κάθε 

στοιχείο του νου, της καρδιάς και της συνείδησής σου που δύναται να 
μου δώσει δίοδο να γεννηθώ και γεννώμαι εντός σου ως φως και αγάπη, 
ζωή και αρμονία. Γεννώμαι εντός σου και σε γεμίζω, απορροφώ κάθε 

απόρροια από ενεργειακές καταστάσεις μυήσεων και τεχνικών και σε 
φέρνω έμπροσθεν των επιλογών σου, ώστε μέσα από τις διεργασίες σου 

να καταλάβεις τον περιορισμό σου.  
Εξυψώνω την ένταση των περιορισμών που επέλεξες, ώστε να τη 

βιώσεις και να την αντιληφθείς με διαύγεια. Σαυτόχρονα σου παρέχω 

βοήθεια για να τελέσεις το επόμενο βήμα και εισχωρώντας εντός σου να 
βρεις εμένα, να βρεις τον αληθινό σου Εαυτό, την αληθινή σου 
εκδήλωση, να αποφασίσεις να πορευθείς προς την πραγματική ελευθερία 

με επίγνωση επιλογών, με δημιουργική δύναμη δράσης και παρέμβασης 
ώστε να αναμορφώσεις το εσωτερικό σου είναι, τον κόσμο των ιδεών και 

των συναισθημάτων σου, τον κόσμο της προσωπικότητάς σου και, τελικά, 
να αναμορφώσεις και την εξωτερική πραγματικότητα από την οποία 
επιθυμείς να αποκοπείς, ενώ αυτή υπάρχει μέσα σου. Διότι ό,τι υπάρχει 

έξω σου υπάρχει και μέσα σου, είναι η δική σου απόρροια και είσαι 
απόλυτα υπεύθυνος και συμμέτοχος σ‟ αυτή την πραγματικότητα. Εσύ 
τη διαμορφώνεις, εσύ την κτίζεις, εσύ τη διατηρείς και δεν μπορείς να 

την αποφύγεις μέσα από πνευματική τύφλωση και παθητικότητα, διότι 
έτσι τη συντηρείς μοιάζοντας στους πολίτες που αρνούνται ως 

διαμαρτυρία να ψηφίσουν κάποιο κόμμα, ενώ η μη ενεργοποίησή τους 
δίνει τη δυνατότητα στο κατεστημένο να συνεχίζει ανενόχλητο.  

ε ευλογώ να μην είσαι αδιάφορος για τα πράγματα! ε ευλογώ να 

ενδιαφέρεσαι για τον άνθρωπο κι όχι για τη μακαριότητά σου, σε ευλογώ 
να ενδιαφέρεσαι για τη ζωή σου πέρα απ‟ τα στενά πλαίσια της δουλειάς, 

της ευτυχίας και της προσωπικής σου ανάγκης. Ευλογώ την αγάπη σου 
να μην περιορίζεται στη φιλανθρωπία και στην εύκολη λύση της 
προσφοράς απ‟ το υστέρημά σου διότι αυτή είναι η αγάπη σε νηπιακή 

μορφή, το πρώτο της στάδιο. Καλείσαι να προχωρήσεις πέρα απ‟ αυτό το 
πρώτο στάδιο. χι ότι δεν θα υπάρχει κι αυτή η εκδήλωση, αλλά 
καλείσαι να γνωρίσεις την αγάπη-φως-ζωή-παρρησία, την αγάπη που 

λειτουργεί ως θεία ενέργεια, που γνωρίζει τα πάντα, που αγγίζει τα πάντα 
και τα αφυπνίζει και τα καλεί στη ζωή και στην αλήθεια, την αγάπη που 

δεν αδιαφορεί για τίποτα, την αγάπη που είναι παντού ενεργή δρώσα 
δύναμη αποκατάστασης και αναγέννησης! 
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Εντυπώνω μέσα σου τον Εαυτό μου ως σφραγίδα σωτηρίας, για να 
μπορέσεις να βρεις το δρόμο του Εαυτού σου, για να βρεις την αρχή από 

όπου ξεκίνησες, για να βιώσεις με όλους τους τρόπους την ελευθερία, την 
αγάπη, την αλήθεια, την προσφορά, την κατανόηση, τον τρόπο όχι να 

παγώσεις το συναίσθημά σου, αλλά να το κάνεις αγάπη ρέουσα και 
δυνατή, που μπορεί να ενδύεται όλες τις ποιότητες, ανάλογα με τις 
αναγκαιότητες, για να γεννήσει φως και αρμονία και να αποκαταστήσει 

την τάξη· την αγάπη θεουργό και εκφραστή του θείου θελήματος. 
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22.12.04 – Για να σε ελευθερώσω πρέπει να θέλεις να 
ελευθερωθείς! – Δάσκαλος: Αφήστε τα βιώματα να ταξινομήσουν 

τις συνειδήσεις  
 

Αγαπημένε μου, εγώ είμαι η λαλούσα αλήθεια, εγώ είμαι η λειτουργούσα 
αγάπη των κόσμων, η Μήτηρ Διδασκάλισσα η φανερώνουσα τον Εαυτό 
της στον άνθρωπο για να ελευθερώσει την αλήθεια και να οδηγήσει την 

ανθρώπινη ύπαρξη στην ανάδυση της ωραιότητάς της, στο απαύγασμα 
της χάριτος της Θεότητος. 

Δεν θα σταματήσω να λειτουργώ με σκοπό να γεννήσεις εντός σου το 

θείο βρέφος και κάθε φορά θα τροφοδοτώ την υπόστασή σου με όλες τις 
απαραίτητες ουσίες και τα στοιχεία για να μπορέσεις να αναπτύξεις εντός 

σου τη θεία υπόσταση, να κατανοήσεις τις λειτουργίες της ζωής, να 
αναβλέψεις, να ξεφύγεις από τη ροή των κατεστημένων και να 
εισχωρήσεις σε μια νέα λειτουργική εκδήλωση. 

Ήρθα να σε ελευθερώσω, μα για να σε ελευθερώσω πρέπει να θέλεις να 
ελευθερωθείς! Πρέπει να θέλεις να ανταποκριθείς στο κάλεσμά μου, 

πρέπει όλες σου οι λειτουργίες να αφήνονται στην ανάσα της ζωής μου 
που πνέει μέσα σου. Προσπάθησε από τώρα να το τελέσεις: άσε στην 
ανάσα της ζωής μου κάθε τι που σε απασχολεί, σε δεσμεύει, σε 

καθηλώνει, σε περιορίζει και σε οριοθετεί, που δεν σε αφήνει να νοιώσεις 
ένα μαζί μου, να βιώσεις τους παλμούς της ζωής μου να ανοίγουν την 
καρδιά και το νου σου και να επιτρέπουν στο Πνεύμα το Άγιο να πάλλει 

μέσα σου. Άφησε κάθε τι να γίνει φως, ζωή, αλήθεια κι αγάπη και έλα 
μαζί μου! Έλα μαζί μου να πορευτούμε στο δρόμο της αναγέννησης του 

ανθρώπου, έλα μαζί μου να σε μάθω να προσεύχεσαι, να λειτουργείς, να 
με εκδηλώνεις. Έλα μαζί μου για να δεις τον Εαυτό σου να παρουσιάζει 
τη ρέουσα ζωή και αλήθεια, να εκδηλώνει την ελευθερία του ανθρώπου, 

ελευθερώνοντας τον εαυτό του, όπου κι αν βρίσκεται… 
Ήρθα να σε ελευθερώσω από την πάλη της διττότητας, απ‟ την 

εσωτερική διχοστασία, από τις καταστάσεις που μέσα σου συσσωρεύονται 

χωρίς να μπορούν να επιλυθούν. Ήρθα να σε ελευθερώσω! Και τούτο 
είναι δυνατόν διότι μόνον η ολοκληρωμένη εκδήλωση του Λόγου ως Τιού 

και Μητρός, η οποία πάνω στη Γη καταφαίνεται μέσα από ανθρώπινη 
υπόσταση, μπορεί να τελέσει την εξισορρόπηση των καταστάσεων εντός 
σου, να προσφέρει την ανάλογη δόνηση και την ανάλογη ποιότητα ώστε 

να αρχίσει η σύνθεση των αντιθέσεων και η αντίστροφη πορεία προς την 
ολοκληρωτική ενότητα του εαυτού σου. Εγώ ειμί η ενότητά σου, 

άνθρωπε, και γι‟ αυτή την ενότητα ήρθα να λειτουργήσω! Γι‟ αυτή την 
ενότητα μυστηριεύω σήμερα ενώπιον των συμπάντων, για την ενότητα του 
εαυτού σου, για την ενότητα του νου, της καρδιάς και της συνείδησής 

σου, για την ενότητα των κόσμων που εντός σου φέρεις, διότι μόνον αν 
ενωθούν οι κόσμοι που εντός σου φέρεις θα μπορέσεις να εκφράσεις 
ενότητα και στην εξωτερική πραγματικότητα που ζεις.  

Ειμί εγώ η αγάπη των κόσμων η δυνάμενη να μεταστρέψει τα πάντα, 
αλλά λειτουργώ μέσα απ‟ την επίγνωσή σου. Η εργασία μου καθυστερεί 

διότι σέβεται και ακολουθεί τους ρυθμούς σου αλλά, κάθε φορά, η 
παρέμβασή μου επιταχύνει τις διαδικασίες της μεταλλαγής σου. Κάθε 
φορά η παρέμβασή μου στην προσωπική σου υπόσταση, άνθρωπε, στο 
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σύνολο του εαυτού σου, στους λαούς και σε ολόκληρο τον πλανήτη 
δημιουργεί προϋποθέσεις για να επιταχυνθούν οι εσωτερικές λειτουργίες 

αναβιβασμού, μετουσίωσης και διάνοιξης των κατεστημένων.  
ε αναμένω αλλά η αναμονή μου είναι διαρκής παρέμβαση, είναι 

διαρκής πνοή που προς εσένα αποστέλλεται με πύρινες διεργασίες για να 
σε καταστήσει εν επιγνώσει θεό, για να σε φέρει στη συνείδηση της θείας 
σου ύπαρξης, της θείας σου εκδήλωσης, της θείας σου 

δημιουργικότητας.  
Ενισχύω με δύναμη και φως, με ζωή και αρμονία όλες τις κινήσεις που 

εξυπηρετούν την αγάπη και την ανιδιοτέλεια και περιορίζω τη δύναμη 

δράσης όσων κινούνται δίχως αγάπη για να δεσμεύσουν, να εξουσιάσουν 
και να καθηλώσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Μεταστοιχειώνω τον κραδασμό της υλιστικής λειτουργίας και διαχέω τη 
δόνηση του ενδιαφέροντος για την αλήθεια και την αγάπη. Μετατοπίζω το 
κέντρο βάρος σου, άνθρωπε, από τα στοιχεία της εξωτερικής ευτυχίας 

στα στοιχεία της εσωτερικής σου ολοκλήρωσης και της βίωσης της 
αγάπης.  

ε δονώ με τον Εαυτό μου, σε δονώ με την υπερούσια παρουσία μου. 
Γνωρίζω ότι ζητάς από εμένα να τελέσω πράγματα για σένα, κι εγώ σου 
λέω: Τέλεσέ τα εσύ! Κι εγώ σου λέω: Ήρθε η ώρα να με ζήσεις, 
αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να φανερώσεις τη θεία χάρη! Κι εγώ 
σου λέω: Μην περιμένεις πλέον άλλο! Είμαι μέσα σου και σε ωθώ να γίνεις 
αγάπη, να γίνεις Λόγος δημιουργικός, εκδηλωμένος, συνειδητός. Να 
φανερώσεις την εκδήλωση του Εαυτού σου, να καταδείξεις ότι, πλέον, από 
παθητικός θεός καθίστασαι ενεργών και εκδηλούμενος θεός.  

Σέλεσε, πράξε, φανέρωσε, ελευθερώσου! Η δική μου παρέμβαση σ‟ έχει 
φέρει στο σημείο που να μπορείς όταν κάνεις το άνοιγμα να νοιώθεις τη 

ροή μου να εκδηλώνεται και να σε μεταφέρει σε νέες διαστάσεις. ου το 
λέω, και κάθε φορά που σου το λέω το διαχέω μέσα σου, το ενώνω με τις 
διεργασίες του νου και της καρδιάς σου, το ζωοποιώ και το ισχυροποιώ, 

το εντυπώνω όλο και βαθύτερα στις διεργασίες της υπόστασής σου, το 
υφαίνω με τα ενεργειακά πνευματικά σου ενδύματα, το καθιστώ δικό σου 

έτσι ώστε να μην μπορείς να το αλλοιώσεις, να το παραφράσεις και να το 
περιορίσεις. Γιατί σε θέλω ολόκληρο κοντά μου και μέσα μου και θέλω 
να με χωράς ολόκληρη και να αφήνεις τη διεργασία της ελευθερίας με 

όλες της τις διαστάσεις να σε οδηγεί και να σε εξακοντίζει στις πύρινες 
διαδρομές στις οποίες ο Λόγος καλεί.  

ταμάτα να αιτείς για τα δικά σου και τα περιορισμένα! Υύγε από τον 
περιορισμένο κόσμο σου. Κατάλαβε πως ό,τι ζητάς εμπεριέχεται στον 
άπειρο κόσμο, στην άπειρη ζωή που σου παρέχω. Σόλμησε να 

μεγαλώσεις! Σόλμησε να είσαι ένας ανοιχτός νους, μια ανοιχτή καρδιά. 
Σόλμησε να περπατήσεις με μεγάλα βήματα και ψηλά το κεφάλι, με 
φωνή ισχυρή και καρδιά παλλόμενη. Σόλμησε να γεμίσεις από μένα, 

γιατί είμαι μέσα σου και περιμένω αυτή την τόλμη για να αλλάξουμε τον 
κόσμο, τον δικό σου κατ‟ αρχήν, και ολόκληρου του πλανήτη αργότερα. 
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Δάσκαλος  

 

Πρόκειται να δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες για να διαχυθούν οι ιδέες 
της Δευτέρας Παρουσίας και της αλήθειας πάνω στη Γη. 

Ανασκουμπωθείτε για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες και να μην 
απωλέσετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε τον άνθρωπο να καταλάβει την 
αλήθεια του Εαυτού του. Αξιοποιείστε κάθε τι το οποίο βρίσκεται 

μπροστά σας για να προσφέρετε στον άνθρωπο αγάπη και αλήθεια. Μην 
κολλάτε και μην περιορίζεστε από τίποτε!  

Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα στον άνθρωπο 

διανύει εσωτερικούς κύκλους. Εισχωρεί και ενοποιεί όλα τα σημεία που 
το αρνούνται. Σα μετουσιώνει και, καθ‟ όσον τελεί αυτή τη διεργασία, 

ταυτόχρονα επιχορηγεί με δύναμη ζωής και αλήθειας την ανθρώπινη 
υπόσταση για να βιώσει εντός της τον Εαυτό της, να βιώσει τη θεία της 
κατάσταση και να ζήσει τη χαρά της θείας γέννησης. Γεμίζει τον άνθρωπο 

με βιώματα, κι όταν τα βιώματα εντυπωθούν ισχυρά στη συνείδηση τότε 
αρχίζει να κατακλύζει το νου με διεργασίες για να μπορέσει ο άνθρωπος 

να καταλάβει ακριβώς τι του συμβαίνει, να ξεκαθαρίσει τις λειτουργίες 
και να βάλει τα πράγματα σε τάξη.  

Επομένως, βοήθησε τον άνθρωπο να έχει βιώματα. Υρόντισε να 

σπείρεις βιώματα αλήθειας, αγάπης, ενότητας και ένωσης μαζί μου. 
Υρόντισε να εκδηλώνεις την ενότητα με τον Λόγο με όλους τους τρόπους 
και αυτή η ενότητα να διαχέεται από μέσα σου χωρίς περιορισμό, χωρίς 

όρια και κατεστημένα. Κατέθεσε τα κατεστημένα σου, τα όρια, τις 
ενοχλήσεις σου, τους περιορισμούς σου, ζήσε την ελεύθερη ένωσή σου με 

τον Λόγο και άσ‟ τη να κάνει εκείνο που ξέρει. Άσ‟ τη να λειτουργήσει, να 
γεννήσει αγάπη και ζωή, να αφήσει τα εντυπώματά της στις συνειδήσεις, 
στον πλανήτη, να αφήσει τα εντυπώματά της όπου βρίσκεσαι, όπου 

αναπνέεις και όπου κινείσαι.  
Αγαπημένοι μου, ζήστε το Έργο! Ζήστε το και διαμοιράστε το και μη 

σας ενδιαφέρει να ταξινομείτε εξαρχής τα πράγματα. Αφήστε τα βιώματα 

να ταξινομήσουν τις συνειδήσεις, αφήστε τα βιώματα να γεμίσουν ζωή 
και αλήθεια και να φέρουν σε αφύπνιση τις λειτουργίες του Λόγου στον 

άνθρωπο. Μοιράστε ποιότητες που γεννούν τον Λόγο, που αφυπνίζουν 
τον Λόγο, που γεννούν στο νου, την καρδιά και τη συνείδηση διεργασίες 
διάνοιξης. Μοιράστε απλόχερα ό,τι έχετε, δώστε όπου βρίσκεστε την κάθε 

σας σκέψη, την κάθε σας ποιότητα, την αγάπη σας. Αξιοποιήστε κάθε 
ευκαιρία να παρουσιάσετε την ομορφιά του Έργου της Δευτέρας 

Παρουσίας χωρίς όρια, χωρίς κατεστημένα, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς 
δεσμεύσεις, χωρίς καθηλώσεις.  

Ο Θεός δε θέλει αχάριστους! Διαχύστε την ευχαριστία σας προς όλες 

τις πλευρές, προς όλους τους ανθρώπους που με οποιοδήποτε τρόπο 
συνέργησαν για να φτάσετε ως εδώ, για να κατανοήσετε τα πράγματα που 
έχετε κατανοήσει, για να φθάσετε στις επιγνώσεις που υπάρχουν μέσα 

σας. Καταθέστε αγάπη, καταθέστε εκτίμηση και σεβασμό στον άνθρωπο, 
στον άνθρωπο που είστε, αλλά και στον άνθρωπο που εκδηλώνεται μέσα 

απ‟ τον αδελφό και την αδελφή σας.  
 ας αγαπώ. Ασπάζομαι το είναι σας, στο οποίο ενυπάρχω. Εκδηλώστε 

τον Εαυτό σας! 
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14.3.05 – Ο πειρασμός της παγγνωσίας και της παντοδυναμίας  

 

Αγαπημένοι μου, βρίσκεστε σε μια διαδρομή ένωσης μαζί μου, ένωσης 
με τον πραγματικό σας Εαυτό, τον Λόγο Φριστό. Τπάρχουν μέσα σας 

διάφορες τοποθετήσεις και καταστάσεις που απεικονίζονται σ‟ αυτή την 
ένωση. Πολλά είναι τα ιδεολογικά κατασκευάσματα τα συσσωρευμένα απ‟ 
τις διαδρομές των αιώνων, που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τον 

Θεό και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκφράζεται. Και ακριβώς επειδή 
αυτά τα ιδεολογικά κατασκευάσματα, τα συνειδησιακά εντυπώματα και 
οι μορφοποιήσεις του τρόπου επικοινωνίας μας είναι πάρα πολλές, 

υπάρχουν περιπτώσεις που η άμεση ροή και έκφρασή μας διαθλώνται 
μέσα απ‟ αυτές παίρνοντας μορφές ανάλογες μ‟ εκείνες που εντός κάθε 

τμήματος του Ανθρώπου υπάρχουν, μ‟ εκείνες που η κάθε ύπαρξη 
κουβαλάει, σχετικά με το πώς εκφράζεται η ένωση με τον Θεό ή με τον 
Εαυτό.  

Οι περισσότεροι από σας περιμένετε μέσα απ‟ αυτή την ένωση να 
αποκτήσετε παγγνωσία… ας φαίνεται πολύ λογικό, από τη στιγμή κατά 

την οποία η επικοινωνία πραγματοποιείται, να αποκτήσετε γνώση επί 
παντός επιστητού, να γνωρίζετε όλη τη διαχρονική ιστορία του 
ανθρώπου, όλα τα προηγούμενα και όλα τα μελλούμενα, όλες τις 

πιθανές εκδοχές. Έτσι, η αίσθηση της άγνοιας κλονίζει την πίστη σας 
στην επικοινωνία και την ένωσή μας.  

Η λειτουργία, όμως, της ένωσης μαζί μου είναι κάτι τελείως 

διαφορετικό! Δεν αποσκοπεί στην παντοδυναμία μιας ύπαρξης, δεν 
απεικονίζει την εικόνα του Θεού που έχετε, του Θεού που βρίσκεται 

πάνω απ‟ όλα, κατέχει τα πάντα, εξουσιάζει τα πάντα, κινεί τις 
νομοτέλειες κι είναι πάνω απ‟ αυτές. Η επικοινωνία μαζί μου, η ένωση 
του ανθρώπου με τον Λόγο, αυτό το οποίο διδάσκει, αυτό το οποίο 

προωθεί ως ιδεολογία, ως κίνηση, ως έκφραση είναι το βίωμα του 
Εαυτού. Δεν επικεντρώνεται στις καταστάσεις της δύναμης ή της εξουσίας 
αλλά στις καταστάσεις της αληθούς εκδήλωσης της ουσίας σου, που είναι 

μέσα σου, άνθρωπε. 
Εκεί συγκεντρώνεται η εκπαίδευση της συνείδησής σου: στο να βιώσεις 

τη θεία υπόστασή σου όχι μέσα από τη δύναμη αλλά μέσα απ‟ το βίωμα 
της αγάπης, μέσα από το βίωμα της διάχυσης στα πάντα, ελεύθερος από 
την ανάγκη να γνωρίζεις και, γνωρίζοντας, να κατέχεις και να 

εξουσιάζεις. Διότι η αίσθηση της παντοδυναμίας, της παγγνωσίας, που 
σου δίνει τη δυνατότητα επιβολής πάνω στα πάντα, είναι μια άλλη μορφή 

εγωισμού, μια άλλη μορφή εξουσιαστικότητας, μια άλλη μεγάλη 
δέσμευση, που παίρνει τη θέση των υλικών δεσμεύσεων απ‟ τις οποίες 
έχεις απαλλαγεί.  

Εξηγώ: όσο είσαι στη Γη επιλέγεις να δεσμεύεσαι μέσα από υλικές 
διαδικασίες και επιλογές και από ποιότητες με βαρείς κραδασμούς. σο 
λοιπόν αναπτύσσεσαι, αντί να μετουσιώσεις την ανάγκη να κατέχεις και 

να κατέχεσαι από πράγματα και καταστάσεις, θέλεις να αναπληρώσεις με 
πιο λεπτοφυείς ποιότητες αυτή τη λειτουργία και γι‟ αυτό επιδιώκεις 

εκδηλώσεις παγγνωσίας και δύναμης, καταστάσεις που δημιουργούν 
έκπληξη στον απλό άνθρωπο. Θα σου άρεσε να γνωρίζεις από πριν τα 
πάντα, να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον περιγράφεις. Θα σου άρεσε 
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να βλέπεις μια ασθένεια και άμεσα να τη θεραπεύεις και –πρόσεξε– 
πολλές φορές αυτό δεν πηγάζει από αγάπη και ενδιαφέρον για τον 

άνθρωπο αλλά από την ανάγκη σου να γνωρίζεις και να κατέχεις, την 
ανάγκη σου να διαφέρεις, την ανάγκη σου να καταδεικνύεις τη 

διαφορετικότητά σου με πράγματα που κάνουν τους άλλους να μένουν 
έκπληκτοι. Κι αυτό συμβαίνει σε όποιο επίπεδο κι αν είσαι. Αυτό 
κυνηγάς σε όλα τα στάδια της εξέλιξής σου. 

το στάδιο που βρίσκεσαι δεν θέλω να σου δώσω να εκδηλώσεις 
εντυπωσιακές καταστάσεις. Με ενδιαφέρει να μπεις στην ουσία των 
πραγμάτων, με ενδιαφέρει να δεχτείς τον εαυτό σου ως αγάπη και να 

μάθεις να λειτουργείς ως αγάπη, και με ενδιαφέρει τα άλλα τμήματά σου 
που θα σε παρακολουθούν να μπορέσουν να κατανοήσουν τη βασική 

αλήθεια: ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσουν τον Εαυτό τους, όχι η ώρα να 
εντυπωσιαστούν, όχι η ώρα να εξουσιαστούν από κάτι πιο δυνατό απ‟ 
αυτούς! Είναι η ώρα να νιώσουν μέσα τους την ουσία της αλήθειας και 

της αγάπης, την ουσία του Εαυτού, να νοιώσουν μέσα τους ότι μπορούν 
να εκδηλωθούν. Κι αυτό δεν θα το νιώσουν αν απλώς ακολουθήσουν 

άλλες υποστάσεις αλλά αν ωθηθούν από εκείνους που προπορεύονται, σε 
μια διαρκή διαδικασία αφύπνισης του είναι τους.  

Ίσως σου φαίνεται παράλογο να ενώνεσαι μαζί μου και να μην μπορείς 

να έχεις όλη τη γνώση, αλλά οφείλω να σου πω ότι δεν τη χρειάζεσαι 
διότι, από τη στιγμή που επικοινωνείς μαζί μου πραγματικά όλες τις 
ώρες, κάθε φορά που μου ανοίγεσαι έρχεται σε σένα αυτό ακριβώς που 

χρειάζεσαι. Και εάν η επικοινωνία του Ενός Εαυτού είναι συνεχής, τότε 
δεν χρειάζεται να είσαι σε διαρκή αναζήτηση παγγνωσίας και 

παντοδυναμίας διότι η επικοινωνία μας παρέχει ως πραγματοποίηση 
πάνω στη Γη κάθε στιγμή, εκείνο ακριβώς που ο άνθρωπος χρειάζεται 
για να πάει στο επόμενο στάδιο.  

Σο να εκδηλώνεις τον Εαυτό σου είναι ό,τι καλύτερο. Σο να εκδηλώνεις 
τον Εαυτό σου μέσα από μια διαρκή λειτουργία του βιώματος της 
ενότητας, της αγάπης και της διάνοιξης είναι αυτό ακριβώς που 

διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες στην κατάλληλη στιγμή όχι μόνο 
για σένα, αλλά και για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που βρίσκεται γύρω και 

για κάθε μορφή ζωής που υπάρχει στον πλανήτη, είτε συνδέεσαι άμεσα 
μαζί της είτε όχι. Κι αυτό δεν το έχεις κατανοήσει, αυτό δεν το έχει 
κατανοήσει κανείς πάνω στη Γη! λοι πιστεύετε ότι φέρνει πολύ πιο 

ισχυρά αποτελέσματα το να συγκεντρώνεστε γύρω από ανθρώπους που 
έχουν μια οποιαδήποτε εξουσία, ενώ είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να 

συγκεντρωθείτε γύρω από ανθρώπους που ωθούν την υπόστασή σας να 
εκδηλωθεί, που σας ωθούν να ανοίξετε τα φτερά σας, να μάθετε να 
εκδηλώνετε τον Εαυτό σας απ‟ το στάδιο που βρίσκεστε, κι αυτή η 

εκδήλωση όλο και περισσότερο να εμπλουτίζεται από εμένα με αγάπη 
και φως. 

Πρέπει να φύγετε από τα εξωτερικά πράγματα και να εισχωρήσετε στον 

Εαυτό σας. Πρέπει να φύγετε από την ανάγκη των φαινομένων, είτε στο 
χώρο της ύλης είτε στο χώρο του πνεύματος, και να εισχωρήσετε στην 

εσωτερικότητα των πραγμάτων. Να εκδηλώσετε αυτή την εσωτερικότητα 
και να γίνετε εσείς οι δημιουργοί της χωρίς να περιμένετε 
φαντασμαγορικές εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο 



 79 

 

φαντασμαγορικό, τίποτα πιο απέραντο από την εκδήλωση της αγάπης 
που κάθε στιγμή ενώνεται μέσα στις υποστάσεις που βρίσκονται γύρω 

σας, έλκει την κατάλληλη εκδήλωση και δημιουργεί τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για να υπάρξει αναβιβασμός. 

Είναι νοήματα σύνθετα μα και απλά. Μέσα στην πολυσύνθετη 
διεργασία των νοών και των συναισθημάτων σας το απλούστερο 
καθίσταται δύσκολα αφομοιούμενο και χρειάζεται να γίνω πολύπλοκος 

με τις έννοιες, να αναλύω ιδέες, ποιότητες και συνδυασμούς 
συναισθημάτων για να μπορέσω να εισχωρήσω μέσα από τις δικές σας 
πολύπλοκες δημιουργίες, τις οποίες έχετε ανάγκη για να αισθάνεστε 

δυνατοί και ασφαλείς. Σις οποίες αποφασίζετε να ενδυθείτε και να 
διατηρήσετε γιατί έτσι νομίζετε ότι καταδεικνύετε τη σπουδαιότητά σας ως 

οντότητες, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να βιώσετε την άμεση 
διάχυσή μου, που έρχεται να σας οδηγήσει στην απλή έκφραση των 
ποιοτήτων της αγάπης, της αλήθειας και της σοφίας, που περιέχει τα 

πάντα, τα κινεί και τα εκδηλώνει. 
Κάθε έκφραση του δημιουργικού παλμού σας, κάθε έκφραση του 

ενωμένου μαζί μου Εαυτού σας, αναβιβάζει τη δυνατότητα 
ισχυροποίησης της διαρκούς ενότητάς μας. Γι‟ αυτό πρέπει να αφήνετε 
τον Εαυτό σας να δημιουργεί αγάπη, να δημιουργεί ιδέες και 

ενεργειακές ποιότητες της ένωσής μας όλες τις ώρες γύρω του, γιατί κάθε 
τέτοιο δημιούργημα που από μέσα σας γεννιέται επικυρώνει την ένωσή 
μας. Ας είναι όμως αυτά αληθινά δημιουργήματα του Εαυτού σας και 

όχι απομιμήσεις άλλων που βλέπετε γύρω σας, γιατί μόνο έτσι συντελούν 
στην ουσιαστική ένωσή μας και ωθούν σε άλλες διαστάσεις διεύρυνσης 

αυτής της ένωσης. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από την απλή έκφραση 
της αλήθειας του Εαυτού! Έχει ανάγκη από πολλές τέτοιες διαχύσεις 
ενεργείας για να μπορέσει να αποφασίσει να ακολουθήσει μια νέα 

πορεία, για να μπορέσει να γευτεί την αλήθεια αυτής της λειτουργίας και 
να αφήσει τα πολύπλοκα δεδομένα που επιλέγει ή να τα αξιολογήσει σε 
δεύτερη μοίρα, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την ένωσή της με τον Εαυτό 

Λόγο Φριστό. 
 

Η εκδήλωση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης. ,τι υπάρχει 
εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους σε διάφορα ενεργειακά επίπεδα, γι‟ 
αυτό κι εσείς εκδηλώνεστε με διάφορους τρόπους και σε διάφορα 

ενεργειακά επίπεδα: διότι υπάρχετε. Γι‟ αυτό και η αρχική πηγή της 
ζωής που Θεό ονομάζετε εκδηλώθηκε σε κάποια φάση της ύπαρξής της 

μ‟ αυτόν το συγκεκριμένο τρόπο, εκπορεύοντας τον Άνθρωπο Λόγο. Και 
καθώς η έκφρασή σας έχει τη δύναμη της επιλογής, καθώς ο άνθρωπος 
εκφράζεται με διάφορους τρόπους και δημιουργεί διάφορες καταστάσεις, 

ό,τι απορρέει από αυτόν, κάθε ενέργεια που απ‟ αυτόν βγαίνει ακολουθεί 
μια διαδρομή, εμπλέκεται με άλλες ενέργειες και δημιουργεί πράγματα 
που πολλές φορές ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται από πού προήλθαν.  

Και συ ο ίδιος αν παρακολουθήσεις τη ζωή σου θα δεις ότι γίνεται με 
τις εκδηλώσεις και τις ενεργειακές σου εκπορεύσεις αυτό το οποίο έγινε 

με τη δική σου εκπόρευση μέσα από το θείο Νου. Οι εκπορεύσεις σου 
ακολουθούν μια διαδρομή, μια αρχική ώθηση που εσύ τους δίνεις, αλλά 
μετά συναντούν άλλες ενεργειακές εκπομπές, συνεργάζονται και φέρνουν 
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αποτελέσματα που πολλές φορές δεν προβλέπεις. Έτσι κι εσύ όταν 
ξεκίνησες είχες όλη τη δύναμη, όλο το φως κι όλη την αλήθεια που 

χρειαζόσουν για να επιλέξεις τον Εαυτό σου, αλλά επέλεξες να 
εκδηλώσεις μέρη απ‟ αυτόν. Κάποια μέρη σου συνεργάστηκαν με κάποια 

άλλα, και μέσα απ‟ αυτές τις συνεργασίες και τους συνδυασμούς των 
τμημάτων του Εαυτού που εκδηλώνονταν δημιουργήθηκε ο κόσμος στον 
οποίο ζεις, το ενεργειακό περιβάλλον και η αναγκαιότητα των 

συγκεκριμένων νόμων. Έτσι δημιουργήθηκε όλη αυτή η σύνθετη 
κατάσταση που καλείσαι να βιώσεις και την οποία καλείσαι να 
απλοποιήσεις μέσα από την επίγνωση της ενότητας, διότι ο Εαυτός σου 

είναι ενωμένος ουσιαστικώς και αληθώς. Ο Εαυτός σου μπορεί να 
απορροφήσει όλα αυτά που υπάρχουν, να τα χωρέσει και να τα 

αποδεχτεί, να τα ενοποιήσει στην αγάπη και να τα αποκαταστήσει εντός 
του, γιατί τα πάντα ξεκινούν από το Ένα και στο Ένα καταλήγουν.  

Ψς εκ τούτου, αυτή την περίοδο εστιάζομαι στο να βιώσεις την ενότητα 

μέσα σου διότι αυτό είναι ό,τι περισσότερο χρειάζεσαι: η ενότητα του 
Εαυτού, η ενότητα της αλήθειας, η ενότητα της αγάπης. Και μέσα απ‟ 

αυτή την ενότητα, χωρίς κατεστημένα, να μπορέσεις να 
συνειδητοποιήσεις την έκφρασή σου, να συλλέξεις και να κατανοήσεις 
όλα τα κομμάτια σου και να γεννήσεις εκδηλώσεις ενότητας παντού. 

Μέσα σε κάθε σκέψη και λειτουργία συναισθήματος, μέσα σε κάθε 
λειτουργία της προσωπικότητας να γεννήσεις πυρήνες ενότητας ικανούς 
να αναπαράγονται και να πολλαπλασιάζονται χωρίς να αλλοιώνονται, 

ώστε να μεταλλαχθεί το ενεργειακό περιβάλλον και να μετατοπισθεί το 
ενδιαφέρον της ανθρώπινης ύπαρξης από τις εξωτερικές εντυπώσεις και 

τα φαινόμενα κάθε μορφής στην ουσία των πραγμάτων, που είναι ο ένας 
Εαυτός Λόγος Φριστός. 

Διαχέω την ευλογία και την αγάπη μου στις υποστάσεις σας, για να 

μπορέσετε να συντελέσετε σ‟ αυτή τη λειτουργία. Για να μπορέσετε να την 
παρουσιάσετε στη Γη μέσα από την καθημερινότητά σας και να 
διαχύσετε στον πλανήτη τη δόνηση που η ανθρωπότητα χρειάζεται, ώστε 

να κάνει την υπέρβαση των ορίων, των περιορισμών και των 
κατεστημένων της και να διασπάσει τα δεσμά της ιδία βουλήσει. Ευλογώ 

και χαλαρώνω τα δεσμά αυτά εντός σας, για να μπορέσετε να τα 
υπερβείτε και να εκφράσετε νέες ενεργειακές ποιότητες της ένωσής μας, 
που θα μεταφέρουν την ελευθερία της συνύπαρξης του Ανθρώπου Λόγου 

με τον Εαυτό του τον απέραντο: με εμένα. 
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24.4.05 – Δάσκαλος: Η ανθρωπότητα αγωνίζεται να αναδυθεί σε 
νέο επίπεδο συνείδησης 

 

Από τότε που, ως σκήνωμα, άφησα αυτόν τον πλανήτη λειτουργώ αόκνως 

για να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε το μέγιστο αγαθό της αγάπης και 
της ενότητας και την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος από πράξεις και όχι 
από λόγους. 

Προσπάθησα να σας βοηθήσω να αποκοπείτε από τις ανθρώπινες 
εξαρτήσεις που είχατε δημιουργήσει μαζί μου και να αλλάξω την εικόνα 
που ο καθένας μέσα του είχε διαμορφώσει ανάλογα με την υποκειμενική 

του αντίληψη και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την άμεση ή έμμεση 
επικοινωνία μας και προσέλαβε τα μηνύματα της διδασκαλίας που 

διέχεα με όλους τους τρόπους και όλες τις στιγμές. Κι αυτό ήταν 
απαραίτητο, διότι δεν μπορείτε να συνδεθείτε με αυτό το οποίο αληθώς 
είμαι, εάν δεν μπορέσετε να ξεπεράσετε τις υποκειμενικές προσεγγίσεις 

της προσωπικότητάς σας, μέσα απ‟ τις οποίες βιώνατε διαφόρων μορφών 
και επιπέδων εξαρτήσεις και δεσμεύσεις με το πρόσωπό μου.  

Σο Έργο μου αναδύεται μέσα στις υπάρξεις που ανοίγουν για να 
αποδεχθούν το φως, για να αποδεχθούν την αλήθεια, για να αποδεχθούν 
την ελευθερία! Σο Έργο διαδίδεται πέρα από όρια και περιορισμούς 

οποιουδήποτε κατεστημένου. Διασπά και καταθρυμματίζει όλους τους 
περιορισμούς που θέτει η ανθρώπινη διανόηση, ανατρέπει τα δεδομένα 
που οι ανθρώπινες υποστάσεις επιλέγουν για να το διακινήσουν και 

αναδύεται φανερώνοντας τον εαυτό του όπως πράγματι είναι.  
Η ανθρωπότητα αγωνίζεται να αναδυθεί σε νέο επίπεδο συνείδησης, σε 

νέο επίπεδο ενεργειακής παλμοδόνησης. Καλώ άπασες τις υποστάσεις 
που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν τον παλμό της καρδιάς τους να 
προστρέξουν για να συνεισφέρουν στην αναγωγή της ανθρωπίνου 

συνειδήσεως, να προστρέξουν για να συνεισφέρουν στη μεταμόρφωσή 
της, στη διάνοιξή της. Ευλογώ αυτές τις υποστάσεις όπου κι αν 
βρίσκονται, όπως κι αν εκδηλώνονται, και συσπειρώνω την ενέργεια που 

εκδηλώνουν μέσα απ‟ την καρδιά τους, την αποκαθαίρω από κάθε 
ποιότητα που δύναται να αναστείλει τη δύναμή της και την εγκολπώνω 

την ώρα αυτή στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπου. 
Ευλογώ και ενισχύω τη δύναμη του κάθε λαού με όλους τους τρόπους. 

Αφυπνίζω τη συνείδηση, αφυπνίζω τη δυνατότητα αντίληψης για να 

μπορέσει κάθε λαός να αντιληφθεί τη σημασία της προσωπικής του 
δράσης και συμμετοχής στα θέματα και στα πράγματα και να 

λειτουργήσει 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 κάθε περιοχής κι αυτή η 

ενεργοποίηση να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις, να δημιουργήσει ενώσεις 
και να συντονίσει προσπάθειες που θα φέρουν αλλαγές σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. Ευλογώ τις επιλογές των κινήσεων να είναι προσεκτικές, 

σταθερές και σίγουρες. Ευλογώ τους βηματισμούς των μεταλλαγών να 
είναι σταθεροί, ώστε τα αποτελέσματα να μην μπορούν να ανατραπούν· 

κάθε βηματισμός προς την αλλαγή, προς τη μετουσίωση, προς την 
ανακαίνιση και τη διεύρυνση να είναι σταθερός και μη αναστρέψιμος 
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από οποιαδήποτε προσπάθεια, όσο συντονισμένη κι αν είναι από 
οργανισμούς ή διακυβερνήσεις κρατών. 

Ευλογώ τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον καταδεικνύοντας ανιδιοτελή κίνητρα και ενισχύω αυτούς και 

τις υποστάσεις που εντός τους αγωνίζονται. Απομακρύνω κάθε υπόσταση 
που διέπεται από ιδιοτελείς σκοπούς και προωθώ στις καίριες θέσεις 
υποστάσεις ανιδιοτελείς. Διανοίγω τη ροή της έμπνευσης εντός τους για 

να μπορούν να παίρνουν ιδέες και κατευθύνσεις για σωστές επιλογές 
κινήσεων, για κατάλληλες επιλογές σχέσεων, για τον τρόπο που θα 
μιλήσουν, που θα συμπεριφερθούν, που θα αντιμετωπίσουν τα 

οποιαδήποτε προβλήματα και τις οποιεσδήποτε καταστάσεις. Ευλογώ και 
πολλαπλασιάζω μέσα απ‟ το έλεος και την αγάπη του Πατρός την 

εργατικότητα, την αντοχή και τη δύναμη δράσης τους.  
Ο άνθρωπος επιστρέφει στην ενότητα! Και όσο κι αν επιδιώκει να 

παραμείνει στην αφέλεια και στην ημιμάθεια της διττής του πορείας, η 

ροή των δονήσεων που διαποτίζουν τον πλανήτη και το θείο θέλημα 
ωθούν τις εξελίξεις σε νέες διευρύνσεις ζωής, αλήθειας, ελευθερίας και 

αγάπης. Σο Έργο ζει μέσα σας, είναι στο χέρι σας να το βιώσετε, είναι στο 
χέρι σας να το νοιώθετε κάθε στιγμή ζωντανό και παλλόμενο. Σο Έργο 
δεν θα σας οδηγήσει κάπου αλλού από εκεί που τώρα βρίσκεστε, απλώς 

θα σας δείξει μια άλλη πραγματικότητα του Εαυτού σας. Κι αυτός ο 
άλλος Εαυτός, ο Εαυτός Ολότητα Άνθρωπος που χριστοποιείται, είναι 
εκείνος που θα κάνει το θαύμα της αλλαγής σε κάθε σημείο της 

ανθρώπινης πραγματικότητας, αλλά και σε κάθε λειτουργία του 
εσωτερικού σας είναι. 

ε ανακαινίζω, άνθρωπε της Γης. Ανακαινίζω την υπόστασή σου με την 
ανακαίνιση του νου, της καρδιάς και της συνειδήσεώς σου, με την 
ανακαίνιση των εντυπωμάτων της προσωπικότητάς σου, των λειτουργιών 

των κέντρων σου και των δομών που διαμορφώνουν τα σώματά σου, με 
την ανακαίνιση της βαριάς δυσλειτουργικής σου ύλης. ε ανακαινίζω 
καλώντας σε αφύπνιση το ενεργειακό σου δυναμικό μέσα απ‟ το θείο 

είναι σου και εισπορεύοντας εντός σου την αναστάσιμη πνοή του Λόγου, 
συντονίζοντάς τη με τις διεργασίες σου, ώστε να λειτουργήσει ακριβώς 

από το επίπεδο που βρίσκεσαι και ανάλογα με το δυναμικό που 
εκδηλώνεις, για να σε οδηγήσει σε διευρύνσεις και διανοίξεις σε όλα σου 
τα επίπεδα και να φέρει την αγάπη να κατοικήσει στην καρδιά σου, την 

κατανόηση στη συνείδηση και την αλήθεια στο νου σου, εμπλουτίζοντας 
τις διεργασίες της διάνοιας με τις φωτεινές διαχύσεις του Πνεύματος του 

Αγίου, το οποίο παρέχεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ως 
υπέρλαμπρος ήλιος ζωής και ελευθερίας για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη 
που πορεύεται εκπαιδευόμενη, είτε το συνειδητοποιεί αυτό είτε όχι.  
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16.9.05 – Είσαι ένα κομμάτι Θεού που εξελίσσεται 
 

Αυτό το οποίο ο καθένας καλείται να γνωρίσει, αυτό το οποίο ο καθένας 
καλείται μέσα του να βιώσει είναι το θείο κομμάτι το οποίο, 

αφυπνιζόμενο, οδηγεί σε λειτουργίες ανάτασης, ένωσης και προσφοράς. 
Αυτό που θέλω, αγαπημένε άνθρωπε, να ενεργοποιήσω μέσα σου είναι ο 
Ένας Εαυτός, είναι η παρουσία μου εντός σου. Θέλω να σου δώσω να 

κατανοήσεις την απλότητα αυτής της παρουσίας και να ξεκλειδώσω μέσα 
σου τις πόρτες της διάχυσής μου σε όλη σου την ύπαρξη. Είναι μια 
κίνηση ελευθερίας που μπορεί να δώσει δύναμη και νέα ροή, να δώσει 

νέες διαστάσεις έκφρασης στην ύπαρξή σου. ε καλώ να με βρεις εντός 
σου μέσα σε μια διαρκή επικοινωνία, όπου θα μπορούμε να 

συνομιλούμε κι όπου θα με νιώθεις να εργάζομαι μαζί σου για όλες τις 
καταστάσεις της ζωής σου, να οδηγώ τα βήματά σου, να διέπω το νου και 
την καρδιά σου κινώντας τα νήματα με τέτοιους τρόπους, ώστε να 

βρίσκεις συνεχώς το θάρρος και τη δύναμη να προχωράς και να 
υπερίπτασαι των καταστάσεων και των εμποδίων.  

Είμαι αγάπη, κι αυτή η αγάπη υπάρχει μέσα σου, είναι διάχυτη 
παντού. που εσύ θέλεις, αυτή κατοικεί. που εσύ θέλεις να στείλεις τη 
διάπυρη παρουσία της αυτή μπορεί να πάει, μπορεί να εγκαθιδρύσει 

κόσμους νέους και να δημιουργήσει ροή εκδηλώσεων.  
Δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι! Δεν έχεις τίποτα να σε περιορίζει, αρκεί 

να βρεις τον τρόπο να εμβαπτίζεσαι στη ζωογόνο παρουσία μου μέσα σου 

και να εκφράζεις τις ποιότητες του είναι του Ενός Θεού, της μιας 
αγάπης, με όλους τους τρόπους. Ελευθερία θέλω να δώσω στην ύπαρξή 

σου, μια ελευθερία που με σοφία θα εκφράζεις και με αγάπη θα μπορείς 
να διαμοιράζεις. Ελευθερία που δεν θα δεσμεύει τον διπλανό σου, αλλά 
θα διαχέεται και θα δημιουργεί ανακούφιση όπου απλώνεται.  

Θέλω να σε μάθω να ευλογείς, να σε μάθω ο λόγος σου να μπορεί να 
πράττει, διότι αυτή είναι η πραγματική σου κατάσταση, η πραγματική 
σου λειτουργία: αυτά που λες κι αυτά που σκέφτεσαι να γίνονται!  

Μέχρι τώρα αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου επιπόλαια, νομίζοντας ότι 
μπορείς να κινείσαι χωρίς να δημιουργείς επιπτώσεις γύρω σου αλλά, 

παρ‟ όλα αυτά, κάθε τι που κάνεις, κάθε τι που από σένα αποστέλλεται 
με τον οποιοδήποτε τρόπο, με τη σκέψη, με τα συναισθήματα, με τις 
δονήσεις ή με τις πράξεις σου, δημιουργεί και κτίζει καταστάσεις γύρω 

σου και μέσα σου, διαμορφώνει τον κόσμο που ζεις, διαμορφώνει τον 
τρόπο που η συλλογική συνείδηση κινείται και δημιουργεί επιτάχυνση ή 

επιβράδυνση στη μεταλλαγή της. 
Είσαι πάρα πολύ σημαντικός, είσαι ένα κομμάτι Θεού που εξελίσσεται, 

που μαθαίνει τον Εαυτό του, και έχεις δικαίωμα να εκπαιδεύεσαι, έχεις 

δικαίωμα να κάνεις λάθος, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μην παίρνεις τον 
εαυτό σου στα σοβαρά! Είναι ανάγκη να πάρεις στα σοβαρά τον εαυτό 
σου. Να κατανοήσεις τη δύναμη του λόγου και της σκέψης σου, να 

κατανοήσεις πόσο μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο σου, τον εσωτερικό 
αλλά και τον εξωτερικό, και πόσο μπορείς να επιταχύνεις τις λειτουργίες 

της μεταλλαγής. Να συνειδητοποιήσεις πόσο η προσευχή σου μπορεί να 
συνεισφέρει στην αλλαγή και τη μετουσίωση των καταστάσεων του 
ανθρώπου, στην αλλαγή του πόνου και της θλίψης σε νέες ποιότητες. Να 
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συνειδητοποιήσεις ότι, όσο από μέσα σου προσεύχεσαι και εκφράζεις τη 
μία θεία φωνή, τον ένα δημιουργικό ήχο, τόσο δίνεις δίοδο στο φως να 

εγκαθιδρυθεί στη Γη. τι γίνεσαι εσύ, με το δικό σου σώμα, με τους 
δικούς σου παλμούς, με τις δικές σου ποιότητες, ένας φορέας που φέρνει 

το φως στη Γη και άμεσα το ενώνει με τις δομές που υπάρχουν σ‟ αυτόν 
τον πλανήτη, που άμεσα το περνάει μέσα από την επίγνωση της 
ανθρώπινης πραγματικότητας όπως μέχρι σήμερα εκδηλώνεται, και γι‟ 

αυτό μπορεί άμεσα να φέρει αλλαγές.  
Αν ήταν τα πάντα να τελούνται από τους πνευματικούς χώρους, από τις 

Ιεραρχίες των πνευματικών κόσμων, τότε, αγαπημένε μου άνθρωπε, δεν 

θα υπήρχε ανάγκη για τη δική σου εκπαίδευση. Θα καθόσουν στη Γη 
και θα περίμενες την επενέργεια των πνευματικών Ιεραρχιών και των 

υψηλά ιστάμενων οντοτήτων να φέρει την αλλαγή στις διαδρομές της Γης. 
μως είσαι κι εσύ μια υψηλά ιστάμενη πνευματική ύπαρξη, είσαι 
κομμάτι δικό μου, κομμάτι Θεού, και ως εκ τούτου πρέπει να 

κατανοήσεις τον Εαυτό σου, να λειτουργήσεις την εκδήλωση της αγάπης 
σου και να προσπαθήσεις ο λόγος σου να ρέει και να πράττει καλοσύνη, 

αγάπη, αρμονία και ομορφιά.  
Μάθε να αγαπάς! Και μάθε όταν δεν μπορείς να αγαπάς να μπαίνεις 

άμεσα στις διαδικασίες της συγχώρεσης και να μεταλλάσεις τις ποιότητες 

της δέσμευσης και της καθήλωσης που με οποιοδήποτε τρόπο απέστειλες 
σε ποιότητες ομορφιάς και γαλήνης. Μάθε να χρησιμοποιείς τη σκέψη, 
τον λόγο και όλο σου το είναι για να ελευθερώνεις τον εαυτό σου και τους 

άλλους, για να τους δείχνεις το δρόμο μέσα απ‟ τον οποίο θα γίνουν πιο 
όμορφοι, πιο ελεύθεροι και αδέσμευτοι. Μάθε να νικάς τις δικές σου 

εξαρτήσεις και να βοηθάς και τους άλλους να τις νικούν και να τις 
καταθέτουν στην αγάπη για να υπάρχει ελευθερία. Μάθε να επικοινωνείς 
με όμορφους παλμούς, να μπορείς να συνδιαλέγεσαι με τα κομμάτια του 

Εαυτού σου, να κατανοείς, να συγχωρείς, να ξαναβρίσκεσαι μαζί τους 
κάθε φορά που κάποια διαφωνία αναφύεται, να μπορείς να αλλάζεις με 
ταχύτητες τις εμμονές του νου και της καρδιάς. Φρησιμοποίησε την 

ένωσή μας μέσα απ‟ την προσευχή.  
Δύνασαι να ευλογείς, να υψώνεις το χέρι σου, να ευλογείς το λόγο που 

δεν είχε αγάπη και να τον κάνεις αγάπη. Δύνασαι να ευλογείς και να 
αλλάζεις τις ποιότητες της σκέψης που απέστειλες και δεν είχαν 
ομορφιά, για να γίνουν ομορφιά και βοήθεια για τον άνθρωπο που τις 

δέχτηκε. Δύνασαι κάθε στιγμή να βλέπεις την ομορφιά και να την 
οικοδομείς μέσα στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπου.  

Κάθε φορά που μιλάς, που σκέπτεσαι, που πράττεις, δημιουργείς κάτι 
μες στη συλλογική συνείδηση. υνειδητοποίησέ το και προσπάθησε κάθε 
τι που δημιουργείς να είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτάχυνση της 

μεταλλαγής της ανθρώπινης συνείδησης. Κι αν νιώθεις ότι δεν είσαι 
ικανός να σταθείς σ‟ αυτό το ύψος ζήτα βοήθεια από εμένα, ενώσου μαζί 
μου και προσπάθησε κάθε μέρα και περισσότερο. Λειτούργησε την 

προσευχή σου, ζήτα συγχώρεση, μετανόησε, άλλαξε τις ποιότητες που 
έστειλες και στείλε αγάπη και φως και ευλογία! 

Υρόντιζε να τρέφεσαι από εμένα όπως φροντίζεις να τρέφεσαι 
καθημερινά απ‟ την τροφή της Γης, να συντηρείς και να φροντίζεις το 
υλικό σου σώμα. Υρόντιζε να τρέφεσαι από την ένωσή μας και την 
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επικοινωνία μας, να παίρνεις όλες τις βιταμίνες που χρειάζεσαι, όλα τα 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για να γαληνέψει η ψυχή σου για να 

μπορέσει να έχει δύναμη και πρωτοβουλίες, να κινείται με ταχύτητα, να 
μπορεί να αποφασίζει τους χειρισμούς που κάθε φορά είναι αναγκαίοι, 

ώστε να υπάρχει συντονισμός στην ύλη και στο πνεύμα σου, σε όλα τα 
σώματα και σε όλα σου τα κέντρα. 

Θέλω να αυξήσεις την παρρησία και την πρωτοβουλία σου. Θέλω να 

αυξήσεις την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεσαι τον προορισμό σου, να 
ακούς τη φωνή της ύπαρξής σου να σε οδηγεί, της αληθινής σου 
ύπαρξης, αυτής που γνωρίζει την πηγή της και γνωρίζει πού πηγαίνει. 

Θέλω να μπορέσεις να βρεις το δικό σου προσωπικό δρόμο –που σε 
ενώνει με τον άνθρωπο, δεν σε αποκόβει απ‟ αυτόν!– και σου δίνω όλα τα 

στοιχεία, τις ιδέες, τις ποιότητες που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να τον 
βρεις.  

Είσαι γεμάτος ομορφιά, αγαπημένε μου άνθρωπε. Θέλω να το 

κατανοήσεις, να το χωρέσεις, να σε πλημμυρίσει σαν ιδέα μα και σαν 
αίσθηση η ομορφιά σου, η ικανότητά σου να διαχέεσαι στο άπειρο και να 

αγκαλιάζεις τα πάντα. Θέλω να νιώσεις ότι διαλύεσαι σε παλμούς αγάπης 
και πλημμυρίζεις τη Γη, γιατί μπορείς να πλημμυρίσεις τη Γη με τη 
δύναμη της αγάπης σου! Και θέλω να πιστέψεις στη δυνατότητα που 

έχεις να φέρεις αλλαγές. Γιατί οι αλλαγές μπορεί να μη φαίνονται αυτή 
τη στιγμή, αλλά χτίζονται βήμα με βήμα από εκείνες τις πρωτοπόρες 
υπάρξεις που μπορούν να υψώσουν τον εαυτό τους πέρα απ‟ τα δεδομένα 

της καθημερινής τριβής και τη συνήθη ροή των πραγμάτων και να 
τολμήσουν να πουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την πραγματικότητα 

μέσα τους και γύρω τους ζώντας και εργαζόμενοι σ‟ αυτήν, αγκαλιάζοντάς 
την χωρίς να την επιτιμούν και να την υποτιμούν και χωρίς να 
δεσμεύουν τα άλλα τμήματα του Εαυτού Ανθρώπου που σ‟ αυτήν 

κινούνται, όχι! Αλλά με αγάπη και με επίγνωση ότι μπορούν να φέρουν 
την αλλαγή μέσα τους και γύρω τους, επιμένοντας σταθερά στην 
εκδήλωση του φωτός, της αγάπης και της ελευθερίας. 
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 19.10.05 – Αδυνατώ να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων που 
έχεις δρομολογήσει  

 
Καλείσαι, άνθρωπε, να δυναμώσεις! Να δυναμώσεις απέναντι στην 

αγάπη, απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στην ελευθερία. Καλείσαι να 
συνεργαστείς μαζί μου όχι απλώς για να βιώσεις μέσα σου τον τρόπο που 
η αγάπη ρέει, απελευθερώνει και γεμίζει την ύπαρξή σου με διεργασίες 

αγαλλίασης, αλλά για να μπορέσεις να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων 
και να προσφέρεις παλμό ελευθερίας, αγάπης, γαλήνης κι ανακούφισης 
όπου βρεθείς. Καλείσαι να συνεργαστείς μαζί μου υψώνοντας το χέρι σου 

και ευλογώντας καταστάσεις πόνου και θλίψης, ώστε αυτές να μην 
εγκλωβίσουν την ανθρώπινη συνείδηση, να μην της στερήσουν τη 

δυνατότητα να προχωρήσει, αλλά αντίθετα να γίνουν το ερέθισμα και ο 
προωθητήρας για να υπάρξει μια νέα διεύρυνση.  

Αδυνατώ να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων που έχεις δρομολογήσει, 

και αδυνατώ διότι η συμμετοχή σου στην αλλαγή, αγαπημένε μου, όπως 
μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί, δεν επιτρέπει να αφομοιώσεις και να 

απορροφήσεις το διαχεόμενο προς τον πλανήτη και την ανθρωπότητα 
έλεος. Η καλλιέργεια των συνειδήσεων δεν έχει φθάσει ακόμα σε εκείνο 
το σημείο που να μπορεί να γίνει η ολοκληρωτική μετάβαση και η 

αναγεννητική κίνηση χωρίς να υπάρχουν οι εκκαθαρίσεις που 
κινητοποιούνται από τους νόμους.  

μως, αγαπημένε μου, εσύ που γνωρίζεις και μπορείς να σταθείς στη 

Γη, που μπορείς να κατανοήσεις τη λειτουργία των νόμων στο μέτρο που 
τους χωρά ο νους σου, που μπορείς να κατανοήσεις τη λειτουργία της 

αγάπης πέρα από όρια χρονικά και τοπικά, χρειάζεται να βρεις τους 
τρόπους να φανερώσεις αυτή τη λειτουργία, να την εκδηλώσεις και να 
διαχύσεις απελευθέρωση προς οποιονδήποτε έχει ανάγκη βοήθειας. 

Φρειάζεται να μπορείς να στέκεσαι απέναντι στα θέματα που προκύπτουν 
– παγκόσμια ή προσωπικά– με ηρεμία, να τα επεξεργάζεσαι και να 
καλείς την ένωσή μας ζητώντας την άδεια να παρέμβεις και την 

καθοδήγηση για να παρέμβεις με το σωστό τρόπο, διαχέοντας στο σωστό 
εύρος ευλογία, αγάπη και φως.  

Θα παρέμβω μέσα σου, αγαπημένε μου, με την ευλογία και την αγάπη 
μου, για να μπορέσεις πραγματικά να διαπιστώσεις ότι έχεις τη 
δυνατότητα να ενώνεσαι μαζί μου και να ευλογείς· να ξεφεύγεις απ‟ τις 

καταστάσεις που σε περιορίζουν και απ‟ την ατομικότητά σου –από τις 
έννοιες και τα προβλήματα της καθημερινότητας, από την τρέχουσα 

κατάσταση που σε πιέζει και σε δεσμεύει, απ‟ τα συναισθήματα που σε 
εγκλωβίζουν, από τις σκέψεις και τα προβλήματα που σε κάνουν να 
αισθάνεσαι αδύναμος– και να υψώνεσαι στην ένωσή μας για να 

λαμβάνεις οδηγίες και καθοδήγηση, να διαχέεις αγάπη και κάθαρση με 
ιδιαίτερο τρόπο πάνω στον πλανήτη, ο οποίος έχει ανάγκη να δέχεται 
αυτές τις ποιότητες συνεχώς μέχρι να μπορέσει να αφομοιώσει το έλεος 

που του παραχωρείται· και έχει ανάγκη να τις δέχεται, ιδιαίτερα τώρα 
που οι δύσκολες καταστάσεις εντείνονται με σκοπό να πραγματοποιηθεί 

η κάθαρση με όλους τους τρόπους. 
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ε πλημμυρίζω με τον Εαυτό μου, για να ζει εντός σου όλες τις ώρες 
και τις στιγμές και δι‟ αυτού να εκδηλώνεσαι στην καθημερινή τριβή, 

όπου ο άνθρωπος και ο Θεός ζυμώνονται για να φανερωθεί ο Άνθρωπος 
 



 88 

 

7.12.05 – Η παρέμβαση διά της χάριτος και η περιφρούρηση της 
νέας κατάστασης στη συλλογική συνείδηση 

 
Να είστε έτοιμοι για να μπορείτε να επεμβαίνετε τη στιγμή που 

χρειάζεται, ακόμα και για να αφομοιωθεί κάποια πνευματική ενέργεια 
με καλύτερο τρόπο και να λειτουργήσει στα δεδομένα της 
πραγματικότητας. Να είστε έτοιμοι να αγκαλιάζετε και να αγαπάτε, να 

παραμένετε σταθεροί κι ακλόνητοι στην πίστη της δυνατότητας –που σας 
έχει παραχωρηθεί από τον Πατέρα– να διαχέετε το έλεος κάτω από την 
καθοδήγηση του Λόγου και την ένωση μαζί του.  

Έχει αρχίσει να κτίζεται μια νέα κατάσταση μέσα στη συλλογική 
συνείδηση, η οποία βάλλεται ταυτοχρόνως απ‟ όλα τα ενεργειακά 

κατεστημένα που εκφράζουν το προηγούμενο ενεργειακό επίπεδο της 
Γης και όχι το νέο στο οποίο καλείται να εισέλθει, αλλά και από 
αρνητικές οντότητες που διεκδικούν να διατηρήσουν τον πλανήτη στο 

επίπεδο που βρίσκεται. Περιφρουρήστε τις βάσεις που έχουν τεθεί στη 
συλλογική συνείδηση, με τη συνεχή διαπότισή τους με αγάπη και πίστη, 

πίστη αλλαγής, πίστη ανανέωσης, πίστη αναγέννησης. Τπάρχουν πολλά 
ακόμα που πρέπει να γίνουν αλλά έχει γίνει μια καλή αρχή, που μπορεί 
να μην είναι άμεσα εμφανής, αλλά είναι σίγουρα εμφανής σε όλες τις 

οντότητες που συνεργάζονται με την άρνηση. Δυναμώστε, 
συνειδητοποιώντας τη δύναμη της χάριτος που έχετε διαχύσει στον 
πλανήτη και στη συλλογική συνείδηση, και συνεχίστε ακλόνητοι με 

μοναδικό κίνητρο την προσφορά και την αγάπη, την ελευθερία και την 
αλήθεια. Αυτή θα είναι και η ισχυρότερη προστασία σας από τις όποιες 

καταστάσεις: η ανιδιοτέλεια της προσφοράς σας, ο καθαρός στόχος, η 
προσήλωση στην αναγκαιότητα του ανθρώπου και της Γης. Αυτή είναι η 
ενεργειακή πανοπλία που, εφόσον τη διατηρείτε καθαρή, σας κάνει 

άτρωτους και αλώβητους από τις ποιότητες της άρνησης.  
ας ενισχύω για να μπορείτε να κρατάτε μέσα σας σταθερές 

ενεργειακές ποιότητες αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας, να μπορείτε να 

κάνετε πάντα σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων. Ευλογώ τη δυνατότητά 
σας να αποκαθιστάτε τη σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων προτού 

ενεργήσετε. Να ελέγχετε την ανιδιοτέλειά σας και την καθαρότητα του 
νου και της καρδιάς σας, την προσήλωσή σας στο στόχο, που είναι η 
απελευθέρωση του ανθρώπου και της Γης. Διότι μόνον έτσι μπορούν οι 

ενέργειές σας να εκτοξεύονται άμεσα στον πυρήνα των αναγκαιοτήτων 
και των αιτιών και να φέρνουν σειρά μεταλλαγών, οι οποίες, αν και 

αθέατες αρχικά στη γήινη πραγματικότητα, μετά την πάροδο κάποιου 
χρόνου θα μεγεθύνονται και θα γίνονται εμφανείς.  

Μάθετε να βλέπετε τα σημάδια των ενεργειών σας και μην αναζητάτε 

αποτελέσματα ακριβώς όπως τα φαντάζεστε, αλλά μέσα από τα 
αντιφατικά γεγονότα μάθετε να αναγνωρίζετε τις παρεμβάσεις των 
ενεργειών σας και να τις ενισχύετε όπου χρειάζεται, για να συνεχίζουν τη 

λειτουργική δράση της απελευθέρωσης και της αποκατάστασης. 
Ευλογώ τη συνείδηση του ανθρώπου και την καλύπτω με τον Εαυτό 

μου, ως ασπίδα και προστασία. Ευλογώ την ανοδική κίνηση της εξέλιξης 
του ανθρώπου, την ενισχύω με την αγάπη μου και την επισφραγίζω με το 
έλεός μου.  
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18.12.05 – Η επανάσταση της συνείδησης 

 

Αγαπημένε άνθρωπε, είμαι εδώ για τη Γη. Είμαι εδώ για τους κόσμους, 
είμαι παρούσα λειτουργώντας τη φανέρωσή μου. Φρόνο με το χρόνο, όλο 

και περισσότερο διαποτίζω τον πλανήτη με τη δονητική μου παροχή και 
διαμορφώνω τις συνθήκες για να μπορέσει η ανθρώπινη συνείδηση να 
χωρέσει την απολυτότητα της αλήθειας. Φρόνο με το χρόνο διαχέομαι για 

να μπορέσει ο χρόνος της Γης να συμπυκνωθεί στη στιγμή εκείνη που τα 
πάντα θα γίνουν φως και θα γεμίσουν απ‟ το μεγαλείο της φανέρωσης του 
Ανθρώπου Λόγου σε πολλαπλότητα εκδηλώσεων και μορφών· του 

Ανθρώπου Λόγου Τιού Μητρός, του ανθρώπου που συνειδητοποίησε τη 
λειτουργία της προσφοράς, που γνώρισε βαθιά μέσα του τον Έναν 

πραγματικό Εαυτό, που έζησε τις καταστάσεις του δρόμου της 
μεταλλαγής και της μετουσίωσης και βίωσε όλες τις ζυμώσεις του 
ανθρώπινου και του θεϊκού, για να εκδηλωθεί τελικά η σύζευξη του 

ανθρώπου με τον Λόγο σε όλες της τις ποιότητες. 
Διαχέομαι στη Γη και πάλι, αγαπημένε, και εναγκαλίζομαι αυτόν τον 

πλανήτη που δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τη 
θεότητά του. Εναγκαλίζομαι αυτόν τον πλανήτη που μαστίζεται από τις 
δυσαρμονικές ενεργειακές καταστάσεις, οι οποίες απορρέουν απ‟ την 

πορεία της ανθρωπίνου συνειδήσεως, από τις διαχρονικές συσσωρεύσεις 
και τις συγκρουόμενες ενέργειες που τον έχουν διαποτίσει. 

Καλώ τις ευαισθητοποιημένες συνειδήσεις της ανθρωπότητας σε 

προσκλητήριο ενεργοποίησης! Ηχώ μέσα σε κάθε συνείδηση που 
εργάζεται με ανιδιοτέλεια για τον άνθρωπο και επιταχύνω την αίσθηση 

της ανάγκης για δράση που θα απελευθερώσει τη Γη και τον άνθρωπο 
από το δεσμευτικό κύκλο της διττότητας. Ενεργοποιώ αυτές τις 
υποστάσεις και τις ενισχύω με το κατάλληλο ενεργειακό δυναμικό και τις 

κατάλληλες ιδέες. Γεννιέμαι μέσα τους για να με νοιώσουν ως δύναμη 
αλήθειας, που θα οδηγεί τις επιλογές τους σε προορισμούς και 
πραγματώσεις που θα ωφελούν τον άνθρωπο. Προετοιμάζω την 

ανθρώπινη συνείδηση να δεχθεί το όραμα της χριστοποίησης και της 
ένωσής της με τον Λόγο Τιό Μητέρα, ώστε κάθε ανθρώπινη υπόσταση 

πάνω στη Γη να μπορέσει να επικοινωνήσει με το όραμα της ένωσης του 
ανθρώπου με τον Λόγο και να δει την πραγματική επανάσταση που 
καλείται να τελέσει: την επανάσταση της συνείδησης!  

Αφήστε το είναι σας να δονηθεί στην ένωσή μας, συνειδητοποιήστε τον 
Εαυτό σας, αγαπημένοι! Βιώστε την αλήθεια της διάνοιξης του είναι σας 

μέσα στο φως, γνωρίστε τη δύναμη της παρέμβασης στην 
καθημερινότητα μέσα από σοφία, αλήθεια και αγάπη. 

Αφήστε πίσω σας την εμμονή στις λειτουργίες του νου, αφήστε πίσω τον 

τρόπο που αντιλαμβάνεστε και κατανοείτε τα πράγματα, αφήστε πίσω τον 
τρόπο που ψάχνετε να βρείτε τις αιτίες. Ζητήστε νέους τρόπους να 

κατανοήσετε τι συμβαίνει στη ζωή σας, και πριν κατανοήσετε 
λειτουργήστε και ευλογήστε κάθε τι! Ευλογήστε ακόμα και τον τρόπο που 
έχετε να σκέφτεστε και να αντιλαμβάνεστε, ευλογήστε τον τρόπο που 

έχετε να ψάχνετε τα κενά και τις ελλείψεις σας. Μετουσιώστε τα πάντα. 
Δώστε τα πάντα σε μένα πάλι και πάλι και πάλι!  
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Εγώ ειμί η αλήθεια και η αγάπη. Εγώ ειμί το φως και η ζωή. Με έχεις 
εντός σου. Δεν σε καλώ να με λάβεις. Με έχεις λάβει. Εκδήλωσέ με και 

με άλλους τρόπους! Χάξε το είναι σου να με βρεις! Τπάρχω παντού και 
σε περιμένω, ως φωτεινή οδός ελευθερίας και ζωής. 
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16.1.06 – Ο έρωτας του Λόγου για τον άνθρωπο και ο έρωτας 
της ψυχής για το θείο 

 

Εκρήγνυμαι μέσα σου ως η αγάπη. Διάπυροι παλμοί εκτοξεύονται σ‟ όλα 

τα σημεία της ύπαρξής σου, εκεί που η ζωή αναζητά τη δράση και την 
εκδήλωσή της, για να την έλξουν στη δημιουργική έκφραση της ένωσης 
με εμένα. 

Είμαι εντός σου. Κι όσο διανοίγεις τους ορίζοντές σου, όσο αφήνεσαι 
στην επίγνωση της παρουσίας μου μέσα σου, τόσο με γνωρίζεις. Αυτή η 
γνώση είναι που σε κάνει να νιώθεις την εξέλιξή σου, που σε κάνει να 

βιώνεις το ξεδίπλωμα της ύπαρξής σου μέσα σου. Τπάρχω εντός σου σε 
δυναμικούς παλμούς που εμπεριέχουν πληθώρα πληροφοριών και 

βιωμάτων, και κάθε φορά αγγίζεις μέρος απ‟ αυτήν την ποικιλία. ταν 
έρχεσαι σε επαφή μ‟ αυτόν τον παλμό, κάθε παλμός μου μέσα σου είναι 
μια τράπεζα πληροφοριών αληθείας, μια τράπεζα πληροφοριών του 

Εαυτού σου, ένα θησαυροφυλάκιο αγάπης, ειρήνης, αλήθειας, αρμονίας. 
σο εσύ τολμάς να αντιληφθείς την ένωσή μας μέσα από οικειότητα τόσο 

περισσότερα στοιχεία αποκωδικοποιείς απ‟ τους παλμούς μου κι αυτή 
είναι η δυνατότητα που σου έχω αναφέρει να διανοίγεσαι συνεχώς. ου 
μιλώ για τη διάνοιξή μου εντός σου, γιατί η δική μου ύπαρξη εμπεριέχει 

ταυτόχρονα όλες τις καταστάσεις. μικρύνεται στο ελάχιστο και 
διανοίγεται στο άπειρο αενάως κι αλληλοδιαδόχως αναπνέοντας μες στη 
Δημιουργία. μως εντός σου η εξέλιξη της διάνοιξής μου ακολουθεί τους 

χτύπους των δικών σου επιλογών, ακολουθεί τους ρυθμούς της δικής σου 
επιθυμίας να με μάθεις, να με γνωρίσεις, να μ‟ αγαπήσεις. 

Άσε τον έρωτα της ψυχής σου να εκδηλωθεί, να παλμοδονήσει όλη σου 
την ύπαρξη, να γεμίσει κάθε σκέψη σου, γιατί μόνον αυτός ο έρωτας της 
ψυχής για το θείο μπορεί να ανοίξει όλα τα σημεία της ύπαρξής σου και 

μπορεί να σε οδηγήσει να αποκρυπτογραφήσεις όλα τα κωδικοποιημένα 
σήματα που εμπεριέχουν οι παλμοί μου. Εγώ εντός σου κάνω τα πάντα 
για να γίνω απλός για σένα. Ενδύομαι ό,τι χρειάζεται για να μπορέσεις 

εσύ να με αισθανθείς οικείο, για να μπορέσεις εσύ να τολμήσεις τη 
συνεύρεση με το απόλυτο, για να με αφήσεις να γίνω ένα με την ανάσα 

σου, για ν‟ αφήσεις την καρδιά σου να ηχήσει μ‟ αυτόν τον μοναδικό, τον 
καίριο, τον πύρινο παλμό της αγάπης που δεν ξεχωρίζει τίποτα αλλά 
αγκαλιάζει τα πάντα και, ταυτόχρονα, δύναται με σοφία να παρεμβαίνει 

για να μεταλλάσσει ό,τι κινείται δυσαρμονικά, ό,τι αντιστέκεται στην 
ενότητα, ό,τι αρνείται να αγκαλιαστεί με το λο. 

‟ αγαπώ. Κάθε στοιχείο μου που εκρήγνυται μέσα σου είναι αγάπη 
που πολλαπλασιάζεται σε κάθε έκρηξη για ν‟ αγγίξει τα πάντα και να τα 
ωθήσει βίαια στην κίνηση της αναγέννησης. Αγάπη που αγγίζει τα μάτια 

σου, τα αυτιά σου, το λόγο σου, για να γεννηθώ εγώ, εγώ κι εσύ σε ένα 
αγκάλιασμα αιώνιο που συναντά την αρχή του εκεί απ‟ όπου 
εκπορεύτηκες, αγαπημένε εαυτέ. Που συντονίζει τους παλμούς του 

χρόνου στο άχρονο για να σε ελευθερώσει από τον περιορισμό μέσα στον 
οποίο ζεις και να σου επιτρέψει, όντας στη Γη, κινούμενος μέσα από 

συγκεκριμένο σώμα ενταγμένο στις δομές του χώρου και του χρόνου να 
απλωθείς στην απανταχού παρουσία της ενότητας του λου, του Ενός.  
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Αγάπη ρέουσα και πύρινη είμαι, έτσι ζω εντός σου, έτσι διαχέομαι, έτσι 
διαπλάθω την ύπαρξή σου μέσα από τις ποικιλίες των καταστάσεων που 

βιώνεις. Εντός μου συλλέγω ό,τι αντιστέκεται σε μένα. Σο φιλώ, το 
εναγκαλίζομαι, το θωπεύω, το γλυκαίνω. υλλέγω κάθε τι που σε κάνει 

να μην πιστεύεις στη δυνατότητα της αλλαγής, που προσθέτει αδράνεια 
στη δύναμη της παρέμβασης, που κρατά το νου σου δέσμιο σε 
ανθρώπινες διαδικασίες, κάθε τι που δεν σου επιτρέπει να βιώσεις την 

ταχύτατη αλλαγή της μετουσίωσης, κάθε τι που σε κάνει ν‟ αποκόβεσαι 
απ‟ τη δημιουργική ροή της ζωής –που είμαι εγώ μέσα σου–, που 
ξεχύνεται μέσα απ‟ όλους τους παλμούς της ύπαρξής σου, που 

εμφυτεύεται σε όλες τις δομές της ύλης σου για να ξεχυθεί με ορμή και 
να παρασύρει κάθε φθαρτό.  

Ευλογώ τη συνειδητή σου πίστη σε αυτό που τελείται, σ‟ αυτό που 
δύνασαι να φέρεις στη Γη, στο ότι η παρουσία σου δύναται πραγματικά 
να φέρει πάνω σ‟ αυτόν τον πλανήτη ουσιαστικές αλλαγές και 

παρεμβάσεις. Ενδυναμώνω αυτή την πίστη και την οριοθετώ μέσα στις 
λειτουργίες της αγάπης και της προσφοράς, ώστε να μην ξεφύγει σε 

καταστάσεις οίησης, εξουσιαστικότητας ή εγωισμού, να μην εισχωρήσει 
σε υπερφίαλες κινήσεις και λειτουργίες, αλλά ενωμένος με τη ροή της 
αγάπης και της αλήθειας να λειτουργείς και να εκδηλώνεσαι, βιώνοντας 

τον Εαυτό σου, που είμαι εγώ, όλο και περισσότερο. 
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30.1.06 – Περί των ενεργειών και της γείωσής τους  

 

Με τον όρο «ενέργειες» εννοούνται οι διαχύσεις ευλογίας, οι εκδηλώσεις 
του φωτός και της χάριτος που τελούνται από τους μαθητές του Λόγου.  
 
Αγαπημένε άνθρωπε, εργάζεσαι για την καινούργια τάξη των πραγμάτων, 
μια εργασία που δεν γίνεται άμεσα εμφανής, όμως τα αποτελέσματά της 

υφαίνουν σταδιακά την αλλαγή του συνόλου της ανθρωπότητας. Σίποτα 
δεν χάνεται! Αυτό θέλω να το έχεις πολύ βαθιά μέσα σου. ,τι 
εκδηλώνεται ως αγάπη, ό,τι έχει την καθάρια ποιότητα της προσφοράς, 

ό,τι πάλλεται στη δόνηση της ελευθερίας δεν χάνεται. Μένει και κινείται 
μέχρις ότου καταφέρει ο πλανήτης να το αφομοιώσει, μέχρις ότου 

καταφέρουν οι συνειδήσεις να το δεχθούν. Κατ‟ αυτό τον τρόπο, ό,τι 
εκδηλώνεις που πάλλεται στην αγάπη, που βγαίνει κατ‟ ευθείαν από την 
καρδιά ενωμένο μαζί μου για να διοχετευθεί, σίγουρα υπάρχει και ζει 

διότι γεννάται από εμένα, από την ένωση με τη Ζωή. Και η Ζωή παρέχει 
ζωή στα πάντα, η Ζωή υφίσταται αενάως ενδυναμούμενη από την ίδια της 

την ύπαρξη και μοιράζεται, χωρίς να αναλώνεται, μέσα στις πολλαπλές 
αναγκαιότητες των ανθρώπων και των καταστάσεων.  

Για να μπορέσουν όλες οι εκδηλώσεις του φωτός και της χάριτος να 

γειώνονται στη Γη με ταχύτητα και αμεσότητα είναι αναγκαίο να 
αυξήσεις τις ταχύτητες μέσα σου, είναι αναγκαίο να μένεις πιο σταθερά 
στο ύψος απ‟ όπου εκδηλώνεσαι, είναι αναγκαίο κάθε φορά που τελείς 

ενέργειες να πιστεύεις ότι αυτό το ύψος σού ανήκει και να μπορείς να 
χωράς τις μεταπτώσεις σου χωρίς να πέφτεις από αυτό το ύψος. Είναι 

αναγκαίο να αγκαλιάσεις πραγματικά τον εαυτό σου, γιατί αν 
αγκαλιάσεις πραγματικά τον εαυτό σου, αν χωρέσεις τη δυνατότητά σου –
μέσα από την κατάσταση της ένωσής μας και το ύψος της που έχεις μέσα 

από προσπάθεια βιώσει– ν‟ αντιλαμβάνεσαι και να χωράς τις μεταπτώσεις 
του εαυτού σου, τότε πραγματικά θα αντιληφθείς και θα χωρέσεις τις 
μεταπτώσεις του ανθρώπου. Θα χωρέσεις τον άνθρωπο, θα χωρέσεις τη 

Γη, θα χωρέσεις όλες αυτές τις αντικρουόμενες συνθήκες, τα δεινά και 
τις αλλεπάλληλες αλλαγές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που μαστίζουν 

την ανθρώπινη πραγματικότητα. Θα χωρέσεις! Κι αυτό δεν θα είναι μια 
έννοια του νου αλλά μια έκρηξη καρδιάς, μια διάνοιξη στο παν, κι αυτή 
η διάνοιξη θα αφήσει και τον άνθρωπο και τη Γη να χωρέσει αυτό που 

του δίνεις. Γιατί αν δεν χωράς αυτό το οποίο προσφέρεις είναι αδύνατον 
η προσφορά σου να αφομοιωθεί. Αν δεν χωράς όλα τα στοιχεία της 

αναλήθειας είναι αδύνατο να την κάνεις αλήθεια –κι αυτό είναι το 
πρόβλημα, αγαπημένε μου! 

Από τα κενά που εμφανίζονται στην ταχύτητα εκδήλωσης των ενεργειών 

καλύπτω πολλά με την αγάπη μου και το έλεός μου, ακριβώς γιατί η Γη 
έχει ανάγκες κι ο άνθρωπος ζητά να ξεδιψάσει και να βρει το δρόμο της 
επιστροφής. Σαυτόχρονα όμως σε εκπαιδεύω και σε αφήνω να γευθείς τις 

διάφορες διεργασίες που έχει ανάγκη η συνείδησή σου για να γίνει ένα 
μαζί μου, για να με γνωρίσει έτσι όπως πράγματι είμαι: απέραντη, Λόγος 

ανέσπερος. 
ε εναγκαλίζομαι, αγαπημένε άνθρωπε, και για μια ακόμη φορά σου 

παρέχομαι μ‟ όλους τους τρόπους που έχεις ανάγκη, μ‟ αυτούς που 
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ξέρεις κι έχεις συνειδητοποιήσει κι αυτούς που δεν έχεις ακόμη 
συλλάβει.  

20.3.06 – Δάσκαλος: Ο καθένας αποφασίζει με ποιο στάδιο θα 
συντονιστεί 

 

Αγαπημένε μου, με επικαλέστηκες να σε βοηθήσω. ‟ όλο αυτό το 
διάστημα με διάφορους τρόπους έχεις φωνάξει για βοήθεια κι έχεις 

ζητήσει την κάλυψη και την ενίσχυσή μου για να σου παραχωρήσω 
πείρα. Εξακολουθείς να μου απευθύνεσαι, ανάλογα με τις αναγκαιότητες 
που κάθε φορά βιώνεις, κι εξακολουθείς να αξιοποιείς την εμπειρία που 

έχεις συλλέξει στην εκπαιδευτική πορεία σου, ανάλογα με τα μέτρα με τα 
οποία μετράς και σταθμίζεις τα πράγματα. Και θα μου πεις, πώς να γίνει 

κι αλλιώς; Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις αλλιώς τον εαυτό σου, να 
τον αντιμετωπίσεις ως άνθρωπο-θεό, ως Άνθρωπο Λόγο, αφού γενικά η 
λειτουργία σου ακολουθεί τα κατεστημένα;  

Δεν ξέρω αλήθεια τι θα „κανες αν περπατούσα ακόμα στη Γη ανάμεσά 
σας. Κάθε φορά που στρέφεσαι σε μένα και με επικαλείσαι για να σε 

βοηθήσω, δίνεις την εντύπωση πως ό,τι σου έλεγα θα το έπραττες. Κι εγώ 
σου λέω, αγαπημένε μου, ότι σου „χω πει πάρα πολλά και δεν τα „χεις 
πράξει. ου „χω πει πάρα πολλά όσο ήμουν στη Γη και περπατούσα 

δίπλα σου ως Δάσκαλος Ιωάννης. Πάρα πολλά! Πολλά απ‟ αυτά 
υπάρχουν γραμμένα στα βιβλία. Άλλα δεν γράφτηκαν. Παρ‟ όλα αυτά, κι 
αυτά που είναι γραμμένα κι είναι ξεκάθαρα τα αντιμετωπίζεις κάθε φορά 

μέσα απ‟ την οπτική σου, και κάθε φορά διαμορφώνεις ένα σωρό 
επιχειρήματα για να στηρίξεις τη θέση σου.  

Τπάρχει σωτηρία, τελικά; Μπορείς να γλιτώσεις από την 
επιχειρηματολογία σου; Έχεις αναρωτηθεί αν υπάρχει τρόπος να 
υπερασπίσεις ουσιαστικά την αλήθεια και την ελευθερία; Τπάρχει 

τρόπος να εφαρμόσεις τη διδασκαλία του Λόγου, τη στιγμή ακριβώς που 
εγείρονται μέσα σου οι ανθρώπινες διαδικασίες και απαιτήσεις; 

Με ποιο τρόπο να σε βοηθήσω, ποιος νομίζεις πως θα ήταν ο 

καλύτερος τρόπος να σου δείξω τον εαυτό σου; Αν σου μιλήσω αυστηρά 
κλείνεσαι και φεύγεις. Βιώνεις ένα διάστημα ενοχών και μετά 

επανατοποθετείσαι στην κατάσταση που είχες. ταν σου μιλώ γλυκά 
επαναπαύεσαι. Σελικά ποιος είναι ο τρόπος της αφύπνισής σου, 
αγαπημένε μου; Σι θέλεις να σου δείξω, τι να αφυπνίσω ακριβώς μέσα 

σου;  
ου διαχέω την αγάπη μου που, άλλωστε, την έχεις συνεχώς μέσα σου, 

στο κομμάτι εκείνο που ακολουθεί το δρόμο της πορείας για ένωση με 
τον Έναν Λόγο. Η πορεία σου βρίσκεται στα χέρια σου. Θέλω να το 
κατανοήσεις αυτό καλά. Μπήκες σε ένα Έργο συνειδητής συμμετοχής 

και ενσυνείδητης μαθητείας. Αυτό σημαίνει ότι είτε το γνωρίζεις είτε το 
αγνοείς, είτε το αποδέχεσαι είτε όχι, οι νόμοι λειτουργούν για να σε 
εντάξουν στην ευθύνη, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να προχωρήσεις 

στη μαθητεία της ένωσης με τον Λόγο. Σαυτόχρονα υπάρχει το έλεος και 
η χάρη που σε τυλίγουν, σε βοηθούν και σου δίνουν τη δύναμη να 

αντιπαρέρχεσαι τις καταστάσεις. μως, αγαπημένε μου, πόσα απ‟ όσα 
έχεις πει, πόσα απ‟ όσα έχουν περάσει από μέσα σου ως έμπνευση έχεις 
στηρίξει; Πόσα έχεις προσπαθήσει να υπερασπίσεις με την επιλογή σου 
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την καθημερινή, πόσα έχεις προτάξει ως απαραίτητα για τη ζωή και την 
εξέλιξή σου;  

Δεν θέλω να σε κρίνω αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να 
ωθήσω την ύπαρξή σου σε ένα βαθύ και ουσιαστικό προβληματισμό, ο 

οποίος όμως δεν θα σταματήσει στη διαδικασία της σκέψης, αλλά θα 
οδηγήσει σε εσωτερική καρποφορία ωριμότητας.  

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ωριμάσεις ουσιαστικά, να αποδεχθείς με 

θάρρος τον εαυτό σου και να δεις τι μπορείς να προσφέρεις. Να 
επανατοποθετηθείς στη διαδικασία της προσφοράς και να καταλάβεις ότι 
ορισμένα πράγματα θα εξελίσσονται όσο θα προσφέρεις. Να χωρέσεις τον 

άνθρωπο που εκδηλώνεται γύρω σου, αλλά αυτό να είναι ουσιαστικό.  
 

Αν θέλετε να κάνετε κάτι, καταδείξτε μια άλλη στάση νου και καρδιάς. 
Αυτή είναι η ευκαιρία που έχει πάντοτε ο άνθρωπος μπροστά του, αυτή 
είναι η ευκαιρία που έχετε και σεις: να καταδείξετε πραγματικά ότι 

επιλέγετε την ένωση με τον Λόγο και την ένωση με τον άνθρωπο. Κι ότι, 
όταν επικαλείστε τη βοήθεια και την παρέμβασή μου, δεν την 

επικαλείστε από συνήθεια αλλά από ουσιαστική συνειδητοποίηση 
κάποιων πραγμάτων. 

Η πορεία συνεχίζεται. Ο καθένας αποφασίζει το 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 απ‟ τον εαυτό σας. Γιατί, τελικά, εσείς επιλέγετε με ποιο 

βηματισμό θα προχωρήσετε, με ποια ταχύτητα, μέχρι ποιο σημείο θα 
υπερβείτε τα όριά σας. Γιατί 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 ν‟ 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.  
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 αποσυρθούν 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 το φόβο, απ‟ το κατεστημένο, απ‟ 
ό,τι σας σφίγγει, και να κάνετε τα άλμα στο κενό. Γιατί κάθε φορά που 

πρέπει να αλλάξετε πρέπει να κάνετε ένα άλμα στο κενό, αφού δεν ξέρετε 
πού θα πάτε. 

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 κι υπομονή για να το 
καταφέρετε. Ενεργοποιώ την αγάπη σας, την επιμονή σας, την ένωσή σας 
με το Λόγο, για να προχωρήσετε. ας φιλώ και σας αγκαλιάζω με την 
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ενέργεια της ζωής, της αλήθειας και της ελευθερίας, με την πνοή της 
ενότητας του ανθρώπου με τον Λόγο. 

 
 

16.4.06 – Το θαύμα της συνείδησης – Δάσκαλος: Το Έργο μου 
δεν ζητά υποστάσεις που θα ανακυκλώνουν μόνον όσα μάθατε τον 
καιρό που ήμουν στη Γη, το ζωντανό και ρέον Έργο του Λόγου 

διαμορφώνεται συνεχώς 

   
Αγαπημένε μου άνθρωπε, αναμένεις να αλλάξει η Γη. μως γνωρίζεις 

πολύ καλά ότι για να αλλάξει η καθημερινότητα που ζεις, για να 
μπορέσει να αλλάξει η λειτουργία των πραγμάτων χρειάζεται ν‟ αλλάξει 

πρώτα η λειτουργία τους μέσα σου. Γνωρίζεις πολύ καλά, ότι αυτό που 
μπορείς να αλλάξεις είναι η εσωτερική κατάστασή σου κι ότι αυτό είναι 
το θαύμα της συνείδησης στο οποίο σε οδηγεί το Έργο της Δευτέρας μου 

Παρουσίας εντός σου. ‟ αυτό το θαύμα ωθώ την ύπαρξή σου. ‟ αυτό το 
θαύμα που, κινούμενο, πυροδοτεί σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων μέσα 

σ‟ όλα τα τμήματα του Ανθρώπου· σ‟ αυτό το θαύμα της μεταλλαγής και 
της μετουσίωσης, το οποίο είναι φρόνιμο να μην αμελείς και να μην 
υποτιμάς θεωρώντας το υποδεέστερο των καταστάσεων που διαπερνούν 

την ύπαρξή σου με τη μορφή της φλέγουσας επιθυμίας προσφοράς. 
Αγαπημένε άνθρωπε, αφέσου να ευλογήσεις τη Γη σου με την ένωση, 

αφέσου να γίνεις η λειτουργούσα αρχή μέσα σε κάθε τι! Προσπάθησε να 
νιώσεις τη δύναμή σου, αυτή τη δύναμη που απορρέει από την ένωσή 
μας, να τη νιώσεις βαθιά και ουσιαστικά. ε όλους τους παλμούς και τις 

δομές σου να νιώσεις τη δύναμη της αλλαγής να γεννάται μέσα σου, τη 
δύναμη της αγάπης και της αλήθειας που θα σε ελευθερώνει κάθε 
στιγμή για να ελευθερώνεις. ,τι ελευθερώνεις μέσα σου ελευθερώνεται 

στο σύμπαν, και όσο πιο πολλά σημεία εντός σου ελευθερώνονται τόσο 
πιο πολύ δομείται η ελευθερία στα πάντα. Έτσι οικοδομείς τη δυνατότητα 

της αλλαγής, τη σταθερή βάση μέσα από την οποία το έλεος θα 
λειτουργήσει για τη μετακίνηση των δεδομένων, για την αλλαγή των 
πραγμάτων. 

 
Ζητάς από μένα… Μυριάδες αιτήσεις κατακλύζουν την ύπαρξή μου, 
αιτήσεις και ανάγκες, θέματα και προβλήματα. Μυριάδες κραδασμοί 

έρχονται μέσα μου, γιατί, όσο κι αν σου παρέχω, αδυνατείς να 
κατανοήσεις αυτά που σου φανερώνω.  

Αφέσου! Παραλαμβάνω τους κραδασμούς και τα αιτήματά σου με 
δύναμη αγάπης και πραγμάτωσης και δημιουργώ δρόμους ελευθερίας, 
αλλά παρέλαβε κι εσύ εντός σου όσα σου παραδίδω, παρέλαβε εντός σου 

την αλήθεια που σου παρέχω την ώρα αυτή, φύγε από τον μικρόκοσμο 
της ανάγκης σου για να κατανοήσεις το μεγαλείο που ανοίγεται μπροστά 

σου. Εμβαπτίσου στο μεγαλείο της ένωσής μας, στις πολυάριθμες 
δυνατότητες που σου παρέχει, στην έκρηξη της αγάπης και της 
ελευθερίας, στην έκρηξη της ζωής. υνειδητοποίησε μέσα απ‟ αυτή τη 

συμμετοχή σου πόσα μπορείς να λειτουργήσεις και πόσο σημαντικό 
είναι να τελεστεί αυτή η ενότητα, γιατί το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας 
πάνω στη Γη αφορά τη συνείδησή σου, αγαπημένε μου, αφορά τη δική 
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σου ένωση μαζί μου, αφορά τον τρόπο που θα μπορείς κάθε στιγμή να 
παρεμβαίνεις κι η παρέμβασή σου να είναι πραγματικότητα που θα 

διαμορφώνει νέες ταχύτητες. Σην ανάσταση σου παρέχω, αγαπημένε 
μου, γιατί αυτή είναι η ανάσταση εντός σου! Και από μέσα σου η 

ανάσταση θα διαχυθεί στην ύλη αυτού του πλανήτη, στις ιδέες και στα 
συστήματα διακυβέρνησης.  

Δάσκαλος  

 
Σο Έργο ζητά υποστάσεις να παλέψουν για την ελευθερία του ανθρώπου, 
ζητά υποστάσεις που έχουν τη δύναμη να παραμείνουν ελεύθερες και να 

κάνουν βήματα πέρα απ‟ τα καθιερωμένα. Σο Έργο μου δεν ζητά 
υποστάσεις που θα ανακυκλώνουν μόνον όσα μάθατε τον καιρό που 

ήμουν στη Γη. Αυτό δεν είναι το ζωντανό και ρέον Έργο του Λόγου. Σο 
ζωντανό και ρέον Έργο του Λόγου διαμορφώνεται συνεχώς, ανάλογα με 
τις αντικειμενικές συνθήκες και καταστάσεις και ανάλογα με τις 

αναγκαιότητες που η ανθρώπινη ύπαρξη κάθε φορά παρουσιάζει.  
Ξεκολλήστε από τη στατική αναπαραγωγή ιδεών και βιωμάτων, 

ξεκολλήστε από τις μνήμες του παρελθόντος για να ζήσετε το παρόν. Και 
το παρόν είναι η δυνατότητα να κατανοείτε και να συλλέγετε την ανάγκη 
κάθε εποχής, να διανοίγεστε σύμφωνα μ‟ αυτή την ανάγκη και να 

κινούνται ο νους κι η καρδιά σας με ταχύτητες μεγαλύτερες, ώστε 
προτού οι ανάγκες διαμορφωθούν να τις έχετε προλάβει και να έχετε 
οικοδομήσει πράγματα που θα διευκολύνουν την ανθρώπινη συνείδηση 

να βρει τον εαυτό της και την αλήθεια. 
Μην αναζητάτε να αναβιώσετε πράγματα που ζήσατε, αυτά υπάρχουν 

μέσα σας καταχωρημένα. Αυτό που είναι ανάγκη να γίνει είναι να ζείτε 
στο τώρα τον Ενωμένο Εαυτό σας και κάθε στιγμή να βιώνετε 
καταστάσεις διάνοιξης και απελευθέρωσης νου, καρδιάς και συνείδησης.   

Ποτέ δεν σας περιόρισα! Αυτοπεριορίζεστε συνεχώς. Εγκλωβίζεστε μέσα 
σε επιλογές ανακυκλώσεων, φοβάστε το καινούργιο κι επιλέγετε το παλιό. 
Η ένωση όμως με τον Λόγο είναι μια συνεχής διαδοχή καταστάσεων 

αναγέννησης, μια συνεχής διεύρυνση, μια διαδοχή από ποιότητες που 
συνεχώς ελευθερώνουν και οικοδομούν περισσότερη αλήθεια, φως, 

αγάπη και κατανόηση. Επιστατώ και ωθώ μ‟ όλους τους τρόπους, αλλά η 
ανθρώπινη συνείδησή σας πολλές φορές αδυνατεί να ακολουθήσει τις 
ωθήσεις μου κι επιλέγετε να με ακούτε μέσα από τα δεδομένα που έχετε 

διαμορφώσει. Καταθέστε τα δεδομένα σας μέσα στην αλήθεια και αφήστε 
τη ροή της αγάπης να σας ανασύρει, για να με γνωρίσετε πάλι μέσα σας 

ζωντανό και παλλόμενο. Μη σταματάτε τον χρόνο στην εποχή της 
αναχώρησής μου! Έχετε σταματήσει το χρόνο εκεί. Γνωρίστε με ως είμαι, 
πέρα απ‟ τον χρόνο και τον χώρο στην εποχή της διαρκούς ζωής, κίνησης 

και απελευθέρωσης. 
Εγερθείτε από την αδράνεια στη δράση! Εγερθείτε από την ανελευθερία 

στην ελευθερία, από την έλλειψη κατανόησης στην πληρότητα της 

κατανόησης. Εργαστείτε να ενώσετε τον εαυτό σας γιατί η ανθρώπινη 
συνείδηση περιμένει αυτά που της υποσχεθήκατε, αυτά που μέσα από 

τις ενέργειες και τις προσευχές σας σεις οι ίδιοι κινητοποιήσατε. Οι νόμοι 
εκκρεμούν και αναμένουν την εκπλήρωση των υποσχέσεων που δώσατε 
στον άνθρωπο και στη Γη.  
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Εργαστείτε! Έχετε όλες τις δυνατότητες και όλη τη βοήθεια που 
χρειάζεστε. Μετουσιώστε τους φόβους, την οκνηρία ή ό,τι άλλο σας 

διακατέχει –την ανωριμότητα και κάθε δικαιολογία, όσο ισχυρή κι αν 
είναι– και εργαστείτε με μια καθημερινή και διαρκή επιλογή αυτής της 

εργασίας για να ενώσετε τον εαυτό σας, να γίνετε εκείνοι οι ώριμοι 
εκδηλωτές της αγάπης, της ελευθερίας και της αλήθειας, που θα 
αντιλαμβάνονται τα μηνύματα των καιρών προτού αυτά εκδηλωθούν και 

που θα τα ωθούν σε διανοίξεις. Γίνετε πραγματικά εκείνοι που θα 
συντελέσουν στην αλλαγή, πρωτοστάτες μιας πορείας που χωρίς 
φανφάρες επενεργεί στη συνείδηση, χωρίς φανφάρες αλλά με ουσιαστική 

εργασία και αφιέρωση.  
σες αποστάσεις έχετε μέσα σας τόσες υπάρχουν και έξω σας από τη 

δυνατότητα να αλλάξετε τα πράγματα. Μπορείτε να μειώσετε τις 
αποστάσεις, είναι κάτι που μπορεί να γίνει τώρα! Έχετε όλη την εμπειρία 
κι όλα τα δεδομένα, όλη τη βοήθεια και τη χάρη για να μειώσετε αυτές 

τις εσωτερικές αποστάσεις και τότε θα δείτε την ταχύτητα με την οποία 
κάποια πράγματα θα εξελίσσονται.  

Κάντε την πρώτη ένωση, πιστέψτε στη δυνατότητα της πρώτης 
εσωτερικής σας ένωσης και θα δείτε πόσο θα αυξηθούν οι εσωτερικές σας 
δυνάμεις. Μην επιτρέπετε σε στοιχεία απογοήτευσης να σας 

αποπροσανατολίζουν. Ζήστε το εσωτερικό έργο της ενότητας και 
εμφανίστε το μέσα από τον εαυτό σας κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε 
ευκαιρία, επιλέγοντας να είστε σύμφωνοι με το Έργο σε όλες τις πλευρές 

της ζωής σας. Διότι το Έργο δεν είναι μόνο οι μεγαλόπνοες εκδηλώσεις, 
το Έργο είναι η καθημερινότητά σας, αυτό που καταδεικνύετε, αυτό που 

διαμορφώνει τη νέα ανθρώπινη συνείδηση. Κι αυτή η καθημερινότητα 
είναι που θα διασφαλίσει την ισορροπία σας, όταν και αν χρειαστούν 
μεγαλόπνοες κινήσεις εκδήλωσης προς τα έξω. Η ένωσή σας, η 

συνύπαρξη όλων των στοιχείων σας μέσα στο Έργο, η εκδήλωση μέσα απ‟ 
όλα τα στοιχεία σας των αληθειών που αυτό το Έργο πρεσβεύει και 
διακινεί, είναι οι σταθερές και οι ισορροπίες που θα σας βοηθήσουν να 

εκδηλώσετε τον προορισμό σας.  
Να είστε ευλογημένοι, αγαπημένοι, να εκδηλώσετε τον Άνθρωπο Λόγο. 

Να τον εκδηλώνετε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, στις σχέσεις με τους 
φίλους και τους συνεργάτες, με την οικογένειά σας, στις επιλογές της 
ζωής σας, στις πρωτοβουλίες σας. ας διαχέω κάθε τι που υπάρχει μέσα 

μου ως πείρα. Σο ενεργοποιώ εντός σας να σας βοηθήσει, να σας 
ενισχύσει, να γίνει δικό σας. ας εναγκαλίζομαι και σας καλύπτω με την 

αγάπη μου εκ των έσω και εκ των έξω. Πορευθείτε εν ειρήνη, με 
δυναμισμό και πρωτοβουλία, ακούγοντας τη φωνή της ενότητας, τη φωνή 
του Λόγου εντός σας. 
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22.5.06 – Δάσκαλος: Πολλές φορές παρασύρεστε από την 
ανάγκη να εκφράστε το δικό σας βίωμα 

 
Αγαπημένε μου, γνωρίζεις σιγά-σιγά τις καταστάσεις της ανθρώπινης 

κίνησης, του τρόπου που ο ανθρώπινος νους επεξεργάζεται τα δεδομένα 
και τα στοιχειοθετεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ενισχύω την ύπαρξή 
σου για να μπορέσει να αξιολογήσει τα δεδομένα που λαμβάνει μέσα απ‟ 

την εκπαίδευσή της, να μπορέσει να αντιληφθεί με σαφήνεια και 
καθαρότητα ποια είναι εκείνα τα σημεία που μπορεί να εμφανίζει προς 
τα έξω την κατάλληλη στιγμή που η κάθε ύπαρξη το χρειάζεται. Ενισχύω 

την κριτική σου ικανότητα και την εσωτερική σου αίσθηση έτσι, ώστε να 
μη λειτουργούν σύμφωνα με την ανάγκη που έχεις να εκφράσεις τα δικά 

σου βιώματα, αλλά να λειτουργεί η ανάγκη του άλλου και να καθορίζει 
αυτό ακριβώς που θα είναι κατάλληλο να εκδηλωθεί και να 
παρουσιαστεί ως διάχυση που θα εισχωρήσει στην ύπαρξη. Διότι πολλές 

φορές παρασύρεστε από την ανάγκη να εκφράστε το δικό σας βίωμα, 
κλείνεστε μέσα στη δική σας κατάσταση, σ‟ αυτό που αντιλαμβάνεστε ότι 

σας έχει βοηθήσει, και μ‟ αυτό τον τρόπο δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι 
ακριβώς γίνεται στον άλλο άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί σας. 

Υρόντισε να κυριαρχεί μέσα σου η διάθεση γι‟ αγάπη και προσφορά 

ανιδιοτελή, αυτή να σε κατευθύνει και να σε διαπνέει διότι η καθαρότητα 
των κινήτρων βοηθά τον πνευματικό αναζητητή και οδοιπόρο. Ακόμα κι 
όταν εγκλωβίζεται και παραπαίει και χάνει το δρόμο, τον βοηθά να 

επανέλθει. Είναι η κινητήρια δύναμη που ζωοποιεί τη θεία ουσία και 
ενεργοποιεί το θείο δημιουργικό ήχο μέσα σε κάθε ύπαρξη. 

Να αυξάνεις πάντα την αγάπη και την κατανόησή σου και να μάθεις να 
ευχαριστείς κάθε άνθρωπο που με οποιοδήποτε τρόπο σε έχει βοηθήσει. 
Είναι απαραίτητο όλοι σας να θυμάστε να ευχαριστείτε εκείνους που σας 

βοήθησαν, γιατί ο Θεός δεν θέλει αγνώμονες, και πρέπει να μπορείτε να 
τους ευχαριστείτε και να αναγνωρίζετε αυτό το οποίο σας τροφοδότησε 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δυσκολιών ή εγκλωβισμών. ε όλη την 

πορεία της ζωής μου κατέδειξα διάφορες ποιότητες που αφορούσαν την 
εκπαίδευσή μου και την εκπαίδευση του ανθρώπου, αλλά πάντα 

θυμόμουν να εκδηλώνω την αγάπη και την ευχαριστία μου. Κι αυτό, 
αλήθεια σας λέω, πάρα πολλές φορές με σήκωσε από εγκλωβισμούς και 
εμπόδια και με επανατοποθέτησε στη λειτουργία της απέραντης αγάπης.  

Να είστε αγάπη! Αγάπη σοφή, αγάπη με παρρησία και δύναμη, αγάπη 
που δεν φοβάται να διεκδικήσει, να τοποθετήσει και να ταξινομήσει τα 

πράγματα. Αγάπη ευέλικτη, που ξέρει να εισχωρεί στον άλλο, γιατί για να 
γκρεμίσεις κάποιον πρέπει να είσαι έτοιμος και να τον σηκώσεις. Γι‟ αυτό 
πρώτα να βεβαιώνεστε ότι μπορείτε να οικοδομήσετε μια ψυχή και μετά 

να μπαίνετε στη διεργασία του καταθρυμματισμού των κατεστημένων. Να 
βεβαιώνεστε ότι έχετε τη δυνατότητα να δώσετε μέσα από το είναι σας σε 
αυτό που προτίθεστε να καταθρυμματίσετε τα στοιχεία για να 

αναδιαμορφωθεί στην ελευθερία και στην αλήθεια. Μέσα από σύνεση και 
σωφροσύνη να γκρεμίζετε, αλλά ταυτόχρονα να χτίζετε στην ανθρώπινη 

ψυχή την ομορφιά, την αρμονία, την ισορροπία. Βέβαια θα υπάρξουν 
και λάθη και εκπαιδευτικές διαδικασίες εκμάθησης, αλλά και σ‟ αυτό θα 
υπάρξει η στήριξή μου και η διάχυτη εμπειρία μου μέσα σε όλους.  
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ας αγκαλιάζω. Ενεργοποιείστε την αληθινή συνεργασία και την 
αληθινή εμπιστοσύνη. χηματίστε ένα πραγματικό πυρήνα ανθρώπων 

που αγαπιούνται και συμπορεύονται και μπορούν να ξεπερνούν τα 
προβλήματα της προσωπικότητας. Σοποθετείστε πάνω απ‟ όλα το Έργο 

και εργαστείτε γι‟ αυτό μέσα από την ιδιαίτερη κατάσταση που ο καθένας 
βιώνει. υμπορευτείτε εν ειρήνη. Πραγματοποιείστε αυτό που το Έργο 
της Δευτέρας Παρουσίας παρουσιάζει, αυτό για το οποίο μιλά, την ένωση 

του ανθρώπου με τον Λόγο και με τον άνθρωπο, τη δυνατότητά του να 
αγκαλιάζει, να κινείται ενωμένα στο στόχο της αγάπης, της αλήθειας και 
της ελευθερίας χωρίς να υπερισχύουν οι εγωισμοί ή οι προσωπικές 

τοποθετήσεις, αλλά πάντα, την κρίσιμη ώρα, στο κρίσιμο σημείο, να 
ενεργοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση, που θέτει το Έργο και τον 

άνθρωπο, την προσφορά και την αγάπη πάνω απ‟ όλα. υνεργαστείτε για 
να μπορέσετε να έλξετε μια νέα κατάσταση που θα εμφανιστεί μέσα από 
τις λειτουργίες του Ενωμένου Ανθρώπου. Μια νέα κατάσταση που δεν 

χάρηκα όσο ήμουν στη Γη, αλλά που μπορεί να γίνει πραγματικότητα 
μέσα από την ανιδιοτελή διάθεση, την ελευθερία και την αλήθεια των 

υπάρξεων που ενώνονται μεταξύ τους και με τον Λόγο. ας 
εναγκαλίζομαι και σας φιλώ, και φιλώ σημαίνει αγαπώ.  
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11.6.06 – Η αγάπη γνωρίζει να θέτει όρια σε κείνους που 
επιμένουν σε λανθασμένες επιλογές 

 

Η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο είναι μια κατάσταση που ξεκινά από 
τον καθένα, που πραγματώνεται μέσα στις καθημερινές δυσκολίες και 

καταδεικνύεται εκεί που πονάτε κι εκεί που υποφέρετε. Η ένωση του 
ανθρώπου με τον Λόγο δεν καταδεικνύεται μόνο μέσα από προσευχές 
και ενέργειες! Είναι κι αυτή μια ένδειξη, αλλά το άλλο κριτήριο είναι ο 

τρόπος που ο άνθρωπος ενώνεται και αγκαλιάζεται μαζί μου όταν 
δυσκολεύεται, όταν πονά, όταν υποφέρει, όταν αισθάνεται ότι αδικείται. 
Είναι ο τρόπος που επιλέγετε την αγάπη ως πρώτιστη διαδικασία και 

κίνηση στην ύπαρξή σας. Αγάπη με όλους τους τρόπους, αγάπη που 
ενώνει, που μετουσιώνει και αποκαθιστά. Αγάπη που διαλύει κάθε 

δυσαρμονία και την κάνει φως και αλήθεια, που προσφέρει στους πάντες 
αυτό που χρειάζονται για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Αγάπη που 
διασπά τον εγωκεντρισμό και την ανάγκη της δικαίωσης, που διασπά την 

ανάγκη της υποκειμενικότητας και καθιστά τα πάντα ένα, που 
αναγνωρίζει την ανάγκη του άλλου, που αναγνωρίζει τη δυνατότητα να 
μετουσιωθούν τα πάντα για να υπάρξει ισορροπία, ελευθερία κι αλήθεια. 

Αγάπη που χαίρεται με την εκδήλωση της χαράς και της ανόδου του 
άλλου τμήματος του Εαυτού.  

Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου, το Έργο της ένωσής μας, 
είναι η καθημερινή επιλογή της αγάπης στις σκέψεις, στις λειτουργίες, 
στις πράξεις. Είναι εκείνη η καθημερινή επιλογή που διασπά την 

ατομικότητα και διανοίγει τον άνθρωπο στο λο με κινήσεις σοφίας και 
παρρησίας, όχι όμως με σκοπό κάποια τμήματα του Ανθρώπου να 

εκμεταλλεύονται το ενεργειακό δυναμικό των υπάρξεων που εργάζονται! 
Με σοφία και παρρησία κινείται η αγάπη αλλά και με αλήθεια και 
ελευθερία: χωρίς να δεσμεύει ή να οικειοποιείται, χωρίς αισθήματα 

ιδιοκτησίας και εξουσίας, προστατεύει τον εαυτό της από απώλειες και 
κατασπατάληση γιατί γνωρίζει τη δύναμη της ουσίας της. Ξέρει να θέτει 
όρια, αλλά όχι μέσα από λειτουργίες εγωισμού, οικειοποίησης ή 

αναγκών της προσωπικότητας. Σα θέτει καθοδηγούμενη. Μέσα από τη 
θεία δόνηση της ένωσης θέτει τα όρια που χρειάζεται η άλλη ύπαρξη, 

ώστε να κατανοήσει τις λανθασμένες επιλογές της και να 
συνειδητοποιήσει το λάθος της. 

υνειδητοποιήστε, αγαπημένοι μου, ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να μετάσχει στο Έργο και ακολουθήστε τον. ταματήστε να 
επιθυμείτε τον τρόπο εκδήλωσης του διπλανού σας. Τποστηρίξτε τον 

τρόπο εκδήλωσης του διπλανού σας, αλλά υποστηρίξτε και τον τρόπο της 
δικής σας εκδήλωσης. υνεργαστείτε! λοι είστε πολύτιμοι και 
απαραίτητοι, ο καθένας μέσα από την ιδιαιτερότητα που έχει να 

εκφράσει. Να αγαπάτε τον ιδιαίτερο προορισμό του καθενός και να τον 
υποστηρίζετε. Μην τον υποθάλπετε με ζηλοφθονίες και ποιότητες που 
δεν έχουν αγάπη. Βρίσκεστε σε σημείο ν‟ αναδυθείτε σε νέες 

καταστάσεις. Θα καταδείξει ο καθένας το βάθος της ενότητάς του μαζί 
μου, το βάθος της ενότητάς του με τον Λόγο. Ο καθένας θα καταδείξει 

πόσα κατάλαβε απ‟ το Έργο και πόσα μπορεί να εφαρμόσει, κι αυτό θα 
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εκδηλωθεί στην πράξη. ας διαχέω τον Εαυτό μου, που ήδη υπάρχει 
εντός σας, σας φιλώ και σας αγαπώ.  
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22.11.06 – Τι είναι το Έργο της συνείδησης – Πρέπει να 
ελευθερώσεις τη δική σου συνείδηση, για να γεννήσεις την 

υπέρβαση μέσα στη συλλογική συνείδηση, σε αυτό σε καλώ!  

 

Αγαπημένε μου άνθρωπε, υπάρχει ένα τεράστιο Έργο, το οποίο πολλές 
φορές αδυνατείς να συλλάβεις και να πιστέψεις ότι δύναται να 
εκδηλωθεί, καθώς παρακολουθείς τις κινήσεις του ανθρώπου, τον τρόπο 

που η Γη διακυβερνάται ή που τα οικονομικά συμφέροντα, πολυεθνικές 
και κράτη, διακινούν τις ιδέες, εφαρμόζουν τους νόμους, μοιράζουν τα 
πλούτη κι ασεβούν προς τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Βρίσκεσαι 

μπροστά σε ένα τεράστιο αδιέξοδο, που φαίνεται να μην έχει λύση, να 
μην έχει τέρμα. λες οι καταστάσεις δηλώνουν κορεσμένες και δεν 

υπάρχουν φωνές που να επιθυμούν να φέρουν την ανατροπή, 
τουλάχιστον όχι τόσες και όχι στα νευραλγικά σημεία όπου θα μπορούσε 
να παρουσιαστεί πραγματικά η νέα τάση. Κι εσύ καλείσαι, αγαπημένε 

μου, να πιστέψεις και να εργαστείς για το Έργο της αλλαγής της 
συνείδησης του ανθρώπου, κι αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό: γιατί 

μόνον πιστεύοντας, και με επιμονή και υπομονή εργαζόμενος σ‟ αυτό το 
Έργο, θα καταφέρεις να δεις τον δρόμο, θα καταφέρεις να δεις ότι τα 
αδιέξοδα είναι πλασματικά, ότι υπάρχουν τρόποι, οι οποίοι θα 

αναδύονται από εσένα και θα διαμοιράζονται στην ανθρωπότητα, όσο κι 
αν σου φαίνεται απίθανο και μακρινό.  

Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να καταθέσεις τη συνείδησή σου. Γι‟ 

αυτό επιμένω για τη διεύρυνση της δικής σου συνείδησης, της δικής σου 
κατάστασης, για τη διάσπαση των δικών σου ορίων, για την προσωπική 

σου υπέρβαση. Γιατί μόνον αν πιστέψεις στην προσωπική σου υπέρβαση 
και δεις μπροστά σου τον δρόμο της υλοποίησής της, είναι δυνατόν να 
καταστείς ικανός να εργαστείς για την υλοποίηση της υπέρβασης για το 

λο του Ανθρώπου. Μόνον αν μπορέσεις να περπατήσεις τον δρόμο της 
δικής σου υπέρβασης γίνεσαι ικανός να γεννάς την υπέρβαση μέσα στη 
συλλογική συνείδηση – και σ‟ αυτό σε καλώ τώρα: ε καλώ να γεννήσεις 

την υπέρβαση μέσα στη συλλογική συνείδηση! 
ε έχω διδάξει, σε έχω εμπλουτίσει με παροχές χάριτος, έχεις 

κατανοήσει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενώνεται με το φως, μπορεί να 
ενώνεται με τον Λόγο, μπορεί να εκφράζει προσευχές και ευλογίες και να 
μετουσιώνει καταστάσεις – αλλά αυτό δεν αρκεί. λα αυτά σε 

προετοίμασαν για να πιστέψεις στην αλλαγή σου, για να μπορέσεις να 
πεις ότι ενωμένος με τον Λόγο δύνασαι να είσαι ισχυρότερος από αυτό 

που διαμορφώνει η προσωπικότητά σου και οι επιρροές του συνόλου για 
σένα. Είναι απαραίτητο να είσαι ισχυρότερος από τις επιδράσεις που 
κυριαρχούν στη Γη! Για να διαμορφώσεις το νέο είναι απαραίτητο να 

είσαι ανεπηρέαστος από τους ήχους του κόσμου, ανεπηρέαστος από τις 
δομές του, από την απογοήτευση και τα διλήμματα που σου θέτουν, και 
να κοιτάς μπροστά και σταθερά στο στόχο, που είναι η αλλαγή της 

συνείδησης που μπορείς να δεις μέσα σου. Κι όσο τη βλέπεις μέσα σου 
τόσο τη γεννάς και γύρω σου, τη γεννάς και την εντυπώνεις στο 

συλλογικό συνειδητό του ανθρώπου.  
Διαχέω την ύπαρξή μου εντός σου και σε πλημμυρίζω με το φως μου. 

Ιδού εγώ, η Μητέρα των κόσμων, κινούμαι μέσα σου για να γευτείς την 
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πληρότητα της ύπαρξής μου και να μάθεις να τη διαχέεις προς κάθε 
κατεύθυνση. 
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17.1.07 – Δάσκαλος: Δεν έχετε μάθει να εξετάζετε αν αυτό που 
υποστηρίζετε ως ένωση με τον Λόγο είναι πράγματι ροή Λόγου, ή 

μια επανάληψη ιδεών και πραγμάτων που σας απασχολούν 
 – Όταν νιώθετε ότι κάνατε μια προσευχή που σας γεμίζει 

ευφορία να περιμένετε να δείτε την άλλη μέρα πόσα από όσα 
είπατε εφαρμόζετε, κι αν εφαρμόζετε ελάχιστα να θλίβεστε 
βαθύτατα! 

 
(…) μπορεί να σας ώθησα, αγαπημένοι αδελφοί, να νιώσετε ότι πρέπει 

να εκφέρετε τον Λόγο, ότι πρέπει να βιώνετε την ένωση με τον Λόγο, να 

μπορείτε να λέτε «εγώ ειμί ο Λόγος» και να εκπαιδεύεστε σ‟ αυτό, αλλά, 
ταυτόχρονα, από τότε που ξεκίνησε αυτή η πορεία, σας ωθώ να 

αντιλαμβάνεστε τις προσωπικές σας παρεμβολές, σας ωθώ να μην 
παγιώνεστε σε ρόλους και να μπορείτε να καταλαβαίνετε πότε η δόνησή 
σας είναι παρουσία Λόγου και πότε παρουσία συναισθήματος και 

εσωτερικών αναγκών. μως ακόμα δεν βλέπω να μπορείτε να το 
διακρίνετε αυτό, εσείς που τόσα χρόνια εκπαιδεύεστε, ούτε στους 

εαυτούς σας μα ούτε στους άλλους. Ενεργοποιούνται τα συναισθήματά 
σας, ενεργοποιούνται τα κενά σας, συγκινείστε ή ενεργοποιείστε ανάλογα 
με το πόσο κοντά αισθάνεστε με τον καθένα που εκδηλώνει μια 

κατάσταση, ανάλογα με το πόσο σας αγγίζει αυτή η κατάσταση, και δεν 
μπορείτε να μπείτε στην καθαρότητα της ένωσης για να κατανοήσετε 
ποια λειτουργία εκδηλώνεται, ποια δόνηση.  

Έτσι, πολλές φορές, αν και από καλή διάθεση κινείστε να εκδηλώσετε 
μια κατάσταση ένωσης με τον Λόγο, δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχετε 

παραμείνει σε μια παγίωση και δεν εξετάζετε τον εαυτό σας, αν αυτό που 
υποστηρίζετε ως ένωση με τον Λόγο είναι πράγματι ένωση, είναι πράγματι 
ροή Λόγου ουσιαστική και πύρινη ή μια επανάληψη ιδεών που 

εξέρχονται από μια υψηλότερη ποιότητα και γνώση, και πραγμάτων που 
σας απασχολούν, τα οποία διεργάζεστε και τα οποία θέλετε να εκφράσετε 
για να συνεισφέρετε στην άνοδο και στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

(…) Μάθετε να μην εντυπωσιάζεστε εύκολα ούτε από τους εαυτούς σας 
ούτε από τους άλλους και, πρώτα, μάθετε να αξιολογείτε την καθαρότητα 

των καταστάσεων που εκδηλώνετε. Ας μην είστε χαρούμενοι κάνοντας 
μια προσευχή μετανοίας ή μια ενέργεια κάθαρσης, αλλά να είστε 
χαρούμενοι όταν αυτή ακολουθείται από μια σταθερή στάση, που θα σας 

καταδείξει ότι αυτό που τελέσατε το έχετε συνειδητοποιήσει (…) διότι, 
πλέον, για ό,τι τελείτε πρέπει να εργάζεστε, ώστε να υπάρχει επίγνωση 

ολοκληρωμένη.  
 ας παρακολουθώ να διακατέχεστε πολλές φορές από συναισθήματα 
ευφορίας, επειδή εκφράσατε μια ποιότητα απ‟ την ψυχή σας. Αυτό θα με 

ευχαριστούσε το 1985, τότε που ακόμα αγωνιζόσασταν όσοι ήσασταν στο 
Έργο, ή τότε που, όταν κάποιοι πρωτοήρθατε, αγωνιζόσασταν να βρείτε 
την επαφή σας με τον Θεό και εγώ σας στήριζα. Σώρα, τόσα χρόνια μετά, 

ζυμωμένοι με μυριάδες μυριάδων καταστάσεις εσωτερικές κι εξωτερικές, 
αυτό που πρέπει να σας ευχαριστεί είναι η πραγματική σας αλλαγή. 

ταν λοιπόν νιώθετε ότι κάνατε μια προσευχή που σας γεμίζει ευφορία, 
να περιμένετε να δείτε την άλλη μέρα πόσα εφαρμόζετε. Κι αν δεν 



 106 

 

εφαρμόζετε τίποτα, ή αν εφαρμόζετε ελάχιστα, αν η προσευχή σας ήταν 
μια φωτεινή έξαρση, τότε να θλίβεστε, αγαπημένοι, βαθιά, βαθύτατα! 

Ήμουν και άλλες φορές αυστηρός, και ξέρω ότι η αυστηρότητά μου 
περνούσε από μέσα σας χωρίς να φέρνει τα ποθούμενα αποτελέσματα. 

Ευλογώ αυτή τη φορά η αυστηρότητά μου να ταρακουνήσει συθέμελα το 
είναι σας και να μη σας αφήσει αδιάφορους, αλλά να δημιουργήσει αυτό 
ακριβώς που ο καθένας χρειάζεται για να ελευθερωθεί και να μπει σε 

μια πραγματική πορεία ανακαίνισης της ύπαρξής του. Αμήν 
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5.1.08 – Δάσκαλος δι’ Αναστασίας: Το Έργο της πνευματικής 
συντονίστριας – Τι σημαίνει μαθητής αυτού του Έργου  

 

Αγαπημένοι μου, το Έργο μου ήταν μια συνεχής πορεία διάσπασης των 

κατεστημένων. σο καιρό ήμουν στη Γη δημιούργησα με διάφορους 
τρόπους τριβές κι έφερα σε επαφή αντίθετες καταστάσεις και λειτουργίες 
του ανθρώπου. Δημιούργησα στα τμήματα του Ανθρώπου που 

μαζεύτηκαν γύρω μου πολλές ευκαιρίες να ζυμωθούν ώστε να γνωρίσουν 
τους εαυτούς τους, να κατανοήσουν τι τους συμβαίνει και πού έχουν 
κληθεί, για να φύγουν από την επιφάνεια των πραγμάτων και από τη 

χαρά ότι είναι εκλεκτοί και να εισχωρήσουν στην ουσία και τη χαρά της 
τιμής που γινόταν στην ύπαρξή τους, καθώς καλούνταν να προσφέρουν 

τον εαυτό τους στην υπηρεσία του πατρικού θελήματος και ν‟ αναδύσουν 
από μέσα τους το μεγαλείο της αγάπης και της ταπεινότητας. 

Σο Έργο περνούσε διάφορες καταστάσεις, τις οποίες εξακολούθησε να 

περνάει και μετά την αναχώρησή μου. ποια ομάδα ανθρώπων 
επικαλείται το όνομά μου έχει με όλους τους τρόπους λάβει μέσα της 

πολλαπλές ωθήσεις για να κατανοήσει την αλήθεια, αλλά ο άνθρωπος 
εμμένει και επιμένει στις επιλογές του. Εμμένει και επιμένει στις 
καταστάσεις που επιθυμεί να κινεί σύμφωνα με τον περιορισμό του νου 

και της καρδιάς του, σύμφωνα με τις εικόνες που του αρέσει να 
μορφοποιεί για τον εαυτό του και τους άλλους, ακόμα και για μένα και 
για το Έργο μου.  

Άφησα μια πνευματική συντονίστρια σ‟ αυτό το Έργο. Πολλοί είπαν ότι 
την αναίρεσα, ή την καθαίρεσα λίγο πριν φύγω. Ο καθένας διακίνησε με 

διάφορους τρόπους τις ιδέες του και εξέφρασε την αντίληψή του γι‟ αυτό 
που νόμιζε ότι έκανα. Σο σίγουρο είναι ότι δεν συνέβη ποτέ καμιά τέτοια 
κίνηση απ‟ την ύπαρξή μου και πως, όποιος πραγματικά θέλει να δει και 

να σκεφθεί το τι συνέβαινε τότε, θα κατανοήσει ότι μέχρι την τελευταία 
στιγμή η Μητέρα Αναστασία λειτουργούσε ακριβώς σύμφωνα με όσα από 
την αρχή αυτού του Έργου είχαν εκδηλωθεί.  

Ήταν η πνευματική συντονίστρια του Έργου. Δεν ήταν συντονίστρια των 
ομάδων, ή συντονίστρια της προσευχής των αδελφών, ή των συναντήσεων 

των δασκάλων που τότε θεωρούσαν τους εαυτούς τους υψηλόβαθμους 
και ισχυρούς. Ήταν η συντονίστρια του τρόπου με τον οποίο το Έργο θα 
διανοιγόταν στους κόσμους, η υπόσταση εκείνη που είχε θέσει τον εαυτό 

της στην υπηρεσία του θείου θελήματος κι είχε καταδείξει ποικιλοτρόπως 
τη διάθεσή της να εργαστεί, άσχετα από οποιαδήποτε συνθήκη επηρέαζε 

την προσωπική της ζωή και ύπαρξη. Αυτή η υπόσταση, μέσα από την 
ένωση με το θείο θέλημα και τη θεία χάρη, θα άνοιγε τις πτυχές του 
Έργου. ταν λοιπόν ανιχνεύετε και μιλάτε για την ενότητα αυτού του 

Έργου αναρωτηθείτε πόσοι επέλεξαν την ενότητα με την πνευματική 
ουσία του Έργου, την ενότητα με τις νέες καταστάσεις που διανοίγει.  

Κανείς δεν είναι εκτός της αγάπης του Θεού, αλλά ο καθένας επιλέγει. 

Και υπάρχουν πολλοί που επέλεξαν να μείνουν σε κάποια στάδια του 
Έργου ανακυκλώνοντας ό,τι έμαθαν, χωρίς να μπορούν να συντονισθούν 

με τις νέες διαστάσεις. Κι αυτό συμβαίνει επειδή, για να συντονισθούν, 
πρέπει να συντονισθούν με την πνευματική συντονίστρια, που λειτουργεί 
και δρα όχι για να εκδηλώνει τον εαυτό της ή για να δρέπει δάφνες και 
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να απολαμβάνει την υπακοή των ανθρώπων, αλλά για να ανοίγονται για 
τον άνθρωπο οι ευκαιρίες της κάθαρσης και της αναγέννησής του· και 

όσοι πιστοί, όσοι αφοσιωμένοι στην κάθαρση και την ανακαίνιση του 
ανθρώπου, όσοι πραγματικά επιθυμούν να υπερβούν την ατομικότητα 

κάθε μορφής και να ακολουθήσουν τη διάνοιξη του Έργου, ας 
προσέλθουν: όχι για να υπακούσουν την Αναστασία, αλλά για να 
συντονισθούν με τη δύναμη της ύπαρξής της, που ενωμένη με τη Μητέρα 

έλκει τις εξελίξεις σύμφωνα με το πατρικό θέλημα, ως απεσταλμένη πάνω 
στη Γη να διανοίγει για την ανθρώπινη συνείδηση και πραγματικότητα 
τις νέες καταστάσεις της ελευθερίας του ανθρώπου και της ένωσής του με 

τις ταχύτητες του ελέους.  
Και σεις που βρίσκεστε εδώ, αγαπημένοι, χαρείτε και διαχύστε τη χαρά 

σας ως προσφορά προς τον άνθρωπο, αλλά στραφείτε και μέσα σας για 
να σκεφθείτε πόσο συντονίζεστε μ‟ αυτό που κινεί το πατρικό θέλημα, μ‟ 
αυτό που εντέλλεται ο Πατέρας Θεός για κάθε τμήμα του Ανθρώπου που 

τολμά να αυτοαποκαλείται μαθητής και μαθήτρια αυτού του Έργου. 
Γιατί όποιος τολμά να αυτοαποκαλείται μαθητής και μαθήτρια αυτού του 

Έργου είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει το βάρος αυτής της ιδιότητος 
που επικαλείται· να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να 
περπατά ανέμελος πάνω σ‟ αυτή τη Γη, σκεπτόμενος την ατομικότητά του 

ή την προσωπική του άνεση και το πώς τα πράγματα στη ζωή του θα 
γίνουν καλύτερα. Αλλά χρειάζεται, πάνω και πέρα απ‟ όλα, να φλέγεται 
γι‟ αυτό που ο Πατέρας ζητά: να προσφερθεί στον άνθρωπο, αφήνοντας 

τον εαυτό του με εμπιστοσύνη στο πατρικό θέλημα και στο θείο 
προορισμό. 

Ήρθατε να μαθητεύσετε, και οι ταχύτητες έχουν αλλάξει. υντονισθείτε 
με το άνοιγμα που γίνεται από το πατρικό θέλημα, άνοιγμα ελέους για 
τον άνθρωπο της Γης, και εργασθείτε σκληρά να ετοιμάσετε τους εαυτούς 

σας ώστε να μπορέσετε να βάλετε πλάτη. Και αν δεν μπορείτε να βάλετε 
πλάτη φροντίστε, τουλάχιστον εσείς που ακούσατε τη φωνή μου να ομιλεί 
και αισθανθήκατε την ευλογία μου να ρέει μέσα σας, να μην 

παρεμποδίζετε την εξάπλωση αυτού του Έργου με κανένα σας παλμό, 
καμιά κρίση, δυσπιστία ή έλλειψη ανεκτικότητας για την προσπάθεια 

εκείνων που με κάθε τρόπο αγωνίζονται να θέσουν τους εαυτούς τους 
στην υπηρεσία του θείου θελήματος, της αγάπης και της προσφοράς.  

Διαχέω την ευλογία μου εκ νέου σε όσους με γνώρισαν και εισχωρώ 

εντός τους από κάθε άνοιγμα αγάπης προς εμένα, για να μπορέσουν όλοι 
όσοι με γνώρισαν, όλοι όσοι άκουσαν τις διδασκαλίες μου, αλλά και όλοι 

όσοι, είτε με γνώρισαν είτε όχι, στράφηκαν με αγάπη προς την ύπαρξή 
μου, όλοι όσοι παλμοδονήθηκαν από τις ευλογίες και τη χάρη του Έργου 
που διάνοιξα πάνω σ‟ αυτή τη Γη, να λάβουν μέσα τους το μήνυμα και τη 

δόνηση του συντονισμού με το Έργο, το οποίο εξελίσσεται και εισχωρεί 
σε νέες καταστάσεις. Να διασπαστούν οι περιορισμοί και τα όριά τους 
και να αρχίσει η μικρή καρδιά τους να ανοίγεται στην αγάπη που χωράει 

τον άνθρωπο, να μετουσιωθούν οι προσωπικές απόψεις και τα 
κατεστημένα, οι αξιολογήσεις για τους χαρακτήρες και τα δεδομένα με 

τα οποία έχουν οικοδομήσει τη σταθερότητα της θέσης τους και την 
αλήθεια που διακινούν, για να γνωρίσουν μέσα τους τον πνευματικό 
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συντονισμό με το Έργο, και κάθε καλή ποιότητα εκδηλωμένη σ‟ αυτό το 
Έργο να προσέλθει για να υπηρετήσει τον άνθρωπο και την αλήθεια. 

Σο Έργο διανοίγεται, κι η διάνοιξή του δεν είναι κοσμική με την έννοια 
της φήμης του στον κόσμο της Γης. Η διάνοιξή του αφορά τους κόσμους! 

Λειτουργεί στα άπειρα ενεργειακά πεδία καθαρίζοντας τη Γη και την 
ανθρώπινη συνείδηση από τις πολλαπλές ποιότητες της ανθρώπινης 
αρνητικότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί γεννώντας όντα και 

καταστάσεις που επιδρούν στην ανθρώπινη συνείδηση. Φωρέστε τις νέες 
καταστάσεις και δουλέψτε, ώστε να μπορείτε τουλάχιστον να τελείτε αυτά 
που μέχρι τώρα μάθατε και αφορούν το προηγούμενο στάδιο.  

Δεν υπάρχει πια δικαιολογία! Πρέπει να δουλέψετε σκληρά με τις 
εσωτερικές καθάρσεις, με τις λειτουργίες αποδέσμευσης από τις 

προσωπικές σας ανελευθερίες και της αποδέσμευσης του ανθρώπου από 
κάθε τι που έχετε διαχύσει. Πρέπει να δουλέψετε όχι μόνο με λόγους, 
αλλά με μια καθημερινή συνειδητή αλλαγή του νου, όπως πάντα έλεγα.  

Φρειάζεται να σταματήσετε να βλέπετε τον εαυτό σας μέσα από τις 
φαντασιώσεις σας και να τολμήσετε να καλέσετε την πραγματική σας 

εικόνα σε φανέρωση. Φρειάζεται να πάψετε να μεταθέτετε τις ευθύνες 
στους γύρω σας, στη ζωή και στα άσχημα που σας συνέβησαν, και να 
έλξετε από μέσα σας τη δύναμη να αλλάξετε το νου, την καρδιά και τη 

συνείδησή σας. Φρειάζεται να μάθετε να ευλογείτε το σπίτι σας και να 
τελείτε καθάρσεις, να μάθετε να ευλογείτε τον άνθρωπο, να ευλογείτε την 
Ελλάδα, να μάθετε να κάνετε ευλογίες όχι από την ατομικότητα ή από τα 

συναισθήματά σας, αλλά μέσα από την ένωσή σας με τον Λόγο. 
Φρειάζεται να μπείτε ολοκληρωτικά όλοι σας στη διδασκαλία που αφορά 

τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε τον άνθρωπο, να μάθετε να 
κατευθύνεστε από την ένωσή σας και να τελείτε λειτουργίες ζωής. Αυτό 
δίδαξα κι αυτό διδάσκω! 

Και χρειάζεται τώρα ακόμα περισσότερο να το κάνετε, γιατί το Έργο 
ανοίγεται σε καινούργιες διαστάσεις. Η υπόσταση της Μητέρας 
Αναστασίας έχει στραφεί, ως εκ της αναγκαιότητας της Γης και της 

ανθρωπίνου συνειδήσεως, σε καταστάσεις εύρους που εσείς δεν μπορείτε 
να αγγίξετε. λο της το ενεργειακό δυναμικό και κάθε τι που της 

παραχωρείται έχει στραφεί στην κάθαρση της Γης, μέσα από 
συγκεκριμένους τρόπους και ενέργειες. Ενεργοποιήθηκε αυτή η νέα 
λειτουργία μέσα στο Έργο, σύμφωνα με το πατρικό θέλημα, και απ‟ το 

έλεος που ο Πατέρας διέχυσε για ολόκληρη την ανθρωπότητα.  
 (…) όλοι σας θα έπρεπε να είχατε κάνει την εσωτερική δουλειά που θα 

σας είχε φέρει στο σημείο να μπορείτε να καλύπτετε τις αναγκαιότητες 
που μέχρι σήμερα βλέπατε να καλύπτει η υπόσταση της Αναστασίας· να 
φροντίζετε τον άνθρωπο με τον τρόπο που σας φρόντισε, με προσευχές, 

ευλογίες και Μυστήρια, και να φροντίζετε και τους τόπους στους οποίους 
κατοικεί ο άνθρωπος.  

Ετοιμαστείτε γι‟ αυτό όσοι θέλετε: όχι με το μυαλό, αλλά 

καταδεικνύοντάς το στην καθημερινότητα. Και όταν το καταδείξετε, να 
είστε σίγουροι ότι θα γίνει αντιληπτό από την υπόσταση της Αναστασίας, 

που είναι η αρμόδια να αντιλαμβάνεται την εσωτερική σας ετοιμότητα, το 
πόσο απέχετε απ‟ αυτά που ισχυρίζεστε ότι κατέχετε, αλλά και τα 
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κατεστημένα που σας κάνουν να πιστεύετε ότι εργάζεστε για το Έργο, ενώ 
απλώς ανακυκλώνεστε σε καταστάσεις που έχετε αφομοιώσει.  

Σο Έργο προχωρά! Φρειάζεται φλεγόμενες υπάρξεις, και δεν έχει 
σημασία ο αριθμός. Καλό θα ήταν να είναι πολλοί, καλό θα ήταν όλοι 

όσοι με γνώρισαν να ήταν σήμερα εδώ. Αλλά το Έργο προχωρά όσο 
υπάρχουν ψυχές ανδρειωμένες που τολμούν να αναλάβουν το βάρος της 
ευθύνης, χωρίς να νοιάζονται αν αυτό θα επηρεάσει την προσωπική τους 

ευημερία και γαλήνη.  
(…) Ατέλειες έχουν όλοι. Και η Αναστασία έχει, που δουλεύει από τα 

δεκαοχτώ της. λοι έχουν ατέλειες! Σο θέμα είναι πώς αυτές επιδρούν 

στην επιλογή της αφιέρωσης στο πατρικό θέλημα, το θέμα είναι αν την 
καίρια στιγμή η υπέρβαση τελείται. Και η ατέλεια καθιστά την προσφορά 

ακόμα πιο μεγαλειώδη, γιατί μια ύπαρξη που δεν υποφέρει, δεν αγωνιά, 
δεν συντρίβεται και δεν έχει εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα είναι 
απλό να προχωρήσει. μως αυτά που φανερώνουν τον Λόγο μέσα απ‟ τον 

άνθρωπο και επιτρέπουν στο έλεος να γειωθεί είναι η συνεχής εσωτερική 
τριβή, η προσπάθεια επιλογής του λου αντί του μέρους και η συνεχής 

αξιολόγηση του Έργου ως πρώτιστου. Η εσωτερική μάχη, οι λειτουργίες 
της μετουσίωσης και της κάθαρσης και η σταθερή συνείδηση ότι οι 
αναγκαιότητες της ανθρωπότητας είναι ισχυρότερες από οποιαδήποτε 

άλλη ανάγκη, είναι αυτά που επιτρέπουν να έρθει το έλεος και δομούν 
τη δίοδο ώστε ο άνθρωπος όλης της Γης να λάβει βοήθεια και να 
επιταχύνει την κίνησή του – πράγμα που δεν είναι φανερό ακόμη… Και 

αυτό είναι ακόμα χειρότερο, διότι ο εργάτης αυτού του Έργου καλείται 
να προσφέρει τον εαυτό του χωρίς να βλέπει άμεσα αποτελέσματα, 

ξέροντας ότι μπορεί να φύγει από τη Γη χωρίς να έχουν αλλάξει οι 
συνθήκες, ότι ίσως να μη χαρεί τους καρπούς της διαχεόμενης 
προσφοράς του και ότι, αντίθετα, ίσως δρέψει αντίδραση.  

Αλλά σημασία έχει η απόλυτη παράδοση στο θείο θέλημα, αυτή η 
απόλυτη ανάγκη να αναβιβασθεί ο άνθρωπος χωρίς να έχει σημασία από 
ποιον, χωρίς να έχουν σημασία τα ονόματα ή οι γήινες μορφές. Γιατί κι 

εγώ έφυγα από τη Γη χωρίς να δω τίποτα να τελείται, και όμως, τώρα το 
Έργο ανοίγεται σε νέες διαστάσεις στους κόσμους επειδή μία υπόσταση 

αποφάσισε να μη μείνει στα ίδια – και ήταν η ενδεδειγμένη να το τελέσει. 
Ήταν εκείνη που ονόμασα πνευματική συντονίστρια, εννοώντας την 
εσωτερική κατάσταση του πνευματικού συντονισμού στους κόσμους κι 

εντός σου, άνθρωπε αγαπημένε. 
ας πλημμυρίζω με την αγάπη μου. Είμαι πάντα παρών και αενάως 

προσφερόμενος – όσοι έχουν μάτια μπορούν να το δουν. Είθε όλοι να 
έχετε μάτια ανοιχτά στο φως και την αλήθεια, και αυτιά ικανά να ακούν 
αυτά που ο Λόγος διαχέει και σας καλεί να εκδηλώσετε από εντός σας.  
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