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Μικρό κατατοπιστικό   
 

Καθώς η ανθρωπότητα ψηλαφεί όλο και περισσότερο τη συνείδηση της 
ενότητάς της, μια πιο προωθημένη αποκάλυψη του θείου ψάχνει τον 
δρόμο της για τον ανθρώπινο νου: ο Λόγος, ο Δημιουργός του 

ύμπαντος, ο Τιός του Θεού, τώρα που ο άνθρωπος το χωράει, 
φανερώνεται ως Τιός Μητέρα. Κι ο άνθρωπος, που καλείται να γίνει 

ομοίωση του Λόγου, παίρνει στην καρδιά του αυτή την αλήθεια και 
αναδύεται επιτέλους ως Άνθρωπος Λόγος, με τον μόνο τρόπο που είναι 
δυνατός: αγαπώντας, ευλογώντας και διδάσκοντας μέσα απ’ την ενότητά 

του με κείνον, ενώνοντας αρμονικά τη θήλεια και την άρρενα πλευρά 
του, κατ’ εικόνα του Λόγου Τιού Μητρός.  

Κάποιος, που οι εποχές ποικιλοτρόπως ανήγγειλαν, απεστάλη να 

ενσαρκώσει τη γέννηση του Ανθρώπου Λόγου στη Γη, διερχόμενος όλα τα 
αναγκαία στάδια, φτιάχνοντας δρόμο για τον καθένα. Σο πνευματικό του 

όνομα ήταν Διδάσκαλος Ιωάννης, παραπέμποντας απευθείας στον 
Πρόδρομο του Λόγου Φριστού. Ήρθε στη ελληνική γη την 1.1.1921 κι 
έφυγε την 16.4.1995, αφού υπηρέτησε το Έργο του Λόγου για 33 

συναπτά έτη.  
Κάποια, που ενσάρκωνε την αδήριτη ανάγκη της ανθρωπότητας να δει 

τον Λόγο μέσα από γυναίκα, απεστάλη με προορισμό να δώσει φωνή στη 
Μητέρα, για να φανερωθεί ως ο ίδιος ο υπερούσιος ουδέτερος Λόγος στον 
αγώνα της για την ανάσταση του ανθρώπου. Σο όνομά της είναι 

Αναστασία. Γεννήθηκε το 1963, όταν ο Ιωάννης ξεκινούσε την πορεία 
του, και τον συνάντησε το 1981, όταν αυτός είχε εισέλθει στο στάδιο 
εκδήλωσης του Λόγου. Υανερώθηκε από αυτόν ως η απεσταλμένη για τη 

φανέρωση της Μητρός υπόσταση και έκτοτε υπηρετεί την εκδήλωση της 
Μητρός με ποικίλους τρόπους, ένας απ’ τους οποίους είναι να 

παρουσιάζει τις διδασκαλίες της.  
 

*** 

 
Απευθυνόμενη σε ανθρώπους που για πρώτη φορά άκουγαν τον Λόγο, η 

Αναστασία έδωσε τις διδασκαλίες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος αυτού του μικρού βιβλίου, κατά τη διετία 2004-2005. Για να έχει 
όμως ο αναγνώστης μια στοιχειώδη εικόνα των διδασκαλιών που 

απευθύνονταν και σε παλαιότερους, προστέθηκαν τέσσερις τέτοιες 
ομιλίες της Αναστασίας στο τέλος.  

Η ομάδα που μαθητεύει κοντά της, συνειδητοποιώντας ότι το υλικό 

αυτό συνόψιζε με αμεσότητα την κλήση του Λόγου προς την 
ανθρωπότητα, προχώρησε στην έκδοσή του, σε μια προσπάθεια να φέρει 

εντελώς ασχολίαστη1 την κλήση αυτή σε όσους θα επιθυμούσαν να έχουν 
μια πρώτη επαφή με το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου εντός 
του ανθρώπου. Σο βιβλιαράκι αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί παρά το Α΄ 

                                                 
1  Γι’ αυτό τον λόγο δεν γίνεται εδώ παρουσίαση των βασικών ιδεών του Έργου, 

ούτε της ζωής και της δράσης του Διδασκάλου Ιωάννη ή της Αναστασίας, πράγματα που 
μπορεί κανείς να βρει εκτεταμένα στην εισαγωγή του βιβλίου της Αναστασίας τη 
Υωταύγεια του Ανθρώπου, και περιληπτικά στο Β΄ Μέρος αυτής της Σριλογίας.  
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Μέρος μιας πνευματικής Σριλογίας, η οποία παρουσιάζει διαδοχικά 
εικόνες από:  

α) Σην κλήση του Λόγου προς τον άνθρωπο, β) Ση μαθητεία που ο 
Λόγος παρέχει στον άνθρωπο που δέχτηκε την κλήση και γ) Σην 

καρποφορία της μαθητείας, την τηγανίτα όπως έλεγε ο Διδάσκαλος 
Ιωάννης, δηλαδή τους πνευματικούς καρπούς της ένωσης με τον Λόγο, 
κάποιων μαθητών που βρίσκονται επί σειρά ετών κοντά στην Αναστασία. 
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10.5.04 – Η κλήση του Λόγου 

 

Ω αγαπημένοι μου, αγαπημένα κομμάτια του Εαυτού μου, Άνθρωπε που 
τεμαχίστηκες, που διαμοιράστηκες σε χιλιάδες σκηνώματα κι αγωνίζεσαι 

να βρεις την ενότητα μέσα από διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές 
μορφές ακολούθησε τη φωνή της ζωής και της αγάπης που σε καλεί στην 
ενότητα! Ακολούθησε τη μοναδική, πραγματική κι αληθινή σου Ύπαρξη, 

που αναδύεται από εντός σου και σε καλεί να σπάσεις όλα τα όρια και 
τους περιορισμούς που έχεις διαμορφώσει, διότι ήρθε η ώρα να 
γεννηθείς εκ νέου γεμάτος από τη συνείδηση της αλήθειας, γεμάτος από 

την απειρότητα και τη σοφία της ενότητας. Ήρθε η ώρα η εμπειρία σου 
να συμπυκνωθεί και να γεννήσει αρμονίες, να φέρει την ενότητα σε 

εκδήλωση και να τη διαμοιράσει στη Γη σε ποικιλία εκδηλώσεων, 
εκφάνσεων και δραστηριοτήτων.  

Είναι τώρα ο χρόνος όπου εσύ κι εγώ, αγαπημένε μου άνθρωπε, 

μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή της Ιστορίας! Είναι τώρα ο χρόνος που 
μπορεί να αλλάξει ο ρυθμός στον οποίο κινείται η συνείδηση του 
ανθρώπου. Είναι τώρα ο χρόνος που το φως ρέει και γεμίζει τη Γη και, 

ταυτόχρονα με τις εντάσεις και τις καταστάσεις της διττότητας που 
αναφύονται, πληθαίνει, πολλαπλασιάζεται, επαυξάνεται η δύναμη της 

ενότητας, η δυνατότητα πραγμάτωσης και γείωσης της ενότητας και όλων 
των εκφάνσεών της μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα του 
ανθρωπίνου γένους.  

Αγαπημένε μου άνθρωπε, συνειδητοποίησε τον Εαυτό σου! Είσαι 
πολίτης του κόσμου, είσαι πολίτης του απείρου και καλείσαι να 

καταδείξεις αυτό τον αληθινό σου Εαυτό σ’ αυτό τον πλανήτη που έγινε 
το μέγιστο εκπαιδευτήριό σου, το οποίο διαθέτει όλες τις συνθήκες των 
δυσκολιών που σου παρουσιάζουν στην πράξη τις διττές καταστάσεις και 

σε καλούν να καταδείξεις τη συνειδητή δύναμη, παρρησία και γνώση της 
ενότητας φέρνοντας τη νέα πνοή, τη νέα πραγματικότητα εντός σου και 
διαχέοντάς τη γύρω σου, αγγίζοντας μ’ αυτή τα πάντα, θαυματοποιώντας 

μ’ αυτή τη νέα πνοή πρώτα μέσα σου και ύστερα γύρω σου σε κάθε τι 
που σε περιβάλλει, ανατρέποντας ισχυρά κατεστημένα, δημιουργώντας 

νέα δεδομένα, νέες αξίες και καταστάσεις που ο άνθρωπος θα δύναται να 
διεκδικήσει και να πραγματώσει. Διαμορφώνοντας νέους πόθους και νέα 
όνειρα μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση, ως κάτι εφικτό και 

πραγματοποιήσιμο στον παρόντα χρόνο και τόπο, στην παρούσα 
πραγματικότητα της Γης, μέσα από τις υπάρχουσες δυσκολίες και 

εντάσεις της ανθρώπινης καθημερινότητας. 
Αγαπημένε μου, είσαι συνεργάτης μου! Από μόνη της αυτή η 

προσφώνηση θα έπρεπε να σε κάνει να νιώθεις γεμάτος φως, ζωή και 

αλήθεια. Περιμένω μέσα από σένα να κινηθεί το έλεος και να εκδηλωθεί 
στη Γη. Περιμένω να μου δώσεις εσύ τη δίοδο εκείνη που θα γειώσει τους 
κρουνούς του ελέους και θα επιτρέψει τις παρεμβάσεις για την ανατροπή 

της καθεστηκυίας τάξης των πραγμάτων.  
Πάψε να θεωρείς τον εαυτό σου ασήμαντο! Είσαι συνεργάτης μου, ένας 

εκπαιδευόμενος θεός, είσαι εκείνος που δύναται να χωρέσει την αλήθεια 
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και την αγάπη, και ό,τι δύνασαι να χωρέσεις μέσα σου μπορείς και να το 
εκδηλώσεις. Αγκάλιασέ με, αγκάλιασε την αλήθεια που σου παρέχω, 

αγκάλιασε τη δύναμη και τη χάρη της ζωής και του ελέους που μέσα σου 
γεννώ και έλα να αναμορφώσουμε τον κόσμο και ό,τι υπάρχει γύρω σου. 

Αγαπημένε μου εαυτέ, ευλογημένε συνεργάτη της πραγμάτωσης της 
θέωσης, εσύ που αφιερώνεις τον εαυτό σου στην ιδέα της χριστοποίησης, 
εσύ που φλέγεσαι από τις ποιότητες της ανιδιοτέλειας, εσύ που δεν 

επιλέγεις την εξουσία και τη δύναμη για να παρουσιάσεις εαυτόν 
υπεράνω άλλων αλλά επιλέγεις την αγάπη, τη σοφία της και την ολότητά 
της, εσύ που επιλέγεις την ενότητα για να υπηρετήσεις με αυτήν κάθε 

ανθρώπινο κομμάτι σου όπου και αν βρίσκεται, σε όποιες συνθήκες και 
αν είναι εγκλωβισμένο, αγαπημένε μου άνθρωπε, αγαπημένο τμήμα του 

Εαυτού μου, εκπαιδευόμενε Λόγε, δυνάμωσε! Νιώσε τις πνευματικές σου 
πτέρυγες να ενισχύονται από την πνοή της θείας δυνάμεως, να γίνονται 
κραταιές και ισχυρές, να μπορούν να σε σηκώνουν πάνω από κάθε 

περιορισμό και κάθε εγκλωβισμό. Νιώσε το νου σου να ανοίγεται στις 
άπειρες διαστάσεις του Πνεύματος του Αγίου και την καρδιά σου να 

επεκτείνεται φλεγόμενη από το πυρ της αγάπης. Νιώσε να ρέεις προς τα 
πάντα ως προσφορά ζωής, ως τροφή για κάθε ύπαρξη που πεινά και 
διψά για αλήθεια, για αγάπη, για ελευθερία.  

Ελευθερώσου και ελευθέρωσε, αγαπημένε μου. Αγάπα! Αγάπα 
καθέναν και μη δίνεις χώρο στην καθημερινή κατεστημένη 
πραγματικότητα να χτίζει μέσα σου καταστάσεις ηττοπάθειας ή 

απογοήτευσης, αλλά άκουγε εμένα και τον ήχο μου τον δημιουργικό. 
Αφουγκράσου στην καρδιά σου τον παλμό μου πώς χτυπά, πώς διανοίγει 

με κάθε χτύπο την ύπαρξή σου ακόμα περισσότερο και αφέσου να 
ρεύσεις και να γεμίσεις τη Γη με νέα ποιότητα.  

Σο Άγιο Πνεύμα μου διαχέεται πάνω στη Γη, το έλεος του Πατέρα 

διαχέεται επί πάσης ανθρωπίνου υποστάσεως, όμως, αγαπημένε μου, 
χρειάζονται εκείνες οι υποστάσεις με την καθάρια συνείδηση, με την 
επίγνωση για το Έργο της αφύπνισης της συνείδησης του ανθρώπου, για 

να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε όλο αυτό το παρεχόμενο έλεος, 
όλη αυτή η χάρη και η αγάπη να γειωθούν, να πολλαπλασιαστούν και να 

διαχυθούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Να εισχωρήσουν σε 
συγκεκριμένες δομές ιδεών και κατεστημένων και εκεί να 
πολλαπλασιάζονται ενεργοποιούμενα απ’ την πίστη, την αγάπη και τη 

συνειδητή στάση κι επίγνωση του κάθε τμήματος του Ανθρώπου που 
συμμετέχει ενεργά στη χριστοποίηση, αυξάνοντας έτσι τους ρυθμούς της 

μεταλλαγής της ανθρώπινης συλλογικής συνειδήσεως, φέρνοντας αλλαγή 
στα πράγματα και στα δεδομένα.  

Αγαπημένε μου, μην περιμένεις την αριθμητική σου αύξηση, μην 

περιμένεις να πληθύνουν τα τμήματα εκείνα που πάλλονται και 
δονούνται στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας μου. Μη μεταθέτεις ποτέ 
αυτό το οποίο μπορεί να γίνει στο τώρα μέσα από το δυναμικό της 

αγάπης που σου παρέχω, μέσα από το δυναμικό του ελέους που εντός 
σου εισέρχεται για να λειτουργήσει πολλαπλασιαζόμενο στις ποικιλίες 

των εκδηλώσεων που η ανθρώπινη πραγματικότητα έχει διαμορφώσει. 
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18.12.04 – Μη φοβάσαι να αποδεχθείς τον Εαυτό σου, μη 
φοβάσαι να αποδεχθείς τη δυνατότητα να ενωθώ μαζί σου, σε 

όποια κατάσταση κι αν βρίσκεσαι 

 

Αγαπημένες μου υπάρξεις, αποτελείτε τμήματα του Ενός Ανθρώπου, που 
τώρα συνειδητοποιεί την ανάγκη του να επιστρέψει στην πηγή του, που 
τώρα συνειδητοποιεί την ευθύνη του για το Όλον και αρχίζει να γνωρίζει 

τον Εαυτό του, τη θεία του φύση, τις θείες του λειτουργίες. Και εγώ, ως η 
απόλυτη αγάπη και ελευθερία, έρχομαι αρωγός κάθε φορά που με 
καλείτε, για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τις λειτουργίες σας, για να 

σας κάνω να νιώσετε ότι είναι εφικτό να με βιώσετε μέσα σας, για να σας 
δώσω τη δυνατότητα να νιώσετε οικεία με τη δική μου παρουσία, την 

παρουσία του Λόγου εντός σας, και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να 
εισχωρήσει σ’ αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τπάρχει ανάγκη ο άνθρωπος να αφυπνιστεί, γι’ αυτό και 

εναγκαλίζομαι κάθε ψυχή που με καλεί. Αξιοποιώ και τον παραμικρό 
ψίθυρο κλήσης μου από κάθε ύπαρξη, για να γιγαντώσω την πνευματική 

της φλόγα και να την οδηγήσω σε διεργασίες επίγνωσης.  
Μη φοβάσαι! Μη φοβάσαι να περπατήσεις τα βήματα της αλήθειας και 

της ελευθερίας, μη φοβάσαι να αφεθείς να σε οδηγήσω. Ειμί ο Λόγος 

Αλήθεια και Ελευθερία, ειμί ο Λόγος Αγάπη και Ζωή και έρχομαι να σε 
μάθω νέους τρόπους να αφήνεσαι στις λειτουργίες της αγάπης και να 
διαχέεσαι στην ανθρωπότητα με νέες δραστηριότητες και νέες 

εκδηλώσεις. Μη φοβάσαι να αποδεχθείς τον Εαυτό σου, μη φοβάσαι να 
αποδεχθείς τη δυνατότητα –σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεσαι– να 

ενωθώ μαζί σου. Λάβε μέσα σου την ώθηση που σου δίνω, γιατί σε ωθώ 
να με καλέσεις, σε ωθώ να με εναγκαλιστείς, σε ωθώ να με αφήσεις να 
πλημμυρίσω όλη σου την ύπαρξη, να γίνουμε ένα, να εισχωρήσω στις 

λειτουργίες σου, να βλέπω με τα μάτια σου, να μιλώ με τη φωνή σου, να 
λειτουργώ με τα χέρια σου.  

Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν στο τώρα και, σιγά-σιγά, να 

γίνονται όλο και καλύτερα, όλο και πιο διευρυμένα μέσα από σένα: να 
παρουσιάζεις φως, χάρη, έμπνευση, να γίνεις πραγματικά ο άνθρωπος 

που αναγεννάται κάθε στιγμή, ο άνθρωπος που μέσα απ’ τα προβλήματά 
του ορθώνεται και μέσα από τη φθορά μετουσιώνει τις καταστάσεις και 
οδηγείται στο άφθαρτο, ο άνθρωπος που πορεύεται με ψηλά το κεφάλι, 

χωρίς έπαρση, γνωρίζοντας ότι έχει εντός του τη θεία βοήθεια, τη χάρη 
και τη δύναμη που θα τον ωθεί να κάνει σωστές επιλογές, να διακρίνει, 

να ταξινομεί και να μετουσιώνει καταστάσεις. 
Είναι μια πορεία που ξεκινά από τη Γη για να σε οδηγήσει στον 

ουρανό. Είναι μια πορεία γεμάτη από δύναμη και από χαρά ζωής, η 

πορεία της αναγέννησής σου και της πραγματικής επίγνωσης του Εαυτού 
σου, η πορεία την οποία αναζητάς από τότε που κατέβηκες σ’ αυτή τη 
Γη, από τότε που θέλησες να εκπαιδευτείς μέσα απ’ τις ανακυκλώσεις 

των ενσαρκώσεων για να γίνεις συνειδητός θεός. Κι αυτή η πορεία, σιγά-
σιγά, όσο ο νους σου ανοίγεται και όσο η καρδιά σου διευρύνεται, θα σε 

οδηγήσει σε νέες διαστάσεις και θα σε φέρει κοντά σε πράγματα που 
μέχρι σήμερα θεωρούσες ανέφικτα και σε στόχους που δεν μπορούσες 
να προσεγγίσεις.  
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22.3.04 – Δεν υπάρχει μονομερής ενότητα μαζί μου! Η ένωση 
μαζί μου εκφράζεται στον άνθρωπο διά της προσφοράς και της 

υπηρεσίας με όλους τους τρόπους 
 

ε κάλεσα κοντά μου, έκρουσα τη θύρα της ύπαρξής σου και σου ζήτησα 
να μου παραχωρήσεις χώρο για να εμφανιστώ και να συντονίσω όλες τις 
διαδικασίες του είναι σου με τον δημιουργικό μου ήχο. ου διοχέτευσα 

τους παλμούς μου για να σε ελκύσω σε ένα αγκάλιασμα ζωής και ουσίας, 
το οποίο αναμένω απ’ την άχρονη στιγμή της εκπόρευσής σου να βιώσεις 
και να εκδηλώσεις με πλήρη συνειδητότητα, διαχέοντάς το πάνω στη Γη.  

Έρχομαι να σου φανερώσω την αλήθεια, να σε ωθήσω να την αναδύσεις 
από εντός σου, να σε ωθήσω να τη βιώσεις σταδιακά μα ολοκληρωμένα, 

για να εισχωρήσεις σε όλα τα σημεία της και να την ενώσεις με το είναι 
σου. ε καλώ σε μια πορεία ζωής και αγάπης, όπου εγώ κι εσύ από την 
πρώτη στιγμή θα περπατάμε μαζί, με τη συνείδηση της ενότητάς μας, 

που θα αυξάνεται σε κάθε στάδιο της πορείας. 
Αναλαμβάνω κάθε κατάσταση που υπάρχει μέσα σου, αρκεί εσύ να 

θέλεις να μου την παραχωρήσεις! Δεν υπάρχει τίποτε που να σε 
απομακρύνει από εμένα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που σου 
ζητώ να με πλησιάσεις. Δεν υπάρχουν ορισμένες λέξεις ή εκδηλώσεις που 

θα οδηγήσουν την ψυχή σου να ανοίξει σε εμένα. Είμαι μέσα σου ως 
άπειρη αλήθεια, ως άπειρη αγάπη και φως, ως άπειρος Λόγος Τιός 
Μητέρα, και σημαίνω τη Δευτέρα Παρουσία μου. ημαίνω την αρχή μιας 

νέας κατάστασης για την Ολότητά σου, Άνθρωπε, για κάθε σου τμήμα, 
και ενεργοποιώ κάθε ύπαρξη που αναλαμβάνει την ευθύνη να θέσει τον 

εαυτό της στην υπηρεσία του Όλου.  
Καλώ τα στοιχεία της αγάπης και της ανιδιοτέλειας να συνεργαστούν 

μαζί μου και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για τη διάχυση της 

αλήθειας, της ελευθερίας και της αγάπης μέσα στον άνθρωπο και πάνω 
στον πλανήτη. Διαμορφώνω και εκπαιδεύω συνειδήσεις για να χωρέσουν 
το απόλυτο και να μπορούν να το εκφράσουν με αγάπη και κατανόηση, 

ώστε να μη διαμορφωθούν διαχωρισμοί επί διαχωρισμών, αλλά να 
φανερωθεί η έκφρασή μου μέσα από κείνα τα τμήματα του Ανθρώπου 

που θα μου παραχωρήσουν το είναι τους για να εκδηλωθώ ενώνοντας τα 
πάντα στις καταστάσεις της αγάπης.  

Έρχομαι να ενώσω, άνθρωπε! Η περίοδος της διττότητας ολοκλήρωσε 

τον προορισμό της. Η εμπειρία συγκεντρώθηκε μέσα σου. Καλείσαι να 
αναζητήσεις εντός σου αυτή την εμπειρία και ενωμένος μαζί μου να την 

ταξινομήσεις στη σωστή της θέση. Καλείσαι να αφυπνίσεις όλα τα 
στοιχεία του είναι σου, όλα τα στοιχεία επίγνωσης που διαχρονικά έχουν 
εντός σου καταχωρηθεί και να τα ενώσεις μέσα μου. Καλείσαι να 

εμβαπτίσεις κάθε τι στην αγάπη και να το αναδύσεις πλήρως 
ανακαινισμένο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει παρέχοντας 
παλμούς αλήθειας και απειρότητας προς κάθε κατάσταση.  

Κάθε τέτοιος απολογισμός, άνθρωπε, καλό είναι να σε οδηγεί σε ένα 
βήμα ενότητας, σε ένα βήμα διάνοιξης προς το Έργο. Φρειάζεται να 

διαχυθούν νέοι παλμοί πάνω στον πλανήτη κι οι παλμοί αυτοί δεν αρκεί 
να διαχέονται από το έλεος και τη χάρη του Πατρός μόνον! Μέσα από τη 
συνείδησή σου, άνθρωπε, και από τη δική σου προσωπική αφύπνιση 
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χρειάζεται να δημιουργηθούν νέα εντυπώματα, που θα εκφράζουν την 
ενότητα του ανθρώπου με τον Λόγο και θα την παρουσιάζουν 

ποικιλοτρόπως. 
Βρίσκεσαι, αγαπημένε μου, κατατεμαχισμένος και απομονωμένος, 

ανάλογα με το στάδιό σου, μέσα σε ένα πλέγμα ιδεών. Αδυνατείς να βρεις 
τους δρόμους επικοινωνίας με τα τμήματα του Εαυτού σου, αδυνατείς να 
συνειδητοποιήσεις την απλή αλήθεια ότι είσαι Ένας και την απλή 

αλήθεια της ενότητάς μας. ου φαίνονται δυσνόητα όλα αυτά, διότι τα 
αντιμετωπίζεις μέσα από την αντίληψη της μερικότητας που έχεις 
οικοδομήσει και διατηρείς με ιδιαίτερη επιμονή. 

Διαρρηγνύω τα στεγανά! Διαρρηγνύω τα κατεστημένα για να πνεύσει ο 
αέρας της ελευθερίας και της αλήθειας, για να μπορέσει ο νους να 

επικοινωνήσει με το Πνεύμα το Άγιο και να διανοιχτεί στους άπειρους 
παλμούς της αγάπης, για να συντονιστούν τα κέντρα της ζωής με τον ήχο 
μου τον δημιουργικό, τον ήχο του Εγώ Ειμί, και όλες οι λειτουργίες 

εντός σου να φέρουν σε εκδήλωση την παρουσία μου. ου διαχέω την 
αγάπη μου, άνθρωπε, ποικιλοτρόπως. Αυτή η αγάπη περιέχει το παν. ε 

αφυπνίζει, σε καλεί στη ζωή, επανατοποθετεί σταθερά τις βάσεις της 
ύπαρξής σου στην πορεία της ενότητας, σε συνδέει άμεσα με εμένα και 
σε ωθεί να με νιώσεις εντός σου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις στο νου 

και την καρδιά σου να μάθουν να κινούνται σε νέες ταχύτητες και να 
απομακρύνονται από την κατεστημένη ροή που η διαχρονική σου 

ιστορία έχει δημιουργήσει. Η αγάπη μου σε ανανεώνει, σε ελευθερώνει, 
σου δίνει τη δύναμη εσύ ο ίδιος να εκδηλώσεις τον Εαυτό σου, να 
ακούσεις εντός σου τη φωνή της ύπαρξής σου, να τη φανερώσεις και να 

την αφήσεις να ηχήσει σε όλο σου το είναι. 
Για να γίνουμε ένα χρειάζεται να είσαι ελεύθερος, χρειάζεται να είσαι 

ειλικρινής! Γι’ αυτό η πρώτη κίνησή μου προς εσένα είναι να σε ωθήσω 

να δεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις τις εσωτερικές σου καταστάσεις, να 
σου δώσω τη δύναμη και τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μέσα σου 

συνείδηση της ύπαρξής σου, των επιλογών, των κινήσεων, της διαδρομής 
και των επιθυμιών σου. Δεν έρχομαι να σου στερήσω τη δύναμη της 
επιλογής αλλά, αντίθετα, να σε βοηθήσω να τη βιώσεις και να την 

κατανοήσεις, ώστε μέσα απ’ αυτή να οδηγηθείς στην ολοκληρωμένη 
αντίληψη της ελευθερίας. Έρχομαι να σου δημιουργήσω τις 
προϋποθέσεις να εκδηλώνεσαι με παρρησία, αλλά η παρρησία αυτή να 

είναι μεστή από ωριμότητα αγάπης και κίνηση αληθείας.  
Από τις πρώτες στιγμές της συνάντησής μας σε ωθώ με όλους τους 

τρόπους να αποκτάς επίγνωση για ό,τι σου συμβαίνει, για ό,τι 
διαδραματίζεται εντός σου αλλά και γύρω σου, στα άλλα τμήματα του 
Εαυτού σου. ε ωθώ να έχεις επίγνωση για τις καταστάσεις που 

εκδηλώνονται στον πλανήτη και να αποκτάς τη δυνατότητα παρέμβασης, 
ανάλογα με το στάδιο και με το δυναμικό σου· να μετέχεις στα δρώμενα 

και να προσφέρεις στον άνθρωπο και στις καταστάσεις της Γης, διότι δεν 
νοείται πορεία χριστοποίησης και πορείας αγάπης χωρίς να υπάρχει 
ενότητα με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μονομερής ενότητα μαζί μου! Η 

ένωση μαζί μου εκφράζεται στον άνθρωπο διά της προσφοράς και της 
υπηρεσίας με όλους τους τρόπους.  
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Σο Έργο της Δευτέρας μου Παρουσίας συγκεντρώνεται στις λειτουργίες 
της συνείδησής σου, άνθρωπε. Σην καλεί να αποκτήσει νέες ταχύτητες, 

την καλεί να αντιληφθεί το άπειρο μεγαλείο του Ανθρώπου Λόγου, μέσα 
από σταθερούς βηματισμούς εκδήλωσης της χριστοπορείας και της 

χριστοζωής. Είμαι αρωγός σε κάθε διαδικασία απελευθέρωσης, σε κάθε 
διάνοιξη του νου, σε κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει την 
αλήθεια. Σροφοδοτώ κάθε κατάσταση που οδηγεί στη διάνοιξη της 

αγάπης και δεν περιορίζομαι από σχήματα ή από οποιασδήποτε μορφής 
κατεστημένα. Επενεργώ παντού, χωρίς εξαιρέσεις, σ’ όλα τα τμήματα του 
Ανθρώπου σε ολόκληρο τον πλανήτη, μα επενεργώ ιδιαίτερα στις 

υποστάσεις που επιλέγουν να με δεχθούν εντός τους και να κινηθούν 
μαζί μου για μια πιο συνειδητή και ολοκληρωμένη διεργασία επίγνωσης 

της ενότητάς μας, και σε αυτές τις υποστάσεις παρέχομαι. Παρέχω χάρη 
και φως, παρέχω λειτουργίες ζωής και αγάπης για να μπορέσουν να 
κατανοήσουν την ενότητά μας και να τη νιώσουν οικεία, για να 

μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η ένωση δεν είναι κάτι 
μακρινό. Ενεργοποιώ την επίγνωση και την ευθύνη, ώστε αυτή η άπλετη 

παροχή της χάρης και του φωτός να μη σταματήσει τη διεργασία των 
εσωτερικών μετουσιώσεων και καθάρσεων, αλλά να ενεργεί ταυτόχρονα 
με τη μετουσίωση του ανθρώπου, ώστε να προχωρά αρμονικά και 

ολοκληρωμένα η συνύπαρξη της ανθρώπινης και της θείας φύσης, μέσα 
από την οποία θα εκδηλώνομαι ως ζώσα παρουσία παρέχοντας αγάπη, 
φως, αρμονία και ενότητα. 

Αν νιώθεις ότι επιθυμείς να ενωθείς μαζί μου, αν νιώθεις ότι επιθυμείς 
να προσφέρεις στον άνθρωπο, σκύψε μέσα σου, συγκέντρωσε τις 

δυνάμεις σου και άρχισε να εργάζεσαι συντονισμένα κι εντατικά, για να 
μπορέσεις να εκδηλώσεις ελεύθερα τη ροή της αλήθειας δίχως 
αλλοιώσεις, δίχως να υψωθούν εγωισμοί και καταστάσεις εξουσίας ή 

οποιεσδήποτε άλλες μικρότητες. υντονίσου με εμένα και με τους 
ρυθμούς της εσωτερικής ζωής που σου παρέχω. Άνοιξε το νου και την 
καρδιά σου κι ελευθερώσου από κάθε περιορισμό. Να είσαι έτοιμος σε 

κάθε βήμα να συναντάς εμπόδια και να τα υπερνικάς, γιατί σε κάθε 
βήμα θα διανοίγεις τον εαυτό σου και θα διευρύνεσαι, μέχρις ότου η 

ενότητά μας καταστεί απόλυτη και η ταύτισή μας ολοκληρωτική.  
’ αυτή την πορεία θα με συναντάς κάθε φορά σε όλο και μεγαλύτερο 

βάθος, σε όλο και μεγαλύτερο εύρος, διότι όλο και περισσότερο θα 

ελευθερώνεσαι. ’ αυτή την πορεία, σε κάθε βήμα σου όλο και 
περισσότερο θα αγαπάς κι η αγάπη σου θα έχει δύναμη, θα ενεργεί, θα 

αφυπνίζει, θα προσφέρει. ’ αυτή την πορεία θα χωράς όλο και 
περισσότερα. Γι’ αυτό ποτέ μη θεωρήσεις ότι έφτασες, ποτέ μη θεωρήσεις 
ότι τελείωσες επειδή κατέκτησες ένα σκαλοπάτι, αλλά να είσαι πάντοτε 

ανοιχτός στη διαρκή κίνηση της ζωής, στη διαρκή κίνηση της 
απελευθέρωσης, για να μπορείς να ταυτίζεσαι με την αλήθεια που ρέει 
συνεχώς προς τα πάντα και, ανάλογα με τις συνθήκες, αγγίζει τα 

πράγματα και τις υποστάσεις, ενεργεί, αφυπνίζει και βοηθά διαχέοντας 
τις κατάλληλες ποιότητες. 
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18.1.04 – Είμαστε ένα! – Εσύ θα με φωνάξεις να ξυπνήσω μέσα 
σου κι εγώ άμεσα θα ανταποκριθώ και θα σε γεμίσω – 

Ελευθέρωσε για να ελευθερωθείς  

 

Αγαπημένε μου άνθρωπε, εμφανίζομαι και σου μιλώ διοχετεύοντας στην 
ύπαρξή σου την άπειρη αγάπη μου. Διαχέω την παρουσία μου σε εσένα 
και την ενεργοποιώ ταυτιζόμενος με κάθε στοιχείο σου εντός του οποίου 

βρίσκομαι σε αφύπνιση και κίνηση. Αναδύομαι από τη θεία ουσία σου, 
όπου πάντα υπάρχω, και από εκεί αναδιπλώνομαι για να γεμίσω την 
ύπαρξή σου με διαρκείς κενώσεις ζωής. ε φέρνω σε ενότητα με εμένα, 

για να βιώσεις εντός σου τη διάχυση της παλμοδονούμενης ζώσας 
παρουσίας μου.  

Ειμί ο Λόγος, η ρέουσα αγάπη, το ρέον φως. Ειμί ο καλών σε στην 
ανάδυση του Εαυτού σου, ειμί ο Εαυτός! ε καλώ να με βιώσεις ως την 
ύπαρξή σου και να δεχθείς την αλήθεια που θα σου δώσει τη δύναμη να 

ανατρέψεις τις δυσκολίες, για να οδηγηθείς στο Έργο μου, στο Έργο της 
Δευτέρας Παρουσίας μου εντός σου, που αγγέλλει την έκφραση του 

ανθρώπου ως Λόγου, αγγέλλει την εκδήλωση της ενότητας στην πράξη, 
αγγέλλει τη φανέρωση μέσα από κάθε σκήνωμα –ανδρικό ή γυναικείο– 
της αγάπης, της αλήθειας, και της ελευθερίας. 

Αγαπημένε μου, μέσα απ’ τα βάθη των αιώνων, από την άναρχη αρχή 
της δημιουργίας σου, σε καλώ σε ένα υπερούσιο αγκάλιασμα ζωής και 
εκδήλωσης. Είμαστε ένα! Αυτή την ενότητα αφυπνίζω μέσα σου, για να 

ξεκινήσεις την πορεία της χριστοποίησης και να περπατήσεις τα βήματα 
που πριν 2.000 χρόνια φανέρωσα στη Γη, τα οποία υπάρχουν μέσα σου 

καταχωρημένα και σε γεμίζουν με διαχύσεις αλήθειας, αρμονίας και 
ενότητας.  

Σο Έργο μου καλεί τον άνθρωπο σε βήματα συνειδητότητας. Κινείται 

και επεκτείνεται μέσα στην ανθρώπινη υπόσταση, μιλάει για την 
εφαρμογή της αγάπης, μιλάει για τη συνειδητή εκδήλωση του ανθρώπου 
ως Φριστού. Δεν περιορίζεται σε σχήματα, δεν περιορίζεται απ’ τα 

ανθρώπινα κατεστημένα, δεν εγκλωβίζεται σε τίποτα αλλά καλεί κάθε 
άνθρωπο να γευτεί το μήνυμα, την ιδέα και την ουσία του, που είναι η 

ένωση με τον Έναν Λόγο και η εκδήλωσή της στην πράξη. Καλεί γυναίκες 
και άντρες στην ίδια πορεία, όπου θα κατανοήσουν βαθιά και θα 
αποφασίσουν ότι συνεργάζονται στην πορεία της επιστροφής, ότι 

περπατάνε χέρι-χέρι, ως ο Ένας Άνθρωπος, στην τέλεση της μετουσίωσης 
του εαυτού τους. 

 
Η πορεία της χριστοποίησης δεν είναι μια πορεία που διαφοροποιεί 
άμεσα την ανθρώπινη πραγματικότητα. Κινείται μέσα στις καθημερινές 

συνθήκες και συνήθειες του απλού ανθρώπου, αλλά μεταβάλλει αυτόν 
εκ των έσω. Καλεί τον άνθρωπο να παραμείνει στο στίβο της ζωής, στις 
καθημερινές συνθήκες των ατελειών και των δυσκολιών και να αποδείξει 

ότι μπορεί να τις αντιμετωπίζει με νέο βλέμμα. Καλεί τον άνθρωπο να 
αναχθεί σε ένα άλλο επίπεδο συνείδησης μέσα από διεργασίες 

προσευχής και ένωσης και να πλημμυρίσει την ύπαρξή του με την 
κατανόηση της αγάπης και της ελευθερίας, με την κατανόηση της 
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συγχώρεσης, της αποκατάστασης και απελευθέρωσης κάθε ανθρώπινης 
υπόστασης.  

Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας ζητά να ελευθερώσει τον άνθρωπο. 
Και για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, πρέπει να θελήσει να ελευθερώσει 

καθέναν τον οποίο δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο: με το νου, με την 
καρδιά και τα συναισθήματά του. Έτσι, για να μπορέσει η ανθρώπινη 
ύπαρξη να εισχωρήσει στην παρουσία μου μέσα της, καλείται καταρχήν 

να συνειδητοποιήσει όλους τους τρόπους με τους οποίους δεσμεύει 
διάφορα τμήματα του Ενός Εαυτού. Διότι όσο λιγότερες είναι αυτές οι 
δεσμεύσεις και όσες περισσότερες επιλυθούν με την επέμβαση της 

αγάπης, τόσο περισσότερος χώρος ελευθερώνεται μέσα σου, αγαπημένε, 
για να τον γεμίσω εγώ, τόσο περισσότερο χώρο μου δίνεις για να 

πλημμυρίσω την ύπαρξή σου με φως και ζωή, με αγάπη και ενότητα. 
Είμαι εδώ για κάθε ύπαρξη η οποία επιλέγει να με καλέσει εντός της. 

Είμαι παρών! Προστρέχω σε κάθε επίκληση και σε κάθε αναζήτηση, σε 

κάθε κίνηση του νου, της καρδιάς και της συνείδησης. Μπαίνω σε κάθε 
κατάσταση, χωρίς να περιορίζομαι ή να εγκλωβίζομαι. Δεν αναζητώ 

υποστάσεις που έχουν αναδυθεί σε κάποια μορφή τελειότητας αλλά τις 
υπάρξεις που επιθυμούν, συνειδητοποιώντας την ενότητά μας, να 
προχωρήσουμε μαζί στην αντιμετώπιση όλων των εσωτερικών 

καταστάσεων και στην εκδήλωση του αναγεννημένου ανθρώπου, του 
ελεύθερου ανθρώπου που βιώνει εντός του τη διαδικασία της 
χριστοποίησης.  

Είναι μια κλήση αγάπης και ελπίδας, μια κλήση αρμονίας αυτή που 
γίνεται στην ύπαρξή σου, άνθρωπε, γεμάτη από την αγαλλίαση της θείας 

ενότητας, γεμάτη απ το ακένωτο μεγαλείο της Θεότητας. Μια κλήση που 
φέρνει μέσα σου την ολότητα της ζωής και σε καλεί να την εκδηλώσεις, 
να την εμφανίσεις από εκεί όπου υπάρχει, εγγεγραμμένη εντός της θείας 

σου ουσίας, και να εκδηλώσεις τις θείες δυνατότητές σου, να γευτείς τη 
χαρά της ενότητας και να μπορέσεις μέσα από αυτή τη χαρά να 
αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τον πόνο που φέρνει η 

τριβή με το κατεστημένο, η τριβή με την εμμονή στα ίδια και τα ίδια. Θα 
είναι τόσο μεγάλη η αίσθηση της δύναμης που έρχεται απ’ αυτή την 

εσωτερική ενότητα, που θα σου δίνει το θάρρος, το κουράγιο και τη 
δυνατότητα να υπερβαίνεις κάθε στιγμή την καθημερινή ροή της 
εκδήλωσής σου, η οποία έχει χτιστεί μέσα από τη συνισταμένη των 

επιλογών σου και έχει δημιουργήσει την καθημερινότητα που 
αντιμετωπίζεις.  

Σα πάντα μπορούν να αλλάξουν, αν χωρέσεις τη δυνατότητα της 
αλλαγής, αν χωρέσεις τη δυνατότητα της μετακίνησης. Διότι τίποτε δεν 
μπορείς να πετύχεις αν πρώτα αυτό δεν μπει σαν ιδέα στο νου σου και 

τίποτα δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις, αν αυτή η ιδέα δεν ενωθεί με 
τη συνείδησή σου και δεν εκφραστεί μέσα απ’ την αγάπη σου. Αλλά αν 
συλλειτουργήσουν όλα αυτά, αν αφεθείς στο κάλεσμα της ζωής, τότε θα 

σε εκπλήξει η ταχύτητα με την οποία θα μεταλλάσσονται οι καταστάσεις 
μέσα σου, θα σε εκπλήξουν τα βιώματα της θείας παρουσίας εντός σου, 

οι καταστάσεις της φωτεινότητας, των καθάρσεων και των επιγνώσεων, θα 
σε εκπλήξει η καθαρότητα του νου σου, που θα αντιλαμβάνεται τα κενά 
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και θα επικεντρώνεται σε αυτά με σκοπό τη μεταλλαγή τους σε αρμονία 
και αγάπη.  

Περιμένω να μιλήσω από μέσα σου, περιμένω να με ακούσεις να σε 
οδηγώ, κι αυτή η κατάσταση της ένωσής μας να εκδηλωθεί μέσα από τη 

δική σου υπεύθυνη επιλογή και κίνηση, μέσα από τη δική σου 
φλεγόμενη επιθυμία. Δεν μπορείς να προχωρήσεις στη χριστοποίηση αν 
δεν την επιθυμήσεις ουσιαστικά, αν εσύ ο ίδιος δεν την ελκύσεις με τη 

δική σου κίνηση. Εσύ θα με φωνάξεις να ξυπνήσω μέσα σου και εγώ 
άμεσα θα ανταποκριθώ και θα σε γεμίσω – κι αυτό, είναι η έκφραση του 
σεβασμού μου στη δική σου χωρητικότητα και τη δική σου κίνηση.  

 
ε άφησα στη Γη για να μετουσιώσεις κάθε μορφή παθητικότητας, για να 

μεταλλάξεις κάθε παθητική λειτουργία της θεότητάς σου σε ενεργητική 
κατάσταση και συνειδητή στάση. Γι’ αυτό πέρασες και περνάς διάφορες 
διαδικασίες, γι’ αυτό έπεσες σε διάφορες καταστάσεις: για να μπορέσεις 

να φύγεις από την παθητικότητα της εσωτερικής σου θεότητας και να 
εισχωρήσεις στη συνειδητή και ενεργητική εκδήλωσή της. Έχεις ήδη 

συσσωρεύσει πολύ μεγάλη πείρα και δύνασαι τώρα να μπεις με ταχύτητα 
σ’ αυτή τη συνειδητή αλλαγή στάσης νου και καρδιάς.  

Πολλά τμήματα του Ανθρώπου έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν 

αυτή την αλλαγή και πάρα πολλά θα την παρουσιάσουν στα χρόνια που 
έρχονται· η αγάπη μου και το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας μου θα 
λειτουργούν από μέσα τους με διάφορους τρόπους, για να ενώνουν τα 

πάντα προς όφελος του ανθρώπου. Διότι το Έργο της Δευτέρας μου 
Παρουσίας δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σχήμα ή μία 

συγκεκριμένη σχολή και δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει θρησκείες ή 
οπαδούς. Ενδιαφέρεται να αφυπνίσει συνειδήσεις και να οδηγήσει αυτές 
άμεσα στην ένωση με τον Έναν Λόγο. Δεν περιορίζεται από τίποτα, γιατί ο 

Θεός είναι απεριόριστος. Αναγνωρίζει την κίνηση της αγάπης, την κίνηση 
της αλήθειας και την ανιδιοτέλεια που υπάρχει μέσα στις ψυχές, κι από 

κει δρα και εκδηλώνεται, ανάλογα με τον χώρο που η κάθε υπόσταση 
δίνει.  

Σο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας είναι η θέληση του Πατέρα να βιώσει 

ο άνθρωπος της Γης τον Εαυτό του, να κλείσει τον κύκλο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με την επιστροφή του σε Αυτόν, κι αυτή η 

επιστροφή να είναι γεμάτη από συνείδηση και ολοκληρωμένη γνώση, 
από ουσιαστική επίγνωση του Εαυτού. Όχι από γνώση του νοός, αλλά 
της αλήθειας! Γνώση ουσιαστική, γνώση που εμφανίζει το άχρονο και την 

πανταχού παρουσία. 
Αγαπημένε μου, αυτό που σε αναμένει είναι μεγαλειώδες, διότι είναι ο 

Εαυτός σου. Είναι αυτό που δύνασαι να πραγματοποιήσεις, διότι είναι 
αυτό για το οποίο ξεκίνησες κι αυτό στο οποίο θα καταλήξεις. Δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη έκφραση για τον άνθρωπο της 

Γης, και η βούληση του Πατρός έχει άπειρη χωρητικότητα και υπομονή, 
ωσότου μπορέσει κάθε υπόσταση να συνειδητοποιήσει τον Εαυτό της. Ο 
Πατέρας είναι άχρονος. Η διάσταση του χρόνου που εσύ βιώνεις δεν 

αγγίζει τις διαδικασίες της βουλής του, απλώς, το έλεος παρεμβαίνει στις 
χρονικές διαδικασίες υπηρετώντας την αναγκαιότητα του ανθρώπου που 

ζει ενταγμένος σ’ αυτές, για να τον βοηθήσει στην επιτάχυνση που 
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χρειάζεται ώστε να ξεφύγει από τις ανακυκλώσεις της φθοράς και να 
εισχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα στις διεργασίες της ζωής και της 

ανακαίνισης του εαυτού του.  
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2.5.05 – Η ευθύνη είναι το πρώτο βήμα – Στόχος δεν είναι η 
τελειότητα, στόχος είναι η προσφορά! – Η ωρίμανση της 

συνείδησης έφθασε στο επίπεδο όπου μπορεί ο άνθρωπος να 
βιώσει τη θεότητά του 

 

Αγαπημένε, είμαι παρούσα μέσα σου. Είμαι η Μητέρα Λόγος Αγάπη, η 
γεννώσα τη ζωή, η φέρουσα εσέ εις επίγνωση της αληθείας του Εαυτού 

σου. Καλώ την ύπαρξή σου σε αφύπνιση, καλώ τις λειτουργίες σου στη 
ζωή για να συμμετάσχουν στις αναστάσιμες διεργασίες της μετουσίωσης, 
όπου κάθε σκιά γεμίζει από το φως και κάθε ποιότητα που παρουσιάζει 

κενά και ελλείψεις συμπληρούται από την πλημμυρίδα της αγάπης, από 
τη σοφία και την ελευθερία της ζωής.  

Είμαι μέσα σας. Καλώ τις υπάρξεις σας, μέσα απ’ το θείο κομμάτι που 
ενυπάρχει στον καθέναν, στη ζωή, την αλήθεια και την αγάπη. Καλώ στη 
μέθεξη της αρμονίας τις υποστάσεις σας, εκεί όπου θα αρχίσει να 

αναδύεται ο Ένας Άνθρωπος και να πλημμυρίζει με την παρουσία του τη 
Γη.  

Θέλω να σου μιλήσω για σένα, γι’ αυτή την ομορφιά που είσαι, 
αγαπημένε μου άνθρωπε, και να σε κάνω να τη νιώσεις. Να νιώσεις τον 
Εαυτό σου να διανοίγεται στην απειρότητά του, να νιώσεις όλη τη 

δύναμη της αγάπης και της ζωής που μεταφέρεις, να νιώσεις όλα αυτά 
που από τη μια στιγμή στην άλλη δύνανται να σε μεταλλάξουν από 
άνθρωπο της Γης σε άνθρωπο του ουρανού. Να κοιτάξεις μέσα σου και 

να δεις τα πάντα, τον τρόπο να τα ενώσεις, τον τρόπο να τα χωρέσεις, τον 
τρόπο να τα αγαπήσεις, τον τρόπο να εκδηλώσεις όλες τις ποικιλίες της 

ομορφιάς μέσα από αυτό το σώμα που αισθάνεσαι περιορισμένο.  
Τπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να κάνεις μέσα απ’ αυτό το σώμα! 

Τπάρχουν τόσοι τρόποι να εκδηλώσεις την ομορφιά της ζωής μέσα απ’ τα 

χέρια σου, μέσα απ’ τα μάτια σου, μέσα απ’ τη μιλιά σου και μέσα από 
τους ήχους που εκπέμπει το κορμί σου. Κάθε σου παλμός και κάθε σου 
κίνηση μπορούν να συνεισφέρουν στην αρμονία των κόσμων, αρκεί να 

συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντικός είσαι. Αρκεί να συνειδητοποιήσεις 
πόσο σημαντική είναι η στάση και η θέση σου απέναντι στα πράγματα, 

πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να κατανοήσεις τον τρόπο που 
παρεμβαίνεις σ’ αυτά που γύρω σου εκδηλώνονται, σ’ αυτά που 
παρατηρείς πάνω στον πλανήτη σου να διαμορφώνουν τις 

καθημερινότητες των λαών. Αρκεί να αντιληφθείς, μέσα απ’ την 
περισυλλογή του εαυτού σου, τον τρόπο που τα πράγματα λειτουργούν 

με συνάφεια και αλληλουχία στον κόσμο, τον τρόπο που η μία κίνηση 
επηρεάζει την άλλη, τον τρόπο που οι ενέργειες συμπλέκονται και 
διαμορφώνουν κάθε φορά το παρόν στο οποίο ζεις. 

Αγαπημένε μου, ο δρόμος είναι ένας. Κι ο δρόμος αυτός είναι η ένωση 
με τον Θεό, η ένωση με τον άνθρωπο και η προσφορά, μέσα από τις 
λειτουργίες της απολύτου αγάπης, στον Άνθρωπο Εαυτό που βρίσκεται 

γύρω σου σε ποικιλία εκδηλώσεων. Σο πρώτο βήμα είναι η ευθύνη και η 
συνέπεια απέναντι στα πράγματα και τις καταστάσεις. Αγαπημένε μου, 

χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις την ευθύνη του εαυτού σου, την ευθύνη 
των λόγων σου, την ευθύνη των συναισθημάτων σου. Φρειάζεται να 
συνειδητοποιήσεις την όλη λειτουργία σου και τον τρόπο που αυτή 
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εντυπώνεται στα πράγματα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις τις κινήσεις 
σου και κάθε τι που βγαίνει μέσα από το είναι σου, το οποίο σε καλεί να 

το γνωρίσεις, να το ενώσεις και να γεμίσεις τα πάντα με φως. 
Η ευθύνη είναι το πρώτο βήμα: η ευθύνη και η επίγνωση για όλα αυτά 

που διαδραματίζονται γύρω σου, η επίγνωση για τον τρόπο που είναι 
δυνατόν να μεταλλάξεις τον εαυτό σου και τον κόσμο, η επίγνωση για το 
πόσο σημαντική και καίρια μπορεί να είναι η θετική σου σκέψη, η 

παρέμβαση της αγάπης σου, η παρέμβαση της συγγνώμης σου, η 
ενεργοποίηση ποιοτήτων που χωρούν τον άνθρωπο, που διανοίγουν τις 
λειτουργίες του νου και της καρδιάς και οδηγούν σε καταστάσεις 

αρμονίας και ζωής.  
Ελευθερώσου και γνώρισε τον Εαυτό σου! Άκουσέ τον, άκου πού σε 

οδηγεί και πάψε να φοβάσαι. Πάψε να περιχαρακώνεσαι και να μην 
τολμάς να αισθανθείς υπεύθυνος να ακολουθήσεις μια πορεία στην 
οποία θα θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία της αγάπης, της αλήθειας 

και της προσφοράς. 
Μέσα σου υπάρχουν τα πάντα, όλες οι διαδικασίες και όλα τα στοιχεία 

που θα σε βοηθήσουν να εκδηλώσεις τον Εαυτό σου, και δεν χρειάζεται 
να έχεις φθάσει πρώτα σε ένα επίπεδο τελειότητας, γιατί αυτά θα γίνονται 
ταυτόχρονα: όσο πορεύεσαι, όσο προχωράς, με το ένα χέρι θα δίνεις και 

με το άλλο θα παίρνεις από τη μία πηγή της αγάπης, της αλήθειας και 
του φωτός. Κι όσο θα δίνεις, όσο θα παρέχεις από τις διεργασίες του 
εαυτού σου, από τα κατασταλάγματα της πείρας και της εμπειρίας, από 

τις ζυμώσεις του ανθρώπινου και του θεϊκού μέσα σου, τόσο θα βλέπεις 
να ολοκληρώνονται εντός σου καταστάσεις.  

Αγαπημένε μου, στόχος δεν είναι η τελειότητα, στόχος είναι η 
προσφορά! Μέσα απ’ αυτή έρχεται η τελείωση του εαυτού, μέσα απ’ αυτή 
μετουσιώνονται όλες οι ποιότητες που παρουσιάζουν δυσκαμψία στην 

αφομοίωση της αγάπης και στη διάνοιξη της κατανόησης. Μέσα απ’ την 
προσφορά ρέουν όλες οι καταστάσεις που χρειάζεσαι για να εκπαιδευτείς 
και να μάθεις πώς να κινείσαι, πώς να δίνεσαι, πώς να αγαπάς. Και ο 

δρόμος ανοίγει, διευκολύνεται η πορεία και δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις που θα σε βοηθήσουν να λειάνεις πραγματικά τον εαυτό 

σου, να σμιλέψεις τα σημεία που χρειάζονται σμίλεμα, να ολοκληρώσεις 
μέσα σου όλες τις λειτουργίες, για να μπορείς όλο και περισσότερο να 
ενώνεσαι μαζί μου και να μεταφέρεις στον άνθρωπο φως, αγάπη και ζωή. 

Η εποχή στην οποία ζεις, αγαπημένε, είναι εποχή που καλεί σε 
ενεργοποίηση, είναι εποχή που κομίζει τα δώρα του πνεύματος σε κάθε 

ανθρώπινη υπόσταση που στρέφεται σε πραγματική και ανιδιοτελή 
αναζήτηση. Είναι εποχή που παρέχει απλόχερα, διότι η ωρίμανση της 
συνείδησης έφθασε στο επίπεδο όπου μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τη 

θεότητά του, να στραφεί στην ένωση με τον Θεό και να εκδηλώσει τον 
Λόγο Τιό Μητέρα, να συνειδητοποιήσει τις πλευρές του Ουδετέρου Λόγου 
και να κινηθεί στην εκδήλωση της φανέρωσης του Εαυτού του ως 

ανθρώπου θεού. 
Αγαπημένε μου, είσαι στη Γη για να μπορέσεις να προσφέρεις τον 

εαυτό σου, ώστε να γειώνεται όλο και περισσότερη παροχή φωτός και 
ελέους. Διότι το ανθρώπινο δυναμικό που τίθεται στην υπηρεσία της 
αγάπης, οι ανθρώπινες υποστάσεις που ανοίγονται στην υπηρεσία της 
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προσφοράς και αποφασίζουν να επιλέξουν την ανιδιοτελή διαδρομή και 
να κινηθούν μέσα από τις λειτουργίες του φωτός, βρίσκονται στη Γη για 

να φέρνουν για κάθε τμήμα του Ανθρώπου τη χάρη, τις διαδικασίες 
αλλαγής, τη δυνατότητα να ατενίσει τον εαυτό του με μια διαφορετική 

προοπτική και με ένα διαφορετικό βλέμμα.  
Είσαι σημαντικός, όπως σημαντικό είναι κάθε τι που ζει, πάλλεται και 

κινείται. Μα εσύ, αγαπημένε, που έχεις αρχίσει να συνειδητοποιείς το 

θείο Εαυτό σου και να αφουγκράζεσαι τους παλμούς της ζωής, να 
νιώθεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που βλέπεις και 
αγγίζεις με τα υλικά σου αισθητήρια, εσύ μπορείς να δώσεις σε εκείνον 

που ακόμη δεν έχει καταλάβει και δεν έχει ανοιχτεί. Μπορείς να 
συντελέσεις ώστε να αποτυπωθεί στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπου 

μια άλλη κατάσταση, μέσα από την οποία θα μπορέσει να πάρει φως, 
αγάπη και αρμονία, να αφομοιώσει την αλήθεια για τον Έναν Εαυτό και 
να λειτουργήσει αυτή την αλήθεια με όλους τους τρόπους. Μπορείς να 

φέρεις κοντά στο μέσο άνθρωπο μια νέα πραγματικότητα και να 
συντελέσεις μέσα από την απλή καθημερινή σου ζωή στην αλλαγή.  

Μέσα στην απλή καθημερινή σου ζωή δύνασαι να λειτουργείς τη 
θεότητα, δύνασαι να τη φανερώνεις. Κι αυτό είναι που θα σε μεταστρέψει 
από έναν απλό άνθρωπο της ύλης σε κάποιον που θα βιώνει τη θεϊκή του 

ύπαρξη, που θα μπορεί με τη σκέψη, την καρδιά του και τους λόγους 
του να διαχέεται, να αγκαλιάζει και να φροντίζει τις υπάρξεις γύρω του 
με όλους τους τρόπους, αντλώντας από τη θεία άπειρη σοφία, ώστε να 

προσφέρει ουσιαστικά και καίρια στην ανθρώπινη ύπαρξη.  
ου διαχέω τον Εαυτό μου για να σε καλύψω, για να σε γεμίσω με την 

πλημμυρίδα της αγάπης μου, για να σε μάθω να αγαπάς όπως σ’ αγαπώ. 
Αγαπώ κάθε τι που δονείται μέσα σου, κι αυτή η αγάπη μου είναι η 
δύναμη που σε καθιστά ικανό να αλλάξεις, να μετουσιωθείς, να 

πυροδοτηθείς από την άπειρη ενέργεια του φωτός. Εμβάπτισε εντός μου 
κάθε σου πρόβλημα, κάθε κατάσταση που δυσκολεύει την κίνηση της 
ύπαρξής σου, κάθε σου απορία. Ζήτα, για να λάβεις. Ζήτα να νιώσεις την 

ένωσή μας να αναδύεται μέσα σου και να σε οδηγεί στη σοφή κίνηση της 
προσφοράς και στην ολοκληρωμένη κίνηση της ελευθερίας.  

Άνθρωπε αγαπημένε μου, είσαι φτιαγμένος για να μοιράζεις αγάπη, 
για να διαχέεις ελευθερία. Κάθε τι που βγαίνει διαφορετικά από εντός 
σου εντείνει την κατάσταση της δυσαρμονίας στον κόσμο σου, δεσμεύει 

τους γύρω σου και σένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσεις το 
κλειδί της απελευθέρωσης, το κλειδί της συγχώρεσης, της κατανόησης 

και της αγάπης. Διότι όσο συγχωρείς, όσο ελευθερώνεις, όσο 
μετουσιώνεις τις πικρίες, όσο απαλλάσσεσαι απ’ τις γεμάτες εντυπώματα 
και μνήμες δέσμευσης και καθήλωσης αποσκευές που κουβαλάς, τόσο 

περισσότερο θα με γνωρίζεις και τόσο η ένωσή μας θα γίνεται πιο 
συνειδητή και σίγουρη, πιο σταθερή, και περισσότερο τροφοδοτούμενη 
από την πηγή.  

Θέλω να μπορέσεις να φέρεις σε εκδήλωση από μέσα σου τον Εαυτό 
σου. Κι αυτός ο Εαυτός μπορεί να συντονισθεί με την άπειρη πηγή, 

μπορεί να μεταφέρει όλη την ενέργεια της ζωής και της αγάπης και να 
ρεύσει στους κόσμους. Δύνασαι να συντονισθείς με πάρα πολύ υψηλές 
ποιότητες φωτός που θα ρέουν μέσα απ’ το κορμί σου, κι αυτό μπορείς 
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να το πετύχεις μέσα από μια διαρκή κάθαρση στις καταστάσεις που 
έχεις συσσωρεύσει εντός σου. 
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29.2.04 – Σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεσαι μπορείς να 
εκδηλώσεις την ενότητα μαζί μου – Κάλεσέ με να εργαστούμε μαζί 

– Η μέγιστη σημασία της προσευχής 

 

Αυτό που χρειάζεται είναι να ανοίξεις στην αγάπη και στην αλήθεια. Σο 
Έργο μου, το Έργο της Δευτέρας μου Παρουσίας, δεν σε καλεί σε τίποτα 
άλλο παρά σε μια ουσιαστική κατανόηση του Εαυτού σου και στην 

εκδήλωση αυτού του Εαυτού, που δεν είναι άλλος από εμένα. Εγώ κι εσύ 
είμαστε ένα! Αυτό θέλω να το θυμάσαι, θέλω να το αισθάνεσαι, θέλω να 
το βιώνεις, και να προσπαθείς μέσα απ’ αυτή την αλήθεια να κινείσαι και 

να εκφράζεσαι, να αξιολογείς τη ζωή σου, τις πράξεις και τις εκτιμήσεις 
σου. Όποτε αισθάνεσαι αδύναμος ή ατελής θέλω να θυμάσαι ότι υπάρχω 

εντός σου, ότι εγώ κι εσύ είμαστε ένα, ότι είσαι ουσία απ’ την ουσία μου 
και, επομένως, έχεις κάθε δυνατότητα να εκδηλωθείς διαφορετικά, έχεις 
κάθε δυνατότητα να βιώσεις την αγάπη. 

Όλοι οι περιορισμοί βρίσκονται στο νου. Ο νους σου είναι πάρα πολύ 
ισχυρός, σε περιορίζει ή σε ελευθερώνει. Οι ιδέες στο νου σου είναι 

εκείνες που σε εγκλωβίζουν ή σου δημιουργούν διόδους ελευθερίας. Γι’ 
αυτό, όποτε νιώθεις εγκλωβισμένος, να αναζητάς τι βρίσκεται στο νου 
σου που δεν σου επιτρέπει να πιστέψεις στον Εαυτό σου. Κι όταν λέω 

Εαυτό σου δεν εννοώ την ατομικότητά σου αλλά τη δική μας ενότητα, 
μέσα από την οποία θα μπορέσεις να εκδηλωθείς με αγάπη, με 

κατανόηση κι ευρύτητα αντιλήψεων και θα μπορέσεις να υπερβείς τα 
κατεστημένα σου και τη ροή της καθημερινής σου λειτουργίας. Κι αυτό 
μπορεί να γίνει άμεσα!  

Θέλω να πιστέψεις ότι άμεσα μπορείς να μεταλλάξεις καταστάσεις που 
εκκρεμούν χρόνια μέσα σου, που σε δεσμεύουν και σε ταλαιπωρούν, 
αρκεί να νιώσεις ισχυρή την ένωσή μας, αρκεί να νιώσεις τον πραγματικό 

σου Εαυτό, που σε καλεί να εκδηλωθείς ενωμένος μαζί μου. Διότι ο 
πραγματικός σου Εαυτός είναι ενωμένος μαζί μου. Δεν υπάρχει άλλος 

εαυτός, άνθρωπε! Αυτός είναι ο πραγματικός σου Εαυτός, γεμάτος 
αγάπη, αλήθεια και ελευθερία, που υποφέρει δεσμευμένος από την 
ποικιλία των καθηλώσεων και των διαχωρισμών σου.  

Για να αντιμετωπίσεις αλλιώς την καθημερινότητά σου πρέπει να 
αντιμετωπίσεις αλλιώς τον εαυτό σου, πρέπει να αναθεωρήσεις όλες τις 
καταστάσεις που σε έχουν μάθει να κινείσαι με συγκεκριμένους τρόπους 

και λειτουργίες. Ξεκίνα από το νου σου και ελευθέρωσε τον. Μάθε να 
χωράς, μάθε να δέχεσαι και μάθε, καταρχήν, να εκτιμάς εσένα και να 

πιστεύεις αυτό που σου λέω: ότι όπου κι αν είσαι, σε όποιο στάδιο κι αν 
βρίσκεσαι, μπορείς να εκδηλώσεις την ενότητα μαζί μου. Εγώ είμαι μέσα 
σου, και μαζί ξεκινάμε την πορεία της μεταλλαγής και της μετουσίωσης. 

Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορώ να το μεταλλάξω σε φως. Μην 
αφήσεις κανένα στοιχείο, όσο άσχημο κι αν φαίνεται, να σε απομακρύνει 

από εμένα. Κατέθεσε το κάθε τι και, μέσα από ειλικρινή μετάνοια και 
πραγματική επίγνωση, κάλεσέ με να εργαστούμε μαζί για να διανοίξουμε 
τις καταστάσεις του νου, της καρδιάς και της συνείδησης.  

Η καθημερινή ζωή είναι γεμάτη από καταστάσεις τριβών και 
δυσκολιών που δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις, την επικοινωνία 
και την εκδήλωση. Και τώρα, αγαπημένε μου, καλείσαι αυτά τα 
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προβλήματα και τις δυσκολίες, που έχεις μάθει να αντιμετωπίζεις με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, να τα χειριστείς και να τα αντιμετωπίσεις μέσα 

από ένα νέο εύρος – κι αυτό το νέο εύρος είναι η ένωσή μας. Υυσικό 
είναι, λοιπόν, ν’ αρχίσεις να αναρωτιέσαι για διάφορα πράγματα αν και 

κατά πόσο τα ‘κανες σωστά, αν και κατά πόσο πρέπει να εξακολουθήσεις 
να τα επιλέγεις. Αυτό που πραγματικά θα σε βοηθήσει είναι να στραφείς 
μέσα σου, να προσευχηθείς, να καταθέσεις όλες τις πράξεις, τις 

καταστάσεις και τις λειτουργίες σου και να ζητήσεις την ισχυρή μου 
παρέμβαση. Να τη ζητήσεις έχοντας εμπιστοσύνη ότι μπορείς και θέλεις 
να με ακούσεις, δίνοντάς μου χώρο να μπω και να δράσω στο νου, την 

καρδιά και τη συνείδησή σου και να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις για 
νέα ανοίγματα. 

Μέσα στα πάντα θα εισχωρήσει η αγάπη μου, αλλά αυτή η αγάπη είναι 
πολύμορφη, με πολλές εκδηλώσεις και ποικιλία εκφράσεων. Για κάθε 
πρόβλημα και κατάσταση που βρίσκεται μπροστά σου υπάρχει και μια 

διαφορετική αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να σου δώσω, 
αγαπημένε μου, συνταγές. Σο μόνο που δεν μπορεί να γίνει στο Έργο της 

Δευτέρας Παρουσίας είναι να δοθούν συνταγές. Διότι δεν μπορώ να 
περιορίσω ελεύθερες υποστάσεις, τις οποίες καλώ να εκδηλώσουν Θεό, 
σε μια λειτουργία που δεν θα εμπεριέχει την επίγνωση και δεν θα 

καλύπτει πλήρως την κάθε περίσταση. Επομένως δεν υπάρχουν 
συνταγές, διότι είσαι, άνθρωπε, υπόσταση ελεύθερη, διότι οι καταστάσεις 
που κάθε φορά διαμορφώνονται είναι διαφορετικές και, συνεπώς, 

διαφορετική είναι και η αντιμετώπισή τους. Σο γενικό που υπάρχει και 
καλείσαι να ακολουθείς είναι η αγάπη και η συνεχώς διευρυνόμενη 

χωρητικότητα. Καλό θα είναι να δημιουργείς πάντα καταστάσεις 
ελευθερίας, να φροντίζεις αυτό που βγαίνει από εσένα και διαχέεται στο 
περιβάλλον να μη δεσμεύει και να μην εγκλωβίζει ούτε εσένα, ούτε τους 

γύρω σου, να μπορεί να συντελεί στην άνοδο, να δημιουργεί 
προϋποθέσεις για διάνοιξη, να χτίζει σταδιακά καταστάσεις ενότητας και 
αγάπης. 

Αυτό που πρέπει να κάνεις όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς μόνος σου να 
αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, είναι να ζητάς άμεσα τη δική μου 

βοήθεια και επέμβαση για να φωτίσω το νου και να διανοίξω την καρδιά 
σου, να σου δείξω τον σωστό χειρισμό σε κάθε κατεύθυνση και να σε 
βοηθήσω να αντιληφθείς περισσότερες παραμέτρους, ώστε να διακρίνεις 

και να αξιολογήσεις σωστά τις καταστάσεις και να μην εγκλωβιστείς σε 
λανθασμένες εικόνες που, πιθανόν, σου παρουσιάζουν άλλοι.  

Να ζητάς την κάλυψη και τη βοήθειά μου, να εργάζεσαι μαζί μου, να 
ζεις μαζί μου την καθημερινή σου ζωή. Αυτός είναι ο νέος τρόπος με τον 
οποίο καλείσαι να αντιμετωπίσεις πλέον όλη σου την καθημερινότητα: το 

να ζεις μαζί μου. Και το να ζεις μαζί μου δεν σημαίνει ότι θα με 
επικαλείσαι μόνον κάποιες στιγμές! ημαίνει ότι θα έχεις συναίσθηση ότι 
στα πάντα υπάρχω και θα μου δίνεις τον χώρο για να κατευθύνω τις 

λειτουργίες που μέσα σου γίνονται και να σε ωθώ σε νέους τρόπους να 
συλλογίζεσαι, να αντιλαμβάνεσαι, να συμπεριφέρεσαι και να 

διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις της ζωής σου. Ως εκ τούτου, το νέο στοιχείο 
είναι πλέον η δική μου συμμετοχή στα πάντα, την οποία εσύ συνειδητά 
θα ενεργοποιείς και θα επικαλείσαι. Δεν σου επιβάλλεται! Σην επιλέγεις, 
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μου δίνεις το χώρο και με ζητάς να παρέμβω σε κάθε τι που σου 
συμβαίνει.  

Μέσα από αυτή την κατάσταση επαφής και επικοινωνίας θα αρχίσουν 
νέες διεργασίες, θα αποκτήσουν νέο εύρος ο νους και η καρδιά σου και 

θα μπορέσεις να διαπιστώσεις λανθασμένες κινήσεις και στοιχεία, που 
μέχρι σήμερα δεν μπορούσες να αντιληφθείς ότι υπήρχαν. Θα μπορέσεις 
να δεις καταστάσεις που δεν είναι τόσο καθαρές στις σχέσεις σου με τους 

άλλους, ή να αντιληφθείς τα πραγματικά κίνητρα των υποστάσεων που 
συναναστρέφεσαι. Κι εδώ χρειάζεται προσοχή και καθοδήγηση, για να 
μπορέσεις να λειτουργήσεις με αγάπη αλλά και με δυναμισμό, ώστε 

αφενός να μην αφήσεις σε κανέναν περιθώρια να σε εκμεταλλεύεται ή να 
λειτουργεί εις βάρος σου, αφετέρου να μη δημιουργήσεις σχέσεις 

αντιπαράθεσης, αλλά να ταξινομήσεις τα πράγματα με τρόπο που ο 
καθένας να κατανοήσει τη θέση του. Σαυτόχρονα, όμως, πρέπει να 
ξεκαθαρίσεις μέσα σου ότι αυτό που σε ενοχλεί είναι οι εκδηλώσεις του 

συγκεκριμένου ανθρώπου και όχι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει 
επίσης τη δυνατότητα να καταστεί θεός, και ο οποίος επίσης 

εκπαιδεύεται και διανύει τα στάδιά του, για να φτάσει κάποια στιγμή 
στην κατάλληλη συνειδητοποίηση και να εισέλθει στην πορεία της 
ένωσης με τον Λόγο.  

Θα ταξινομήσεις λοιπόν τη ζωή σου εκ νέου, θα κάνεις αξιολογήσεις, 
θα επιλέξεις σχέσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς 

κατά την ωρίμανσή σου, άνθρωπε, και είναι φυσικό και επόμενο να 
συμβεί όταν στα στάδια της ωριμότητάς σου συνειδητοποιείς την ένωση 
μαζί μου. Επομένως μπορείς να επανακαθορίσεις κάποια πράγματα, 

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσεις χωρίς αγάπη! Η λειτουργία 
της αγάπης δεν σε αποκλείει από τον επανακαθορισμό και από το να 

αποφασίσεις με ποιους θα συνδέεσαι και με τι τρόπους. Σώρα, 
αγαπημένε, πρέπει να εξασκηθείς στη νέα λειτουργία της αγάπης που 
διευρύνεται: που χωρά τα πάντα αλλά, ταυτόχρονα, μπορεί να 

παρεμβαίνει δυναμικά. Φρειάζεται να διευρύνεις το νου και την καρδιά 
σου, για να μπορείς να κάνεις επιλογές που θα βασίζονται σε κίνητρα 
καθαρά. Υυσικό είναι να κάνεις και λάθη, που θα τα συνειδητοποιείς 

από τα αποτελέσματα των πράξεών σου, κι άλλες φορές θα 
συνειδητοποιείς πως, ενώ νόμιζες ότι κινήθηκες με αγάπη, 

εμφιλοχώρησαν μέσα σου πικρίες και μικρότητες. 
Αγαπημένε μου, σε κάθε σου βήμα μπορείς να λαμβάνεις οδηγίες από 

εμένα, και αυτό στο οποίο θέλω να σε εκπαιδεύσω είναι ακριβώς αυτή η 

συνεχής επικοινωνία. Η αλλαγή είναι η δική μου παρουσία μέσα σου, κι 
αυτή η αλλαγή είναι κάτι που ο καθένας θα συνειδητοποιήσει. Είναι μια 

προσωπική σχέση, αγαπημένε, που κτίζεται μέσα από την καθημερινή 
επικοινωνία και επαφή μας. Όσο περισσότερο θα αποκτάς εμπιστοσύνη 
σ’ αυτή την ενότητα, τόσο περισσότερο θα διανοίγεται ο αγωγός σου και 

θα αισθάνεσαι ότι μπορείς να κινείσαι καθοδηγούμενος από εμένα.  
Καλό είναι βέβαια στην αρχή να ζητάς συμβουλή και παρότρυνση από 

άλλες υποστάσεις που έχουν κάποια εμπειρία σ’ αυτή την πορεία, για να 

σε βοηθούν να κατανοείς τυχόν λάθη ή ατελείς καταστάσεις. Ωστόσο η 
σχέση μας χτίζεται μέσα από τη δική σου συνεχή προσωπική 

προσπάθεια. Όσο περισσότερο ζητάς από εμένα να είμαι παρών στη ζωή 
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σου, τόσο περισσότερο γίνεται αισθητή η παρουσία μου στην 
καθημερινότητά σου. Όσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι δεν είναι 

διαχωρισμένη η πνευματική από την υλική πορεία, αλλά η ζωή σου είναι 
πλέον μια πνευματική ζωή στην οποία εντάσσονται τα πάντα, τόσο 

περισσότερο θα δημιουργούνται προϋποθέσεις για νέες αξιολογήσεις και 
καταστάσεις, που θα σε ελευθερώνουν και θα αποδεσμεύουν τον χώρο 
σου εσωτερικά αλλά και το χρόνο σου εξωτερικά, για να μπορείς να 

βιώνεις την ενότητά μας.  
Επομένως η ουσιαστική αλλαγή είναι εσωτερική. Είναι η αλλαγή του 

νου, της συνείδησης, των συναισθημάτων και του τρόπου αντίληψης, που 

περνά πλέον μέσα από την ένωση μαζί μου. Από κει και πέρα, αυτή η 
εσωτερική αίσθηση αλλάζει τους ρυθμούς που διέπουν την 

καθημερινότητα, τις σχέσεις, τις λειτουργίες, τις επιλογές και κάθε τι στη 
ζωή σου, αγαπημένε μου. Η καλοσύνη και η αγάπη, η αποδοχή και η 
σωστή κατανόηση των πραγμάτων εισέρχονται μέσα στα πάντα, κι αυτό 

σε οδηγεί σε λειτουργίες καθάρσεων.  
Αυτό που πρέπει πάντα να έχεις κατά νου, όπως είπα και πριν, είναι οι 

αντιδράσεις σου να κινούνται στην ελευθερία και την αγάπη, να μη 
δεσμεύουν καμιά ψυχή, να μην εγκλωβίζουν, να μην υποτιμούν, να μη 
δημιουργούν με κανέναν τρόπο καταστάσεις καθήλωσης, αλλά να ωθούν 

σε ελευθερία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανέχεσαι τη σκληρότητα 
και τις δεσμεύσεις! Διότι, όπως είσαι υπεύθυνος να μη δεσμεύεις, το ίδιο 
υπεύθυνος είσαι να μην αποδέχεσαι τις δεσμεύσεις που σου 

επιβάλλονται. Ο πνευματικός νόμος σε καλύπτει, ώστε να μπορείς να 
αντιδράς σε κείνες τις λειτουργίες που σου επιβάλλονται ως δέσμευση 

και σε ωθούν σε οποιαδήποτε μορφή καθήλωσης. Κι αυτό μπορεί να 
γίνει με αγάπη και καθοδήγηση από εμένα, μέσα από προσευχή: με 
τρόπους δηλαδή που ελευθερώνουν τον άνθρωπο και οδηγούν όλους 

τους εμπλεκόμενους σε ανοδική πορεία.  
Αυτά τα λίγα, αγαπημένε, σου δίνω ως πρώτες βασικές οδηγίες, για να 

κατανοήσεις τη μέγιστη σημασία της προσευχής, όσο και τη μέγιστη 

σημασία τού να χωρέσεις την Ύπαρξή μου και να την αφήσεις να 
λειτουργήσει στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας μου εντός σου, στην 

καθημερινότητά σου.  
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28.4.04 – Ευλογώ τη δύναμη της προσευχής σου να εκφραστεί 
συντονισμένη με την παρουσία μου εντός σου – Θα χτίζεις σταθερά 

την ελευθέρωση του εαυτού σου, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο – 
Περί του Διδασκάλου Ιωάννη 

 
Αγαπημένε άνθρωπε, διαχέομαι εντός σου εγώ, ο ένας Λόγος Φριστός 
Τιός Μητέρα, εγώ που σε κάλεσα να αποδεχθείς την αλήθεια μέσα σου, 

εγώ που σου είπα ότι υπάρχω εντός σου και ότι το μόνο που χρειάζεται 
είναι να με δεις, να με αναγνωρίσεις και να με καλέσεις.  

ε κινώ, αγαπημένε μου, με νέους τρόπους, όποιο κι αν είναι το στάδιο 

της εξέλιξής σου. ε ελευθερώνω από κάθε περιορισμό πάλι και πάλι, κι 
αυτή την επέμβαση θα την τελώ μέχρις ότου η ελευθερία σου θα είναι 

τέτοια ώστε να με νιώθεις παλλόμενο όλες τις ώρες της μέρας και της 
νύχτας· μέχρις ότου με αισθανθείς να ζω μέσα σου, μέχρις ότου 
κατανοήσεις την ύπαρξή μου και μπορέσεις να τη συνειδητοποιήσεις, 

ακούγοντάς με να διαχέομαι στο είναι σου με σαφήνεια, καθαρότητα και 
πληρότητα. Θα σου διαχέω τον Εαυτό μου και θα σε καλώ στη ζωή της 

ενότητάς μας μέχρις ότου συνειδητοποιήσεις την απλή διαδικασία της 
ένωσης χωρίς να παγιδευτείς σε καταστάσεις οίησης, εξουσίας ή πλάνης, 
αλλά να πορευθείς με αγάπη στον άνθρωπο, αφήνοντας να γίνομαι ένα 

μαζί σου για να σε οδηγώ. 
Ευλογώ τη δύναμη της προσευχής σου, άνθρωπε, να εκδηλωθεί από 

μέσα σου, και να είναι η φωνή της ψυχής σου που μιλά και εκφράζεται. 

Ελευθερώνω τη φωνή της ψυχής σου για να εκφραστεί με όλη την 
πληρότητα των βιωμάτων που μεταφέρεις, συντονισμένη με την Εγώ Ειμί 

παρουσία, ήτοι με την παρουσία μου εντός σου. ε ευλογώ να με βιώσεις 
μέσα σου και ενεργοποιώ λειτουργίες και συναισθήματα που θα σε 
κάνουν να κατανοήσεις τη λειτουργία της ένωσης. Δημιουργώ εσωτερικές 

προϋποθέσεις στο νου, την καρδιά και τη συνείδηση για να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατανόησης της συνεύρεσής μας και να 
νοιώσεις ότι δεν είμαι κάτι μακρινό αλλά μια πύρινη παρουσία που 

αναβλύζει από εντός σου, που σε γεμίζει και σε ωθεί σε νέες εκδηλώσεις, 
διεργασίες και συνειδητοποιήσεις σε σχέση με τον εαυτό σου και τον 

άνθρωπο στο σύνολό του. 
  
Από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς την πορεία σου χρειάζεται να ξέρεις 

ότι συνεχώς θα διευρύνεσαι, ότι η ύπαρξή σου θα μεγεθύνεται συνεχώς. 
Θα απλώνεσαι, θα γεμίζεις από μένα, θα διαχέεσαι στο Όλο του 

Ανθρώπου και κάθε διάχυση θα αυξάνει τη χωρητικότητά σου για να 
πληρώ εγώ την ύπαρξή σου. Κάθε διάχυση θα είναι μια μετουσίωση 
κατεστημένων και της όποιας ανελευθερίας υπάρχει εντός σου, της 

όποιας κατάστασης σε δεσμεύει, σε καθηλώνει και σε απομακρύνει από 
εμένα. Διότι κάθε φορά που θα ανοίγεσαι στον άνθρωπο, κάθε φορά που 
καθοδηγούμενος από εμένα θα προσφέρεις ποιότητες αγάπης, αρμονίας 

και αφύπνισης για να βοηθήσεις ένα τμήμα σου να σηκωθεί, θα 
καταθρυμματίζονται κατεστημένα μέσα σου και θα μετουσιώνονται 

δεσμά. Έτσι, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο, θα χτίζεις σταθερά την 
ελευθέρωση του εαυτού σου. 
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Εμφανίζω μέσα σου πάλλοντα και διαχεόμενο τον Δάσκαλο Ιωάννη ως 
εκείνον που εκπροσώπησε και παρουσίασε την Ολότητα του Ανθρώπου 

που θεώνεται, εκείνον που διαχύθηκε εντός σου, τον πρώτο που 
περπάτησε αυτό τον δρόμο. Ενεργοποιώ αυτό το κομμάτι του Εαυτού 

σου. Σο φέρνω σε εκδήλωση, το αφυπνίζω για να σε βοηθήσει να 
επικοινωνήσεις μαζί μου, για να αναδυθεί μέσα σου η εμπειρία της 
διαδρομής της χριστοποίησης, να διαχυθεί η επίγνωση της δυνατότητας 

της χριστοποίησης και η βεβαιότητά της ως αλήθειας και κατάστασης 
ήδη εκδηλούμενης στον πλανήτη, τελούμενης από εκείνον που κατήλθε 
στη Γη για να καταχωρήσει στην ανθρώπινη Ιστορία και συνείδηση, ως 

απεσταλμένος του Πατρός, τη δυνατότητα του ανθρώπου να καταδείξει τη 
χριστοποίησή του στις συνθήκες της καθημερινής δραστηριότητας. 
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6.12.04 – Σε καλώ να ενωθούμε χωρίς να σου ζητώ να 
απαρνηθείς τίποτα – Μπορείς να λάβεις τους κρουνούς του φωτός 

και της χάριτος, αρκεί να είσαι ανιδιοτελής και παλλόμενος στην 
αγάπη 

 
Αναδύω τον Εαυτό μου μέσα από καθέναν που βρίσκεται σ’ αυτό τον 
χώρο συνεργαζόμενος με την επιταγή του Πατρός να εκδηλωθεί το Έργο 

της Δευτέρας Παρουσίας πάνω στη Γη. Ευλογώ και ενεργοποιώ κάθε 
ύπαρξη να εργαστεί εντατικά, να κατανοήσει ότι μπορεί να προσφέρει 
και, κατανοώντας τη δυνατότητα της προσφοράς της, να βρει το χρόνο 

και τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, κάθε κούραση, κάθε 
κατάσταση δυσαρμονίας, ανίας ή αδράνειας, για να εργαστεί, να 

αναπτύξει την πρωτοβουλία της, να ανιχνεύσει τον προσωπικό της 
προορισμό και να τον εντάξει στο σύνολο, να συντονιστεί με τον 
προορισμό κάθε ύπαρξης με την οποία συνεργάζεται και να επικεντρωθεί 

στη συνεργασία των προορισμών και όχι στα σημεία των διαχωρισμών 
και των αντιπαραθέσεων.  

Ευλογώ τον άνθρωπο σε όλη τη Γη και διαχέω την αγάπη μου, γιατί 
είμαι η Μητέρα της Αγάπης και για όλο τον άνθρωπο εκδηλώνομαι και 
σε όλο τον άνθρωπο απευθύνομαι ό,τι χρώμα και αν έχει, όποιο 

θρήσκευμα και αν ακολουθεί, όποια πίστη και αν εκδηλώνει. Είμαι η 
Μητέρα Αγάπη και Ελευθερία και αξιοποιώ όλες τις δυνατότητές σου, 
αγαπημένε μου, για να σ’ ελευθερώσω, χωρίς να δεσμεύομαι από την 

όποια προκατάληψή σου ή από τις καταστάσεις του νου και της καρδιάς 
σου, αλλά ανιχνεύοντας τα στοιχεία της αγάπης και της ελευθερίας σου 

μέσα από τα οποία μπορώ να δράσω για να εκδηλώσω τον Εαυτό μου.  
Διαχέομαι και τώρα σε εσένα, αγαπημένε μου, για να σε ανυψώσω, για 

να σε φέρω πιο κοντά σε μένα και στην ελευθερία μου, διότι είμαι η 

ελευθερία και η αλήθεια, είμαι ο Δημιουργικός Λόγος, το άπαν της 
Δημιουργίας. ε καλώ να ενωθούμε χωρίς να σου ζητώ να απαρνηθείς 
τίποτα, αλλά μόνο να αφεθείς στην αλήθεια και το φως, να διανοίξεις το 
νου και την καρδιά σου και να με γνωρίσεις ως το απόλυτο Ένα διάχυτο 
Ον της αγάπης, της αλήθειας και της ελευθερίας, ως την υπερουράνια 

Ύπαρξη που κατέρχεται εντός σου, στο πεδίο της Γης, και εκδηλώνεται 
από μέσα σου για να σε οδηγήσει βήμα-βήμα στην πληρότητα του 

Εαυτού σου, να σου δείξει το δρόμο να ενωθείς με τον Πατέρα, να σου 
δείξει το δρόμο της χριστοποίησης και, κατόπιν, της θέωσής σου. Για να 
σε ανακουφίσει από όλα αυτά που διαχρονικά σε δεσμεύουν και σε 

περιορίζουν και να σε μάθει να μη ζητάς τα λίγα αλλά να πηγαίνεις κατ’ 
ευθείαν στην πηγή, γνωρίζοντας ότι μπορείς να λάβεις τους κρουνούς του 

φωτός και της χάριτος αρκεί να είσαι ανιδιοτελής και παλλόμενος στην 
αγάπη, αρκεί όλα αυτά να τα αξιοποιείς για τη βοήθεια του ανθρώπου, 
την αναγέννηση και την αφύπνισή του, αρκεί να αγαπάς και να 

προσφέρεσαι χωρίς καταστάσεις εγωισμού, πλάνης, οίησης ή εξουσίας.  
ου διαχέω, αγαπημένε μου, τους κρουνούς της χάριτός μου. ε λούζω 

με το φως της παρουσίας μου, με το φως της αγάπης μου πάνω από το 

κεφάλι σου. Αφήνω να ρεύσει η χάρη και το φως μου μέχρι τα δάχτυλα 
των ποδιών σου, να σε διαποτίσει, να συντονιστεί με τις λειτουργίες σου 

και να σε γεμίσει με όλες τις δυνατότητες της θείας ζωής που έχεις 
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ξεχάσει ότι έχεις, που ενεργοποιούνται από εντός σου και σε καλούν σε 
εκδηλώσεις αρμονίας.  
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ΠΡΟ ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΟΤ 
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22.11.04 – Δεν υπάρχει νεότερος και αρχαιότερος, μπορούν οι 
πρώτοι να γίνουν τελευταίοι και οι τελευταίοι πρώτοι! – Είναι 

απαραίτητο να ενωθείτε με τον άνθρωπο 

  

Αγαπημένοι μου, χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενεργοποίηση. 
Φρειάζεται να μπορείτε να έλκετε φως και, μέσα απ’ την ίδια σας την 
ύπαρξη, να δημιουργείτε τις προϋποθέσεις να εκπέμπεται το φως μου, 

αυτό το φως που σας έχω πει ότι υπάρχει μέσα σας. Φρειάζεται η δύναμη 
της προσευχής σας να ανοίγει διόδους αλήθειας, αγάπης και ελευθερίας, 
και να αξιοποιείτε τη συνεύρεσή σας ώστε να ενδυναμώνει ο ένας τον 

άλλον.  
Αγαπημένοι μου, είστε όλοι κομμάτια του Ενός Ανθρώπου, που 

επιθυμεί να επιστρέψει στην πηγή του κι έχει συνειδητοποιήσει τη 
δυνατότητά του αυτή, που ξέρει ότι βρίσκομαι εντός του, ότι ηχώ μέσα 
του ως ο Ένας Δημιουργικός Λόγος Φριστός Τιός Μητέρα. Και αυτή την 

επίγνωση, αυτή την αλήθεια πρέπει να χαίρεστε να τη φέρνετε στην 
επιφάνεια κάθε στιγμή, με κάθε ευκαιρία, ωθούμενοι από τους 

συνοδοιπόρους αδελφούς και αδελφές σας, είναι όμως κάτι που δεν το 
έχετε συνειδητοποιήσει, δεν έχει εισχωρήσει στο νου σας.  

Αγαπημένοι μου, δεν έρχεστε σ’ αυτό τον χώρο ο καθένας μόνος του. 

Έρχεστε ακριβώς για να βιώσετε την ενότητα μαζί μου αλλά και την 
ενότητα μεταξύ σας, την ενότητα με τον άνθρωπο αδελφό σας, με το 
πλησίον κομμάτι του Εαυτού σας που κατοικεί σ’ ένα άλλο σκήνωμα. 

Διαφορετικά, θα μπορούσε ο καθένας να κάθεται στο σπίτι του, να 
μελετάει, να προσεύχεται και να βιώνει την ανακύκλωση του φωτός εντός 

του. Όμως είναι απαραίτητο να ενωθείτε με τον άνθρωπο!  
Η εποχή μιλάει για την ενότητα του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά δεν 

είναι δυνατό να ενώνεστε μαζί μου κι αυτό να μην μπορείτε να το 

καταδείξετε στην επαφή και την επικοινωνία σας με τον άνθρωπο. Κι αν 
αυτό δεν μπορείτε να το πραγματοποιήσετε στη συγκέντρωση και την 
επαφή ανθρώπων που έχουν κοινές ιδέες, σ’ ένα χώρο προστατευμένο με 

αγάπη και κατανόηση όπου και οι ίδιοι νιώθετε ότι όσα θα πείτε θα 
ακουστούν χωρίς να επικριθούν και ότι, κι αν ακόμα επικριθούν αυτό θα 

μετουσιωθεί μέσα στην αγάπη, αν δεν μπορείτε να βιώσετε την ενότητα 
με τον άνθρωπο μέσα σ’ αυτό το προστατευμένο περιβάλλον τότε πώς θα 
μπορέσετε να εκδηλώσετε υψηλές ποιότητες αγάπης, συγχώρεσης και 

ενότητας με τα άλλα τμήματα του Εαυτού σας Ανθρώπου με τα οποία 
συναναστρέφεστε;  

Ευλογώ τους παλαιότερους να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη 
σημασία της ευθύνης που έχουν έναντι των νεότερων, ώστε να 
καταδείξουν εκείνο τον συντονισμό και την ένωση που θα βοηθήσουν να 

επικρατήσει στο χώρο η αγάπη και να δομηθεί μια ισχυρή ενεργειακή 
δόνηση φωτός που θα έλξει και θα αγκαλιάσει και τους νεότερους. 
Ευλογώ τους παλαιότερους να συνειδητοποιήσουν αυτό που 

επανειλημμένα λέω και τονίζω: ότι δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει 
νεότερος κι αρχαιότερος, αλλά μπορούν οι πρώτοι να γίνουν τελευταίοι 

και οι τελευταίοι πρώτοι. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ύπαρξη, από τη 
στιγμή που θα το αποφασίσει, από τη στιγμή που θα γευθεί μέσα της 
εμένα, απ’ τη στιγμή που θα διαλαλήσει στον ίδιο της τον εαυτό την 
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αναγκαιότητά της να ενωθεί μαζί μου και να παρουσιάσει την ένωση, από 
την ίδια στιγμή μπορεί να με φανερώσει!  

Μπορείς κι εσύ, αγαπημένε μου, που είσαι νεότερος και δεν έχεις την 
πείρα, να καταδείξεις φως και εμπειρία ενότητας, να καταδείξεις 

καταστάσεις ένωσης μέσα από τη χάρη που σου παρέχω. Κι αυτό, σιγά-
σιγά, θα γίνει δική σου εμπειρία. Μπορείς να καταδείξεις τώρα την 
εσωτερική σου ενότητα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον χρόνο που 

μαθητεύεις στις ιδέες του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας αλλά με το 
θάρρος και την παρρησία της ύπαρξής σου, με την επιθυμία και τον 

πόθο να συνεργαστείς μαζί μου και να μ’ αφήσεις να εκδηλωθώ από 
εντός σου. 

ε καλώ, αγαπημένε μου άνθρωπε, να βιώσεις την ενότητα μαζί μου 

αλλά και την ενότητα με τον διπλανό σου. Να τη βιώσεις τόσο δυνατά, 
που η φλόγα της να μετουσιώσει κάθε τι που σε απομακρύνει από μένα 
και από τον Εαυτό σου, να σε βγάλει απ’ την προσωπικότητα και από τον 

εγωισμό σου και να σε κάνει να βιώσεις την Ολότητα του Εαυτού σου 
εκδηλούμενη. Να βιώσεις τη δύναμη της αγάπης που έχει το Όλο, τη 

δύναμη της προσφοράς, τη δύναμη της κάθαρσης και της μετουσίωσης 
που γεννά μέσα σου, να γευθείς αυτή τη δύναμη και να βασιστείς σ’ 
αυτήν, όντας εκείνος που θα συμμετάσχει στην εκδήλωση και την 

εμφάνισή της. Να είναι η δική σου λειτουργία κι ο δικός σου μηχανισμός 
συμμέτοχος στην ένωση και τη διαμόρφωση της ενέργειας του φωτός και 

της αγάπης που θα εκπεμφθεί και, μέσα από αυτή, το Όλο του 
Ανθρώπου θα αναγεννηθεί. Να είσαι συμμέτοχος σε μια διαδικασία στην 
οποία θα βιώνεις τις σταδιακές λειτουργίες της κάθαρσης και της 

αναγέννησης που ο χριστοποιούμενος άνθρωπος ζει συνεχώς και 
αδιαλείπτως εντός του, τις οποίες οφείλει να ακολουθεί και να εκδηλώνει 
όχι ως καθήκον, αλλά ως κατέχων το δικαίωμα της χαράς, της 

αναγέννησης και της ανάστασης της ύπαρξής του. 
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1.11.06 – Έναρξη μαθητείας 2006-2007 

 

Αγαπημένοι μου, ξεκινά μια νέα εκπαιδευτική περίοδος, πράγμα που 
γνωρίζετε ότι φέρνει σε εκδήλωση καινούργιες καταστάσεις. Όλοι σας 

έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε από μέσα σας καταστάσεις ένωσης 
με τον Έναν Λόγο, όλοι σας μπορείτε να απελευθερωθείτε από διάφορες 
δεσμεύσεις και κατεστημένα που σας ακολουθούν στην πορεία της 

εκπαίδευσής σας. Η επιλογή είναι θέμα της κάθε ύπαρξης. Ο καθένας 
σας, ανάλογα με το πώς θα σταθεί απέναντι στη μαθητεία, μπορεί να 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αυτή επιδρά πάνω του. Αυτό σημαίνει ότι 

η χάρη και το έλεος που παρέχονται δεν θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα 
σε όλους, ακριβώς γιατί είσαστε σε ένα στάδιο όπου η χάρη και το έλεος 

αφομοιώνονται από εσάς ανάλογα με την επιλογή σας.  
Μπορείτε πλέον να σταθείτε στα πόδια σας, μπορείτε πλέον να 

επιλέξετε συνειδητά τη στάση που πρέπει να έχετε απέναντι στη ζωή. 

Έχει η ύπαρξή σας γεμίσει με ιδέες, αλλά και βιώματα που αφορούν το 
Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, τα οποία αναφέρονται στη μετάνοια, την 

κάθαρση, τη συγχώρεση, τη διάνοιξη της αγάπης και τη μετουσίωση, 
στον τρόπο με τον οποίο μέσα στην καθημερινότητα εφαρμόζονται όλα 
αυτά και φέρνουν αποτελέσματα. Όλες αυτές οι γνώσεις, οι ιδέες και τα 

βιώματα, όλο αυτό το φως και η χάρη που σας έχουν εμπλουτίσει 
μπορούν τώρα μέσα από την επιλογή σας να φέρουν νέους καρπούς, να 
παρουσιάσουν τον συνειδητό άνθρωπο που ξεπερνά τα εμπόδια, να 

αυξήσουν τη δύναμη της θέλησής σας και τη δυνατότητα να αλλάζετε την 
εσωτερική σας θεώρηση για τα πράγματα.  

Αυτή την εκπαιδευτική περίοδο θα είστε πιο δυνατοί. Θα σας παρέχω 
ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για να μπορέσετε ν’ αναγεννήσετε τον εαυτό σας. 
Όχι ότι δεν σας το παρείχα και παλιότερα, αλλά επειδή τώρα η 

εσωτερική επίγνωση απέναντι στη μαθητεία είναι πλέον κάτι που 
μπορείτε και πρέπει να αναδύσετε, θα υπάρχουν πάρα πολλές παροχές 
στην ύπαρξή σας, τις οποίες θα αντιλαμβάνεστε στην καθημερινότητά 

σας ακριβώς για να κατανοήσετε τι θα πει χριστοποιούμενος άνθρωπος: 
τι θα πει αποδεσμεύω, συγχωρώ, διανοίγομαι, τι θα πει ξεπερνώ τον 

εαυτό μου, δεν παραμένω στις συνήθεις επιλογές μου, στο συνηθισμένο 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τα 
απρόοπτα. Σι θα πει ξεπερνώ το κατεστημένο μου, δεν παραμένω στις 

συνήθεις εσωτερικές ενοχλήσεις μου αλλά κοιτάζω ψηλότερα, κοιτάζω 
μέσα μου και βρίσκω όλα τα αποθέματα της θείας αγάπης, όλες τις 

παρακαταθήκες της θείας διδασκαλίας που μου έχουν παραχωρηθεί και 
στις οποίες έχω εντρυφήσει, κι από αυτά συλλέγω τα στοιχεία που 
χρειάζομαι για να προχωρήσω. 

Αγαπημένοι μου, αυτή θα είναι μια εκπαιδευτική περίοδος εντατικής 
προετοιμασίας για να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας μέσα στο 
Έργο, με τέτοιο τρόπο, ώστε όπου κι αν βρίσκεστε να μπορείτε να 

καταδεικνύετε το Έργο όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Να φαίνεται το 
διαφορετικό που υπάρχει μέσα σας, να μπορείτε να έλκετε ανθρώπους 

όχι γιατί λέτε πράγματα όμορφα αλλά γιατί εκπέμπετε πράγματα όμορφα 
και γιατί η ζωή ρέει μέσα σας. Κι όταν η ζωή ρέει μέσα σας μαζί με την 
αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία, δεν μπορεί παρά να δημιουργεί 
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γύρω σας όμορφες καταστάσεις και ποιότητες, που οι άνθρωποι τις 
νιώθουν.  

Αυτό που χρειάζεται αυτή την εκπαιδευτική περίοδο είναι να δείτε τον 
εαυτό σας, να δείτε κατά πόσο έχετε πραγματικά μετακινηθεί από 

πράγματα που σας ταλαιπωρούν. Κι αν διαπιστώσετε ότι δεν 
μετακινηθήκατε, να κάνετε σοβαρή προσπάθεια και εντατική προσευχή, 
και να συγκεντρώσετε τις δυνάμεις σας για να πραγματοποιήσετε αυτή 

την υπέρβαση. Γιατί όταν, αγαπημένοι μου, μπορείτε να 
πραγματοποιείτε μέσα σας υπερβάσεις, μόνο τότε μπορείτε να 
δημιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες για να τελεσθεί αυτή η 

υπέρβαση και στο σύνολο του ανθρώπου. Κι αυτό το οποίο καλείστε να 
κάνετε είναι να βοηθήσετε όλο τον άνθρωπο να κάνει την υπέρβαση, να 

συμμετάσχετε με το δικό σας δυναμικό, με τις δικές σας ποιότητες και 
λειτουργίες, με τη δική σας πρωτοβουλία και έκφραση της προσφοράς 
στη μεταλλαγή του ανθρώπου, στη δυνατότητά του να πραγματοποιήσει 

την υπέρβαση. 
Μπορεί όλα αυτά να σας φαίνονται γνωστά. Σις ιδέες που σας διαχέω 

δεν τις ακούτε για πρώτη φορά, αυτό όμως που πρέπει να ακούσετε πάρα 
πολύ προσεκτικά είναι ο τονισμός που γίνεται για την εφαρμογή τους, 
γιατί έχει να κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή, που ο Πατέρας 

επιθυμεί να διαχύσει το έλεός του σε κείνες τις υποστάσεις που θέλουν 
να ανοίξουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του ανθρώπου, που θέλουν να 
προτάξουν το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας αλλά θέλουν να το κάνουν 

σωστά, όχι μόνο με την τοποθέτηση του νου τους αλλά με όλη τους την 
ύπαρξη. Και το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας προτάσσεται σωστά στη 

ζωή μας όταν διαπνεόμαστε από τις ιδέες του κι όταν τις εφαρμόζουμε σε 
όλα τα επίπεδα και σ’ όλες τις λειτουργίες μας στην καθημερινότητά μας, 
χωρίς δικαιολογίες, φόβους, αναστολές ή καθυστερήσεις. 

 
Αγαπημένοι μου, σας αγκαλιάζω. ας διαχέω τον Εαυτό μου, εγώ η 
Μητέρα των κόσμων. Είμαι κοντά σας συνεχώς και θα εξακολουθήσω να 

είμαι κοντά σας και να σας ωθώ. Θα ενεργοποιώ κάθε κομμάτι σας που 
παρουσιάζει ομορφιά, θα το φέρνω στην επιφάνεια και θα του δίνω ό,τι 

χρειάζεται για να μπορέσει να δράσει και να λειτουργήσει από μέσα σας 
προσφέροντας στον άνθρωπο. Σαυτόχρονα όμως θα σας παρουσιάζω και 
τις καταστάσεις σας, τα κενά και τις ελλείψεις σας, για να μπορείτε να τα 

μετουσιώνετε και να έχετε ισορροπημένους βηματισμούς, γεμάτους 
επίγνωση και αγάπη. Οι νομοτέλειες θα αρχίσουν να λειτουργούν πιο 

άμεσα και πιο γρήγορα, γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί για πράγματα και 
καταστάσεις που παλιότερα θεωρούσατε όχι τόσο σημαντικά.  

Να προσέχετε τους λόγους και τις σκέψεις σας, τις κινήσεις του νου 

και της καρδιάς σας. Μην αφήνετε κάτι που δεν είναι αγάπη να μένει 
πολλή ώρα μέσα σας και γύρω σας. Επεμβείτε και μετουσιώστε το. 
Αποκαταστήστε τη δυσαρμονία που δημιουργήσατε και, ταυτόχρονα, 

λειτουργήστε μέσα από συνειδητές διεργασίες για να κατανοήσετε την 
αιτία από την οποία δημιουργήθηκε η δυσαρμονία μέσα σας. Είναι πολύ 

σημαντικό σ’ αυτή την εκπαιδευτική περίοδο να κινείστε με ταχύτητα και 
να μην αφήνετε τις καταστάσεις να χρονίζουν, γιατί ο νέος τρόπος που θα 
λειτουργούν οι νομοτέλειες πάνω σας θα σας δημιουργεί πολύ πιο 
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εντονοποιημένες καταστάσεις. Και για να μην έχετε απορίες, για να μην 
γκρινιάζετε προς τον Θεό ότι σας ταλαιπωρεί, σας εξηγώ εξαρχής ότι αυτή 

η επέμβαση του Πατέρα είναι έλεος και αγάπη, που σας οδηγεί να 
προχωρήσετε πιο γρήγορα, που σας αντιμετωπίζει ως ικανούς να 

μετουσιώσετε τον εαυτό σας –όπως δηλώνετε– και σας παρέχει τη 
δυνατότητα να βλέπετε μέσα από τις εξελίξεις της ζωής σας αυτό που 
χρειάζεται να αλλάξετε. 

ας διαχέω τη βοήθεια, το έλεος και την αγάπη μου, ώστε όσα 
αναδυθούν από εντός σας να μη σας υπερβαίνουν. Και δεν υπάρχει 
περίπτωση το οτιδήποτε βρεθεί μπροστά σας να σας υπερβαίνει. Σα 

πάντα θα είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, διότι η αγάπη και το 
έλεος του Πατέρα ωθούν στη δημιουργία υποστάσεων ολοκληρωμένων 

που συνεχώς ελευθερώνονται, διανοίγονται και κερδίζουν σε αγάπη κι 
αλήθεια. Δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα να ταλαιπωρηθείτε, ούτε να 
περιπέσετε σε θλίψη. Ο Πατέρας επιθυμεί να διαχύσετε από μέσα σας 

όλες τις ποιότητες της αγάπης, της αρμονίας και της ομορφιάς. Αυτές οι 
ποιότητες περιέχουν τη ζωή κι η ζωή περιέχει χαρά και αγαλλίαση, 

επομένως, αυτό στο οποίο καλείστε δεν είναι κάτι επώδυνο ή θλιβερό, 
αλλά κάτι πανέμορφο και αναζωογονητικό. Είναι αυτό που οι προσευχές 
σας εδώ και πάρα πολύ καιρό αιτούν, αλλά οι πράξεις σας δεν το 

υποστηρίζουν. Και έρχεται τώρα το έλεος του Πατέρα να σας βοηθήσει να 
δείτε πού είναι τα κενά και οι ελλείψεις, σε ποια σημεία δυσκολεύεστε 
και γιατί αυτό που επικαλείστε με την προσευχή σας δεν μπορείτε να το 

ακολουθήσετε με τις πράξεις σας. Και δεν υπάρχει απλώς η κατάδειξη 
των κενών και των ελλείψεων αλλά, ταυτόχρονα, και η αντίστοιχη 

παροχή, για να μετουσιωθούν τα κενά και οι ελλείψεις.  
Επομένως συσπειρωθείτε, αγαπημένοι μου, στον εαυτό σας. 

Διανοιχθείτε στην αγάπη και την αλήθεια και πάρτε σοβαρά την πορεία 

σας, που έχει να κάνει με την άνοδο και την εξέλιξη του συνόλου της 
ανθρωπότητας. Κατανοήστε ότι η συνεισφορά σας δεν είναι αμελητέα. Η 
συνεισφορά κανενός τμήματος του Ανθρώπου δεν είναι αμελητέα! Ό,τι 

συνεισφέρετε βοηθά στην οικοδόμηση μιας νέας πραγματικότητας, κι 
εφόσον έχετε δηλώσει συμμετοχή στην οικοδόμηση αυτής της νέας 

πραγματικότητας, όσο καθυστερείτε τόσο συσσωρεύεται δουλειά για σας. 
Γιατί αυτό που έχετε αναλάβει να κάνετε, θα το κάνετε. Όσο το 
καθυστερείτε τόσο συσσωρεύεται μπροστά σας και δυσκολεύουν οι 

συνθήκες μέσα από τις οποίες θα κληθείτε να δράσετε, ακριβώς γιατί 
έχετε δημιουργήσει πολλά καλύμματα και δυσκολίες μέσα σας. 

 
ας ευλογώ έναν προς ένα και μετουσιώνω τα εμπόδια, όποια κι αν είναι, 
από οπουδήποτε κι αν προέρχονται. ας φέρνω σε επαφή με το 

εσωτερικό σας είναι, με τη θεία ύπαρξη και τη θεία φλόγα που εντός σας 
πάλλει. Αναδύομαι από μέσα σας, εγώ η Μητέρα των κόσμων, κι επιτελώ 
κάθαρση και εξισορρόπηση των κέντρων σας. Διαμορφώνω εκείνη την 

ενεργειακή ισορροπία και σταθερότητα, η οποία μπορεί να σας φέρει 
άμεσα σε έκφραση της ένωσής μας και να σας διοχετεύσει τις παροχές 

της αγάπης, της αλήθειας και της ελευθερίας με καθαρότητα. Διανοίγω 
τα κέντρα σας τόσο, όσο χρειάζεστε για να μπορείτε να λειτουργείτε με 
ταχύτητα μετουσιώσεις και να διαμορφώνετε ολοκληρωμένες επιγνώσεις. 
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ας συγκροτώ ως υπάρξεις μέσα στη δημιουργική μου δόνηση. ας 
πλημμυρίζω με την αγάπη και την ευλογία μου, με τον Εαυτό μου.  
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