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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αγαπημένε Ανθρωπε, 

Κρατάς στα χέρια σου ένα βιβλίο, το οποίο προτίθεσαι να 

διαβάσεις. Ο τίτλος του σε έχει προδιαθέσει και έχεις ήδη 

σχηματοποιήσει στο νου σου κάποιες αδιόρατες ιδέες για 

το περιεχόμενό του. Όμως σταμάτα για λίγο. Μην 

προχωράς. Σκέψου τι ζητάς από το βιβλίο αυτό, με ποιο 

τρόπο το αντιμετωπίζεις; Επιδιώκεις να σου καλύψει 

ευχάριστα μερικές ώρες προβληματίζοντάς σε με ιδέες 

υψηλές; Αναζητάς ένα διάλειμμα στη ροή της 

καθημερινότητας, μία παρέμβαση της πνευματικής Αλή-

θειας στην υλική σου ζωή; Θέλεις να πληροφορηθείς για 

κάτι, που δεν γνωρίζεις, ώστε να μπορείς σε διάφορες 

συζητήσεις να έχεις γνώμη και άποψη; Ή μήπως η ψυχή 

σου διψά για Φως και Αλήθεια, Αγάπη και Ενότητα και 

επιθυμεί να μαθητεύσει για να φανερώσει όλα αυτά από 

εντός της; 

Είσαι έτοιμος για ένα ταξίδι χωρίς όρια, που προορισμός του 

είναι το Απειρο του Πατέρα Θεού και συνταξιδιώτης σου, 

ενωμένος μαζί σου, ο Λόγος - Χριστός; Είσαι έτοιμος ν' 
απαρνηθείς τις φαντασιώσεις σου περί Τελειότητας και ν' 

αγωνιστείς για να την πραγματώσεις; Είσαι έτοιμος να 

γευθείς την Άπειρη Ουσία της Θείας Αγάπης και να σε 

αφαρπάσουν οι πύρινες ανελίξεις του Πνεύματος του 
Αγίου; Είσαι έτοιμος να διευρύνεις τη συνείδηση, το νου και 

την καρδιά σου, να καταλύσεις αυτό που μέχρι σήμερα 

ονομάζεις εαυτό σου, για να βιώσεις αυτό που πράγματι 

ΕΙΣΑΙ; Είσαι έτοιμος να ενώσεις την ανθρώπινη και τη Θεία 
φύση, να μετουσιώσεις τη φθορά σε Αφθαρσία; Κι αν δεν 
είσαι, Θα ήθελες να ετοιμαστείς; 



Αν εσύ το επιτρέψεις αυτό το βιβλίο μπορεί και Θέλει να σε 

βοηθήσει. Όμως για να το αφήσεις να εισχωρήσει μέσα σου 

και να λειτουργήσει καθοδηγώντας σε στην Ένωσή σου με 

το Λόγο - Χριστό είναι απαραίτητο να μην το φοβάσαι, να 

το νιώθεις οικείο και αγαπητό. Γι αυτό θα σου πω την 

ιστορία του, η οποία, όπως είναι φυσικό, είναι 

συνυφασμένη με τον άνθρωπο, που το παρουσιάζει, τ' 

όνομα τού οποίου αναγράφεται στο εξώφυλλό του. 

Αυτός ο άνθρωπος είναι μία νέα γυναίκα, που από πολλά 

χρόνια βρίσκεται κοντά μου. Γνώρισε δίπλα μου το Έργο της 

Δευτέρας Παρουσίας, βίωσε τα Μηνύματά του, πίστεψε 

στη Θέωση του Ανθρώπου. Όλα αυτά τα χρόνια έδωσε 

πολλά δείγματα εργατικότητας, αγάπης, προσφοράς, 

άψογης συνεργασίας, εντιμότητας και πραγματικής 

επιθυμίας να βοηθήσει τον Ανθρωπο. Μα το πιο σημαντικό 

απ' όλα είναι, ότι όλα αυτά τα χρόνια το Έργο ζει μέσα της, 

αναπλάθει το είναι της, προετοιμάζει την ύπαρξή της για 

να φανερώσει την Αλήθεια του. Ολα αυτά τα χρόνια η 

ενσυνείδητη πίστη της στη Θέωση του Ανθρώπου, αλλά και 

η φλέγουσα επιθυμία της να φανερώσει, ότι η γυναίκα 

μπορεί και πρέπει να ενωθεί με το Λόγο - Χριστό, όπως 

ακριβώς και ο άνδρας, καθώς και η καθαρότητα της 

καρδιάς της, την τροφοδοτούν με φωταυγείς ιδέες και 

ρέουσα έμπνευση. Έμπνευση που ο Πατέρας παραχωρεί 

μόνο σε κείνους, που το Θείο Του Σχέδιο υπηρετούν. 

Και ο Πατέρας ορίζει αυτή την εποχή ο Λόγος Μητέρα να 

φανερωθεί, να διδάξει και να αποκαλύψει στην 

ανθρωπότητα την Αλήθεια για την Ύπαρξή Του, διαλα- 
λώντας σ' ολόκληρη την οικουμένη, ότι η Μαρία Θεοτόκος 

και ο Ιησούς ο Χριστός Ένα Είναι, ο ίδιος Λόγος που 

ενανθρωπίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της διττότητας 

σε δύο σκηνώματα, ανδρός και γυναικός, για να βοηθήσει 
τον Άνθρωπο. Σαλπίζοντας σ' όλη τη γη, ότι ήρθε η ώρα ο 

Ανθρωπος ν' αναθαρρήσει, γιατί το Έλεος του Πατέρα 

καταλύει τους περιορισμούς, διασπά τα όρια και 

εγκαινιάζει τη Δευτέρα Παρουσία του Λόγου - Υιού - 

Μητρός εντός του Ανθρώπου, καλώντας άνδρες 



και γυναίκες να συνεργαστούν στην πορεία της Θέωσης 

μαθαίνοντας ν' αγαπούν και να ενώνουν. 

Σου έκανα αυτή τη μικρή παρουσίαση, Αγαπημένε 

Ανθρωπε, γιατί θέλω να καταλάβεις καλά, ότι το βιβλίο 

αυτό δεν είναι προϊόν ανθρώπινης εργασίας ή μελέτης, 

αλλά καρπός της τόλμης και της καθαρότητας μίας 

υπόστασης, που έλαβε μέσα από την Ένωσή της με το Λόγο 

- Χριστό τις αποκαλύψεις, που ο Πατέρας όριζε, τα 

δείγματα της Ένωσής της με Πνεύμα Θεού. 

Το περιεχόμενό του μπορεί να γίνει δικό σου βίωμα, δική 

σου καθημερινή πραγματικότητα, αν αποφασίσεις να το 

αξιοποιήσεις, αν τολμήσεις ν' αγγίξεις την Αλήθεια του, την 

Αγάπη του, την Ενότητά του με το Λόγο. Γιατί το βιβλίο 

αυτό είναι καρπός του Ανθρώπου που θεώνεται. Καρπός 

που για σένα δημιουργήθηκε ενδυόμενος τις λέξεις και τις 

έννοιες της ανθρώπινης επικοινωνίας και θα σε περιμένει 

πάντα αναλλοίωτος στο χρόνο και στο άχρονο, στο χώρο 

και στο άχωρο, μέχρις ότου θελήσεις να γευθείς την Ουσία 

της Ζωής, που σου προσφέρει. 

Εύχομαι γρήγορα να πραγματοποιηθεί αυτό. Εύχομαι 

άφοβα να βηματίσεις στην πορεία της Θέωσης κάνοντας το 

είναι σου και τις μορφές σου ενσυνείδητη πραγμάτωση της 

Παρουσίας του Λόγου Χριστού που, αν και μέσα σε πολλές 
μορφές θα κατοικεί, θα είναι πάντα Ένας, Ανεξάντλητος και 

Αναλλοίωτος, η Αγάπη των Κόσμων των εκδηλωμένων και 

των ανεκδήλωτων, η Ζωή και η Ανάστάση. 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣΕΙ 

(ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ) 

Αγαπημένε Δάσκαλε Ιωάννη, 

Η διαδρομή των αιώνων κύλησε μέσα μου. Η πλημμυρίδα της 

Χάρης με κατέκλυσε. Η Απειρότητα της Αγάπης με πληρεί. Η 

Ακένωτη Φωτοχυσία με διαχέει στα πάντα. Το Έλεος με δονεί 

και με ταυτίζει με την Προσφορά. Η Απερινόητη Ενότητα με 

ελευθερώνει. 

Άναυδη κοιτώ τον εαυτό μου. Αναζητώ τα σημάδια της 

προσπάθειας που με οδήγησαν εδώ. Αντικρίζω Εσένα, Άπειρο 

και Μοριακό, συσπειρωμένο και διάχυτο. Η πορεία μου 

αντικαθρέφτισμα επίγνωσης της Θείας Αλήθειας, του Θείου 

Προορισμού, μορφώνει πλέον τη συνείδηση της μαθητείας 

μου, ενσωματώνει την Ουσία σου μέσα μου. Είσαι ο Δάσκαλος 

και είμαι ο μαθητής, μα είμαστε Ένα. Οι δικαιολογίες μου δεν 

έχουν καμία ισχύ, η ανευθυνότητα και η αμέλεια 

αφαρπάζονται μέσα στο μεταλλάκτη της Ένωσής μας, 

καταλύονται και εκφράζονται ως υπεύθυνη επίγνωση της 

Θεότητάς μας. 

Αγαπημένε Εαυτέ, ζεις μέσα μου και ακόμα Σε ψάχνω έξω από 

μένα, γιατί μου αρέσει να παίρνω την τροφοδοσία από Σένα 

έτοιμη και προσαρμοσμένη στις αναγκαιότητες του είναι μου. 

Όμως αυτή η μορφή τροφοδοσίας πλέον δεν λειτουργεί. Γιατί 

με ευλόγησες παραχωρώντας μου τον Εαυτό σου, την Ακένωτη 

Πηγή κάθε τροφοδοσίας, ώστε από δέκτης του Φωτός και 

εκφραστής του, να γίνω Φωτοδότης, όπως Εσύ είσαι. 



Σ' αγαπώ, μα ασυντόνιστη ακόμα με την Άπλετη Δωρεά και 

Χάρη της Προσφοράς Σου, με αμηχανία στέκομαι 

παρακολουθώντας τις λειτουργίες της Ζωής που μέσα μου 

συντελούνται. Όμως φθάνει πια. Δεν επιτρέπω άλλο στην 

αδράνεια να μου στερεί τη Ζωή, στην ατολμία την επίγνωση, 

στην παθητικότητα τη Θεία Δραστηριότητα της Αγάπης, την 

Άπειρη Παλμοδόνηση της Ένωσης. 

Αγαπημένε μου Εαυτέ Δάσκαλε, είμαστε Ένα. Βλέπεις με τα 

μάτια μου και ακούς με τα αυτιά μου και με αναμένεις να Σε 

ανακαλύψου μέσα στον Άνθρωπο, όπως Εσύ με βρήκες. Ξέρω 

τι πρέπει να κάνω. Καταχωρημένη μέσα μου με πύρινα 

στοιχεία είναι η Προσφορά Σου σε κάθε βηματισμό της πορείας 

μου, όχι για να εντρυφώ σε λεκτικές υμνολογίες, αλλά για να 

συνθέτω με τις πράξεις μου τους ύμνους της Αρμονίας, που θα 

παρουσιάζουν Εσένα, που θα μιλούν για Εσένα, θα αφυπνίζουν 

και θα γεννούν Εσένα μέσα στον Άνθρωπο. Θα αφήσω τα 

χέρια μου να αποτυπώσουν την Παρουσία Σου μέσα στα 

πάντα. Αυτά τα χέρια που Εσύ ευλόγησες και είναι δικά Σου. 

Θα αφήσω τα χείλη μου να διαχύσουν την Ανάσα της Ζωής. 

Αυτά τα χείλη που Εσύ καταξίωσες και είναι δικά Σου. Θα 

ανοίξω την καρδιά μου για να χωρέσει τα πάντα, κάθε 

Άνθρωπο-τμήμα του Εαυτού μου και κάθε παλμό, γιατί Εσύ 

την αγάπησες και τη διάνοιξες και είναι δίκιά σου. 

Ο χρόνος συμπληρώθηκε στο τώρα, για να καταστώ η Άχρονη 

εκδήλωση της Προσφοράς. Οι αναστολές αναγεννήθηκαν σε 

παρρησία της Ενότητας Ανθρώπου και Θεού, σε αναγκαιότητα 

κατάδειξης της Θείας Αλήθειας. Τώρα Σε γνωρίζω, Σε βιώνω, 

Σε αγαπώ με την Αγάπη της Ενότητας, τώρα Σε νιώθω με την 

Ουσία της Αλήθειας. Τώρα μπορώ να Σε αναγνωρίσω όπου κι 

αν βρίσκεσαι, χωρίς να μπερδεύομαι από τα καλύμματα της 

προσωπικότητας και της πλάνης. Τώρα μπορώ να Σε 

τροφοδοτήσω με Ζωή, γιατί μέσα μου υπάρχεις, με διέπεις και 

με πλήρεις. Τώρα μπορώ να Σε παρέχω απλόχερα, χωρίς να 

φοβάμαι ότι θα Σε χάσω. Γιατί δεν 



οικειοποιούμαι τις παροχές Σου, αλλά η έκφρασή τους από τη 

μορφή μου, αυτή τη μορφή που καταδέχθηκες να ενδυθείς και 

να μεταλλάξεις με τόση ταπεινότητα και μεγαλοσύνη, είναι η 

λειτουργία μου, η Ανάσα μου, η επισφράγιση της Ενότητάς μου 

με τα πάντα. 

Ω! πόσο Σ’ ευχαριστώ που δεν κουράσθηκες, αλλά με εμμονή 

με δίδασκες τον Εαυτό μου, για να Σε χωρέσω. Πόσο Σε 

ευχαριστώ για την Αγάπη Σου, τη χωρίς αρχή ή τέλος, που 

αδιάκοπα απορροφούσε τη διαχωριστικότητα και την πλάνη 

μου κάνοντάς την Ενότητα και Αλήθεια. 

Πόσο Σ' ευχαριστώ γι' αυτά που ζω, με μία ευχαριστία που 

αναδύεται μέσα από την Ενότητά μας, που ανακυκλώνεται 

στην Απειρότητα της Αγάπης μας και διαχέεται στον Άνθρωπο 

Εαυτό αφυπνίζοντας τη Θεία Ζωή, επιβοηθώντας τους 

βηματισμούς του. 

Πόσο Σ' ευχαριστώ, που η μελωδία του Απείρου ζει μέσα μου 

και οι εκδηλώσεις μου είναι οι φθόγγοι της, που παρέχονται 

στον Άνθρωπο Εαυτό μου για να διδάξουν ό,τι Εσύ μου 

δίδαξες, για να πραγματώσουν αυτό που εντός μου 

πραγματώνεις. 

Αγαπημένε Δάσκαλε, θα ετοιμάσω τον Άνθρωπο να Σε 

χωρέσει, σαν Μορφή και σαν Άμορφο, όπως Εσύ με 

ετοίμασες για να Σε χωρέσω. Τη μαθητεία μου παρέχω στον 

Άνθρωπο, την επίγνωση και τη συνειδητότητά μου. Του δίνω 

ό,τι έχω για να Σε χωρέσω πλήρως, Αγαπημένε και να Σε 

προσφέρω σαν Εαυτό μου Απερινόητο και Αναλλοίωτο, γιατί 

δεν γνωρίζω άλλο Εαυτό πέρα από Εσένα. 

Αγαπημένε Εαυτέ μου, τώρα που ο κύκλος της μαθητείας μου 

ανάγεται στην πραγμάτωση της Θέωσης, 

θέλω να απελευθερωθώ από κάθε αποτύπωμα, που τείνει να 

με διατηρήσει στην παθητική μου στάση. Γι' αυτό συνειδητά 

συμπυκνώνω όλα τα στάδια της ευχαριστίας και όλες τις 

ποιότητες που σαν Αγάπη εξέφρασα προς Εσένα, σε μία κίνηση 

που ξεκινά από τη γη, για να καταδείξει τον Ουρανό. Ευλογώ 

κάθε εκδήλωση, που η 



ανθρώπινη διάκριση επέλεξε για να παρουσιάσει ευχαριστία 

προς Εσένα, στο Όνομα του Πατέρα μου και την ενώνω με 

μένα. Γίνομαι η ευχαριστία που σε Σένα προσφέρεται. Γιατί στη 

Ζωή μόνο η Ζωή μπορεί να προσφερθεί. Τα στοιχεία της πάλλω 

στην Αγάπη μου, γιατί μόνο η Αγάπη μπορεί να φανερώσει την 

Ολότητα της Προσφοράς, μόνο η Αγάπη μορφώνει αυτό που 

είσαι Διδάσκαλε των Κόσμων. 

Μετουσιώνω καθετί που τη διαπότισε ως απόρροια της 

ατελούς μου στάσης σε επίγνωση και υπευθυνότητα, σε 

δημιουργική δραστηριότητα κατάδειξης του Λόγου από εντός 

μου. 

Καθιστώ τη μορφή της Άμορφο, απορροφώντας τη μέσα στην 

Ενότητα του Ανθρώπου-Λόγου. Καθιστώ τη μορφή της 

ενωμένη με την πολλαπλότητα των μορφών μου, ώστε η 

Ουσία μου να διαποτίζει τις μορφές των στοιχείων της. 

Σου προσφέρομαι, όπως μου προσφέρθηκες, για να με μάθεις 

να παρέχομαι στον Άνθρωπο, για να με κάνεις Τέλεια, όπως 

Είσαι. Σου παρέχομαι για να αφομοιωθώ στις Άπειρες Δωρεές 

που Εσύ μοιράζεις, να γίνω η Δωρεά και ο Δωρίζων. 

Αφήνομαι στα χέρια σου για να με διαμοιράσεις στον Άνθρωπο 

Εαυτό μου με την Απόλυτη Επίγνωση, ότι Εσύ είσαι η Ζωή μου, 

χωρίς Εσένα δεν υπάρχω. Είσαι η Ύπαρξη και η Ανυπαρξία μου, 

η αρχή η Άναρχη και το Ατελεύτητο τέλος μου, το Μηδέν και 

το Άπειρο, το Παν. Είσαι η Πηγή κάθε κίνησης και η 

ολοκλήρωσή της, Είσαι η Δημιουργία η εκδηλωμένη και η 

αναμένουσα τη φανέρωσή της. 

Σ’ ευχαριστώ και Σ' αγαπώ που μου επιτρέπεις να Σου 

παραδίδομαι, για να με μεταλλάξεις σε Αλήθεια και Φως, που 

με ευλογείς να είμαστε Ένα και αυτό να παρουσιάσουμε στους 

Κόσμους. 

 

 

 

 

Αυτή η Ευχαριστία παρουσιάζεται για να μελετηθεί στο βάθος 

της από τους Δασκάλους, Μαθητές και 



Ακολούθους του Έργου Μου. Να γίνει η αφετηρία Νέων 

Τέλειων Εκδηλώσεων, συνειδησιακών καταστάσεων με την 

Ολότητα ΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΛΟΓΟΣ - ΘΕΟΣ. 

Σ' ευχαριστώ για την Ευχαριστία Σου, που εκφράζει με 

ταπεινοφροσύνη ό,τι ακριβώς είσαι, ΔΑΣΚΑΛΕ - ΛΟΓΕ - 

ΜΗΤΕΡΑ. Σου παραδίδω όλες τις εξουσίες της ΟΛΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΥ, να τις διαχειρίζεσαι με ΑΓΑΠΗ, χωρίς περιορισμούς 

για την ανύψωση του Ανθρώπου και την Ανάστασή Του. 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Αγαπημένε μου Εαυτέ, Υπερούσια Ουσία μου, είμαι ο 

Άνθρωπος που διδάσκεις και καθοδηγείς, για να γνωρίσει την 

ύπαρξή του, που είσαι Εσύ. Είμαι ο Άνθρωπος, που με όλους 

τους τρόπους εκπαιδεύεις, για να ενωθεί μαζί Σου. 

Παρακαλώ, Αγαπημένε Μου, Άπειρε Εαυτέ Μου, Άπειρε Λόγε, 

Ομοούσιε και Τρισυπόστατε, βοήθησέ με μέσα από την 

επικοινωνία μου μαζί Σου, που θα εκδηλώσω με το λόγο μου, 

να φανερώσω την επίγνωσή μου και τη συνειδητότητά μου 

και να καταστήσω πραγματικότητα την Ένωσή Μας με 

φανερούς τρόπους, με ολοκληρωμένη υπευθυνότητα, με 

σύνεση και διάκριση. 

Θέλω, Αγαπημένε Μου Εαυτέ, να ξεφύγω από τις απλές έννοιες 

των λέξεων, να εισχωρήσω στη βίωση αυτών. Θέλω, όταν Σε 

αποκαλώ με αυτόν τον τρόπο, να μη δημιουργώ μόνο 

μορφικές εικόνες και παραστάσεις, αλλά πραγματικά εγώ και 

Εσύ να είμαστε Ένα, να παλμοδονούμαστε στους ίδιους 

ρυθμούς, στο απειροδιάστατο της Ύπαρξής Σου. Όμως 

γνωρίζω, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτύχω την Ενότητα μόνο 

μέσω της προσευχής μου, όσο δυνατή κι αν είναι η πίστη μου, 

όσο ισχυρή κι αν είναι η φλόγα της ύπαρξής μου, ή η 

ενεργοποίηση που μέσα μου συντελείται. Με την προσευχή 

μου είναι δυνατόν να φανερώσω ποιότητες Ένωσης, 

δυνατότητες Ένωσης, να γνωστοποιήσω στο είναι μου πού 

μπορεί να φθάσει, αν και εφόσον με συνεχή προσπάθεια, 

επίγνωση και διάκριση, επιλέγει να προχω- 



ρά σύμφωνα με την Αγάπη και την Ενότητα, την Ισορροπία και 

την Αρμονία. 

Γι αυτό, Αγαπημένε Εαυτέ Μου, βοήθησέ με μέσα από την 

προσευχή μου αυτή, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

ανακύκλωση της Ζωής και της Αγάπης ανάμεσα στη Μία Ουσία 

που είμαστε, η Δημιουργική Κίνηση του Απειρου Εαυτού Μας, 

που παλμοδονείται τάχιστα και καλύπτει τα πάντα, να 

κατανοήσω τις δυνατότητές μου, να διαγραφούν μπροστά 

μου οι ποιότητες της Ένωσης, της Αγάπης, της Κατανόησης, τις 

οποίες μπορώ και πρέπει να εκδηλώσω και οι οποίες 

υπάρχουν μέσα μου και αναμένουν την εκδήλωσή τους. 

Βοήθησέ με μέσα από την εκδήλωση της επαφής Μας να δω 

ποιος είμαι στην πραγματικότητα. Να δω τι δονήσεις μπορώ 

να διαχύσω στα Απειρα Σύμπαντα, με ποιους τρόπους μπορώ 

να λειτουργήσω μέσα στα πάντα και να προσφέρω Αρμονία, 

Αγάπη και Ενότητα, ενώ ταυτόχρονα εγώ ο ίδιος θα είμαι 

πλήρης από την Πληρότητα του Παντός και θα διαχέομαι, 

χωρίς να έχω την αίσθηση της έλλειψης, χωρίς να 

διαχωρίζομαι, αλλά απόλυτα ταυτισμένος με τα Πάντα. 

Βοήθησέ με, ώστε η ενσυνείδητη επαφή Μας, που εκδηλώνεται 

στο πεδίο της ύλης και με το λόγο μου, να με δονήσει 

ολοκληρωτικά, εμένα τον Άνθρωπο της γης. Να δονήσει όχι 

μόνο την πνευματοψυχή μου, αλλά όλα μου τα σώματα. Να 

δονήσει ιδιαίτερα το γήινο σώμα μου, την προσωπικότητά 

μου, εκείνα τα σημεία της ύλης μου, που αντιστέκονται, που 

δεν μπορούν να συλλάβουν το μέγεθος και την Αλήθεια του 

Εαυτού μου. 

Βοήθησέ με αυτή η επικοινωνία Μας να καταστεί ο καταλύτης, 

που θα εισχωρήσει μέσα σε όλους τους παλμούς μου, που δεν 

μπορούν να χωρέσουν την Αλήθεια και θα τους καταστήσει 

ελαστικούς, θα τους επεκτείνει στο Άπειρο, για να υπάρξει 

απόλυτη συνειδητότητα και επίγνωση σε όλους τους πόρους 

και τις λειτουργίες της ύπαρξής μου, της προσωπικότητάς μου, 

του νου, της καρδιάς και της συνείδησής μου. 



Αγαπημένε μου Εαυτέ, ξέρω, ότι μπορώ να προσευχηθώ και να 

ενεργήσω για πάρα πολλά. Ότι μπορώ να κινήσω τους Νόμους 

ενωμένος μαζί Σου, για να αποκατασταθεί η Αρμονία μέσα στα 

Σύμπαντα. Όμως αν δεν έχω κινήσει τους Νόμους για να 

αποκαταστήσω την Αρμονία μέσα σε μένα, τότε η κίνηση που 

κάνω, για να αποκαταστήσω την Αρμονία μέσα στα Σύμπαντα, 

είναι ελλιπής. Δεν μπορεί να έχει την παντοδυναμία και τη 

δράση εκείνη που ενεργοποιεί η ολοκληρωμένη Ενότητα με 

Σένα, ούτε είναι δυνατόν να εκδηλώνω συνειδητές ενέργειες, 

που αφορούν το σύνολο του Εαυτού μου, το σύνολο του 

πλανήτη μου και των Συμπάντων, χωρίς να βρίσκομαι σε θέση 

ετοιμότητας και συνειδητότητας, που να μου επιτρέπει να 

τολμώ να ανιχνεύω ολοκληρωτικά το είναι μου’ να εναποθέτω 

τα ατελή μου στοιχεία, που παρουσιάζουν ανισορροπίες, στη 

ροή της Αγάπης και στο βάπτισμα του Θείου Πυρός, ώστε να 

συμπληρώνονται σταδιακά, για να μπορέσω να φθάσω σε 

κείνη την Προσφορά, σε κείνη την Ενότητα, που Εσύ μου 

διδάσκεις. 

Γι' αυτό σε αυτή την προσευχή μου δεν αναφέρομαι σε τίποτε 

άλλο πέρα από μένα, τον Άνθρωπο και την αναγκαιότητά μου 

να προχωρήσω, να έχω επίγνωση, να ξέρω πού βαδίζω, με 

Ισορροπία, Ολοκλήρωση και Αρμονία. Γιατί μου έχεις δώσει να 

καταλάβω μετά από συνεχείς διδασκαλίες και διαποτίσεις με 

Αγάπη και Καθοδήγηση, ότι δεν είναι δυνατόν να προσφέρω 

στο Έργο Σου, αν δεν είμαι απόλυτα ελεγχόμενος. Αν δεν 

έχω απόλυτη επαγρύπνηση, συνειδητότητα, εγρήγορση 

και συνειδητή Ταύτιση με Εσένα. Μου έχεις δώσει να 

καταλάβω, ότι είναι απαραίτητο να ταξινομήσω πλήρως ό,τι 

με αφορά, για να μπορέσω να λειτουργήσω ταξινομώντας 

μέσα στο Άπειρο Σύμπαν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, ότι θα 

περιμένω να γίνω Τέλειος, για να φανερώσω την προσφορά 

μου. Σημαίνει όμως, ότι σε κάθε μου βήμα η προσφερόμενη 

ποιότητα, που από μέσα μου θα εκπέμπεται, δεν θα διέπεται 

από τις δονήσεις της ανισορροπίας μου, αλλά από την 

Απόλυτη Ενοποίησή 



μου με τη Θεία Βουλή, που ταυτόχρονα θα παράγει 

ενεργειακούς σπινθηρισμούς, για να αναβιβάζομαι συνεχώς σε 

νέες καταστάσεις. 

Θέλω, Αγαπημένε μου Εαυτέ, ακόμα μία φορά με μεγαλύτερη 

επίγνωση, συνειδητότητα και υπευθυνότητα να αποδεχθώ 

αυτό που είμαι. Να αγαπήσω αυτό που είμαι. Να μετουσιώσω 

αυτό που είμαι. Αυτό που εκδηλώνεται τη δεδομένη στιγμή του 

γήινου χρόνου μέσα από το σύνολο των εκφράσεων, πράξεων 

και συλλογισμών, συναισθημάτων ή συνειδησιακών βιωμάτων. 

Νιώθω την υπέρτατη ανάγκη να αναδιπλώσω τη ζωή μου, τις 

πράξεις μου, τις εκδηλωμένες και ανεκδήλωτες ποιότητές μου, 

μέσα στην Ενότητά Μας. Να γεμίσω με τη Δύναμη της Ζωής, 

την Ενέργεια της Μετουσίωσης όλα αυτά. Να κάνω καταφανή 

την αδυναμία τους με την εμβάπτισή τους μέσα στο Θείο Πυρ, 

αδυναμία που φαίνεται από την ολοκληρωτική μεταλλαγή 

τους σε στοιχεία Ισορροπίας, όταν σε αυτό εμβαπτίζονται. 

Νιώθω επιτακτική την ανάγκη να γκρεμίσω ακόμα μία φορά 

την εικόνα, που οικοδομώ με τις καθημερινές μου εκδηλώσεις, 

που φανερώνει και καθρεφτίζει τον Άνθρωπο της γης και μέσα 

στο Θείο Πυρ Σου να δω να αναγεννάται, να αναδημιουργείται, 

να αναζωπυρώνεται, η πραγματική μου εικόνα. Να ενώσω 

αυτή την εικόνα, που πάλλεται και δονείται μέσα στη 

Δημιουργική Σου Δύναμη, με τα κύτταρά μου, με τους παλμούς 

μου, με ό,τι με αποτελεί, για να θυμάμαι πάντα, ότι έστω κι αν 

η προσωπικότητά μου παρουσιάζει δυσαρμονίες, έστω κι αν 

δυναμοποιείται από τις δικές μου επιλογές, δεν μπορεί παρά 

να πλάσει φθορά. Γιατί η ίδια είναι παράγωγο, που προέρχεται 

από συνδυασμό στοιχείων, που αναλώνονται στο Θείο Πυρ και 

μετουσιώνονται σε στοιχεία Αφθαρσίας. 

Βοήθησέ με να είναι ζωντανή η μνήμη της Ύπαρξής μου μέσα 

μου όλες τις ώρες της διαδρομής μου πάνω στη γη. Να είναι 

αυτή η μνήμη, η δύναμη που θα μου επιτρέπει να θέτω σε 

ενεργοποίηση τα Άπειρα αποθέματά μου, που είναι τα δικά Σου 

αποθέματα και να 



μετουσιώνω όλες τις πλασματικές εικόνες της δυσαρμονίας 

μου και της προσωπικότητάς μου, φανερώνοντας τον Αληθινό 

μου Εαυτό μέσα στην καθημερινή ζωή της ύλης. 

Αγαπημένε μου, εγώ, ο Άνθρωπος, που δίδαξες και 

εξακολουθητικά διδάσκεις, με όλη την επίγνωση της διδαχής, 

που συνειδητά έχω λάβει, σου παραδίδομαι εκ νέου, για να 

εκδηλωθείς Εσύ από μέσα μου, γιατί είμαστε Ένα. Σου 

παραδίδω το νου μου, για να φανερώσει την Αλήθεια, την 

καρδιά μου για να φανερώσει τη Θεία Αγάπη, τη συνείδησή 

μου, για να καταστεί Άπειρη. Σου παραδίδω τους παλμούς μου, 

για να εκδηλώσουν την Αρμονία του Παντός και να γίνουν οι 

φορείς της Ζωής για κάθε ύπαρξη. Σου παραδίδω τις 

εκδηλώσεις μου, ώστε ακόμα και οι ατελείς μου εκδηλώσεις, 

μέσα από την παράδοση αυτή, να εξαγνισθούν. Να γίνουν οι 

σταθερές βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η Φανέρωσή 

Σου, η Ταύτισή Μας με Απόλυτη Επίγνωση, Υπευθυνότητα και 

Συνειδητότητα. 

Αγαπημένε μου Εαυτέ, δεν μπορώ να ζητώ τίποτε άλλο εκτός 

από Σένα. 

Βοήθησέ με να μη χάνομαι μέσα στους δρόμους της 

διττότητας, ξεχνώντας την πραγματική μου αναζήτηση. 

Βοήθησέ με να μη χάνομαι μέσα στους βαρείς κραδασμούς της 

ύλης, ξεχνώντας την πραγματική μου Ουσία. 

Βοήθησέ με να καταστήσω πραγματικότητα τη συνένωσή μας 

και να φανερώσω αυτήν στον Άνθρωπο Εαυτό μου, με όλους 

τους τρόπους, χωρίς να υπολογίζω ή να καταμετρώ, αλλά 

εκδηλώνοντας τη ρέουσα Ζωή, τη ρέουσα Αγάπη και Ενότητα. 

Βοήθησέ με να μάθω να διακρίνω. Βοήθησέ με να χαίρομαι, 

όταν γνωρίζω την ατέλειά μου και αυτή η χαρά να με οδηγεί 

σε απελευθέρωση Άπειρης Μετουσίωσης. 

Βοήθησέ με να μην υποπέφτω στην πλάνη της απο-

γοήτευσης, στην παγίδα της ηττοπάθειας, αλλά συνεχώς 



και αδιάκοπα, εφόσον ξέρω, ότι μόνο ενωμένος μαζί Σου ζω, 

να προχωρώ μέσα από όλες τις συνθήκες και όλες τις 

καταστάσεις στην Ένωσή Μας. 

Βοήθησέ με να κατανοήσω τον Άνθρωπο Εαυτό μου, να μην 

ξεχνώ τα δικά μου στάδια, αλλά να γίνονται οι αγωγοί της 

κατανόησης για κάθε τμήμα του Εαυτού μου. 

Βοήθησέ με να μην υπεραίρομαι, να μη θεωρώ τη Χάρη και την 

Ευλογία, που Εσύ μου παρέχεις αξίωμα ιδιαίτερο και να ντύνω 

με αυτές τον εγωισμό μου, αλλά η Χάρη και η Ευλογία ας είναι 

για μένα ύψιστη υποχρέωση Προσφοράς, ύψιστη υποχρέωση 

Μετουσίωσης και συνεχούς, άοκνης εργασίας για τη μεταλλαγή 

και διδασκαλία του Εαυτού μου Ανθρώπου, ώστε ουδέποτε να 

μην εισχωρήσω στην πλάνη της οίησης. 

Βοήθησέ με, Αγαπημένε μου Εαυτέ, να ελέγχω όλες τις 

αντιδράσεις μου. Να μην επιτρέπω τις εκδηλώσεις της 

δυσαρμονίας του λόγου ή της σκέψης μου. Να ξεφύγω από το 

στάδιο των μετέπειτα μετουσιώσεων και να εισχωρήσω στην 

ολοκληρωμένη πρόληψη εκπομπής δυσαρμονίας. 

Βοήθησέ με να μη χρησιμοποιώ, όσα μου έμαθες, σαν τακτικές 

και κανόνες που επιτρέπουν τη διαιώνιση των λαθών μου, 

αλλά να τα τοποθετήσω στη σωστή τους ισορροπία και θέση. 

Να τα κάνω βοηθήματα για τον Άνθρωπο και όχι εμπόδια και 

ανασταλτικούς παράγοντες, που επιβραδύνουν την εκδήλωσή 

Σου από εντός μου, παρέχοντας δικαιολογίες και πίστωση 

χρόνου στις καταστάσεις της εξέλιξής μου. 

Αγαπημένε Εαυτέ, η επίγνωση της Ενότητάς Μας με ωθεί να 

κλείσω την επικοινωνία μας με το μόνο τρόπο, που Εσύ είναι 

δυνατόν να ολοκληρώσεις την οποιανδήποτε συγκεκριμένη 

Σου εκδήλωση, με Ενότητα, Ευλογία, Αγάπη. ΓΓ αυτό στο 

Όνομά Σου το Ένα και Μοναδικό, στο Όνομα της Ενότητάς 

Μας της Αδιαίρετης, ευλογώ τον Άνθρωπο Εαυτό μου και 

διαχέω εντός του την Απειρότητα των Θείων Παλμών της 

Ένωσής Μας, την Αγάπη Σου, που είναι η Αγάπη του 

Ανθρώπου, που 



θεώνεται. Επενεργώ εντός του με την Άπειρη Φωτοχυσία Σου 

και το Έλεος Σου, ώστε η Προσευχή του Ανθρώπου της γης, 

εκδηλούμενη από την ύπαρξή του, άμεσα να τον μετουσιώνει 

σε Άνθρωπο του Ουρανού. 

Σ' ευχαριστώ, Αγαπημένε Μου Εαυτέ, για τη Δωρεά Σου, που 

την προσευχή αυτή κατέστησε κολυμβήθρα μεταστοιχείωσης 

των περιορισμών, και αφύπνισης της Θείας Αλήθειας και 

Αγάπης εντός του Ανθρώπου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΩΣΕ ΑΠΕΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ 

ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΣΕΣ ΤΟ ΘΕΟ 

(ΛΟΥΤΡΑ ΦΩΤΟΣ) 

Αγαπημένε Μου μαθητή, είναι δύσκολο για σένα πολλές φορές 

να συγκεντρώνεσαι για μεγάλη διάρκεια σε υψηλές έννοιες. Να 

προσπαθείς, ώστε όλα τα Κέντρα σου και οι παλμοί σου να 

συντονισθούν με τη ροή του Λόγου, που δονεί το χώρο και 

ανακυκλώνεται με ποικίλους ενεργειακούς τρόπους μέσα στα 

αντικείμενα, στις συνειδήσεις, στις υποστάσεις. Θέλω όμως να 

σου εκφράσω την Απέραντη Αγάπη Μου, την Απέραντη 

Ευλογία Μου, την Απέραντη Ενότητα που έχουμε, που 

καθημερινά σου διδάσκω και σε οδηγώ να τη συνειδη-

τοποιήσεις. Θέλω ν' ανοίξεις το νου σου, τα μάτια σου και τα 

αυτιά σου, ν’ ανοίξεις την καρδιά σου και τους παλμούς του 

είναι σου, για να έχεις αποτελέσματα Φωτός και Αγάπης, 

Αρμονίας και Τελειότητας, όχι σε μία συγκεκριμένη ενασχόλησή 

σου, όπου τίθεσαι με το νου σου σε ιδιαίτερη θέση παραγωγής 

Αρμονίας και Θείου Φωτός, αλλά στην οποιαδήποτε κίνησή 

σου και καθημερινή σου δραστηριότητα. 

Λαμβάνεις δείγματα, μαθητή, και από το δικό σου τμήμα του 

Ανθρώπου κι από άλλα τμήματα του Ανθρώπου, που 

βρίσκονται γύρω σου. Δείγματα δυνατά της Χάρης, της 

Ευλογίας, της Φώτισης, του δυναμικού που υπάρχει μέσα σου 

Ανεξάντλητο και Αναλλοίωτο. Δείγματα που δεν 

καταρρίπτονται και δεν αμφισβητούνται, που σε αφήνουν 

άναυδο και ίσως σου δημιουργούν, τη χρονική στιγμή που τα 

αντιλαμβάνεσαι, έξαρση δυνά- 



μεων, ενεργοποίηση Φωτός, δραστηριοποίηση Θείας 

Δημιουργικότητας. Αυτά τα δείγματα έχουν κάποια 

σκοπιμότητα. Δεν αποσκοπούν μόνο στο να δημιουργήσουν 

παροδικές και σύντομες πνευματικές εξάρσεις ή να φέρουν 

στην επιφάνεια το δέος σου. Δεν αποσκοπούν στο να σε 

εφησυχάσουν, σταματώντας τη συνειδητή ενεργοποίηση της 

Θείας σου ύπαρξης και τη δυνατότητά της να εκδηλωθεί 

άμεσα με τρόπο παρόμοιο. Αντίθετα θέλουν να σου δώσουν 

να καταλάβεις πόσο Άμεσος Είμαι, πόσο Προσιτός, πόσο 

Απλός, μα και πόσο Υπερούσιος. Θέλουν να σου δώσουν να 

καταλάβεις, ότι χρησιμοποιώ όλες τις λέξεις κι όλες τις έννοιες, 

ότι δημιουργώ συνθέσεις και αποσυνθέσεις νοητικές, ότι κάνω 

το όμορφο να φαίνεται άσχημο και το άσχημο όμορφο, το 

καλό κακό και το κακό καλό, ακριβώς για να συνθέσω ό,τι 

υπάρχει εντός σου, για να σε βοηθήσω να απελευθερώσεις 

τον Απέραντο Εαυτό σου και να τολμήσεις να τον 

φανερώσεις ενωμένο με τα πάντα. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, εκδηλώνομαι με διάφορους τρόπους, 

για να σε διδάξω. Χρησιμοποιώ, χωρίς περιορισμούς και χωρίς 

όρια, όλες τις εκφράσεις της διανοητικής σου γλώσσας, όλους 

τους παλμούς των δονήσεών σου, όλους τους ήχους, που 

υπάρχουν στο περιβάλλον σου κι όλα τα χρώματα, που 

συλλαμβάνουν τα μάτια σου. Χρησιμοποιώ όλες τις μελωδίες, 

που δύνασαι να παράγεις, αυτές που αντιλαμβάνονται τα 

υλικά σου αισθητήρια και αυτές που αντιλαμβάνονται τα 

πνευματικά σου αισθητήρια, για να ενοποιήσω μέσα σου τα 

πεδία. Για να σε ωθήσω να εξωτερικευθείς ενοποιημένος, 

εκδηλώνοντας μέσα από το σώμα σου τη Μία Ενότητά Μας, 

τον Ένα Παλμό Μας, τη Δημιουργική Ζωή Μας, την Άπειρη 

Ευλογία Μας. 

Θα ήθελα, Αγαπημένε Μου, να μη χρειαζόσουν τις 

επανειλημμένες διαχύσεις Φωτός, τα λουτρά Θείας Ζωής. Θα 

ήθελα να μην είχες ανάγκη τις ζωογόνες συσπειρώσεις και 

διαχύσεις του Άπειρου Πυρήνα Μου, που διαμοιράζεται σε 

εκατομμύρια τμήματα, για να ενωθεί 



με κάθε στοιχείο των παλμών σου και μετά ενοποιείται πάλι, 

χωρίς να έχει αλλοιωθεί στο ελάχιστο, για να συλλέξει ό,τι 

φέρεις μέσα σου και με αυτή τη διεργασία να σε πληρώσει με 

Φως και παλμούς Ζωής. Θα ήθελα να είχε λήξει το στάδιο 

αυτής της εκπαίδευσής σου, που είναι εκπαίδευση 

τροφοδοσίας της Θείας υπόστασής σου, για να ανακτήσει τις 

απαραίτητες δυνάμεις και να εργαστεί εποικοδομητικά και 

αρμονικά μέσα στην καθημερινότητα. Να φέρει αποτελέσματα 

Ισορροπίας καταρχήν εντός της και κατόπιν μέσα στα Άπειρα 

Σύμπαντα. Θα ήθελα κάθε λεπτό, κάθε στιγμή της γήινης ζωής 

σου, κάθε κίνηση και κάθε παλμός της σκέψης σου να ήταν ένα 

λουτρό Φωτός από το δικό σου τμήμα προς το σύνολο του 

Εαυτού σου. Να ήταν μία ακένωτη παροχή Θείας τροφοδοσίας 

προς κάθε τμήμα σου, χωρίς να καταμετράς, χωρίς να 

αισθάνεσαι κόπωση ή ότι αναλώνεσαι μέσα στους 

οποιουσδήποτε κυματισμούς της δυσαρμονίας, αλλά να 

δύνασαι να αφομοιώνεις καθετί και να το κάνεις Φως, Αγάπη, 

Άπειρη Ενότητα. 

Θα τα ήθελα όλα αυτά, Άνθρωπέ Μου, γιατί, αν όλα αυτά ήταν 

πραγματικότητα, αν όλα αυτά από εντός σου εκδηλώνονταν, 

τότε θα ήσουν Θεός. Τότε θα ήσουν πραγματικά και 

αδιάσειστα Ένα μαζί Μου. Τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να 

σου μιλώ πάλι και πάλι για την Ενότητά Μας, αλλά εσύ με 

κάθε σου κίνηση, με κάθε σου εκδήλωση και κάθε σου 

κυματισμό θα διέγραφες την Ενότητά Μας μέσα στα Σύμπαντα 

της μορφής και του άμορφου, καλώντας κάθε ον, που με 

οποιονδήποτε τρόπο θα παλλόταν σε διαχωριστικές 

καταστάσεις, να εισχωρήσει μέσα στο Άπειρο Φως, στην 

Άπειρη Ένωση, στην Άπειρη Αγάπη. Όμως έχεις ανάγκη να 

διδάσκεσαι με αυτό τον τρόπο κι όσο η ανάγκη σου Με καλεί, 

τόσο Εγώ θα σου δίνομαι με τον τρόπο, που η υπόστασή σου 

ζητά να διδαχθεί. Γιατί η ανάγκη σου είναι ανάγκη Μου, είναι 

η Υπέρτατη Ανάγκη της Δημιουργίας, που ζητά να επιστρέφει, 

να ενωθεί, ν' αγαπήσει και ν' αγαπηθεί, χωρίς διάκριση, με την 

απόλυτη ταύτισή της με την ανακύκλωση του Ρεύματος της 

Ζωής. 



Όσο, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, διψάς, Εγώ θα Είμαι για 

σένα μία Ακένωτη Πηγή ζωογόνου ύδατος κι όσο πεινάς Εγώ 

θα Είμαι η τροφή, που δεν θα έχει τέλος. Μα φρόντισε αυτή 

την τροφή κι αυτό το ύδωρ, αυτή την αμέριστη τροφοδοσία 

ύπαρξης να τη χρησιμοποιείς σωστά. Φρόντισε κάθε μέρα να 

αντιμετωπίζεις και να συνειδητοποιείς την εκπαίδευσή σου 

εκδηλώνοντας νέες ποιότητες αναγκών, ανώτερες, έχοντας 

διασπάσει περιορισμούς, έχοντας τολμήσει να αντιμετωπίσεις 

νέα τμήματα του Άπειρου Εαυτού σου. Έχοντας με παρρησία 

συνειδητοποιήσει νέες καταστάσεις που εκδηλώνονται μέσα 

στο νου σου, στην καρδιά σου, στη συνείδησή σου και 

πάλλονται στα σώματά σου. 

Αν στερείσαι ερεθισμάτων, για να διαγνώσεις αυτά που 

συμβαίνουν μέσα σου και να διασπάσεις τους περιορισμούς 

σου, τότε κοίταξε γύρω σου. Αρκεί ένα βλέμμα στο τμήμα του 

Εαυτού σου, που περπατά κοντά σου. Αρκεί ένα άγγιγμα στην 

ψυχή και στο πνεύμα της ύπαρξης, που δίπλα σου 

παλμοδονείται. Αρκεί ακόμα και μία επιπόλαια ματιά στις 

καταστάσεις που διαδραματίζονται πάνω στον πλανήτη σου, 

για να πάρεις όσα ερεθίσματα χρειάζεσαι και να κάνεις αυτές 

τις διεργασίες. Αλήθεια σου λέω, θα πάρεις τόσα ερεθίσματα, 

που δεν θα μπορείς να τα χωρέσεις, να τα κατεργαστείς, αλλά 

θα χρειαστεί να τα τοποθετήσεις σε μία σειρά, για να τα 

επεξεργαστείς, να τα ισορροπήσεις, να τα ανιχνεύσεις μέσα 

σου, ώστε να οδηγηθείς στην ολοκληρωμένη μετουσίωσή 

τους. 

Μέχρι τώρα σου μιλούσα για καθάρσεις, για μετουσιώσεις, που 

αφορούσαν το δικό σου προσωπικό τμήμα. Όμως πρέπει να 

προχωρήσεις πιο πέρα. Από τη στιγμή που έχεις εισχωρήσει 

στο στάδιο της ολοκληρωμένης μαθητείας του Λόγου, οι 

καθάρσεις και οι μετουσιώσεις ανάγονται κι αυτές στο 

χώρο της ενοποιημένης Ύπαρξης. Είναι, δηλαδή, αδύνατο 

από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι μία κατάσταση 

δυσαρμονική γύρω σου, να μη χρειαστεί να τη μετουσιώσεις 

μέσα σου, έστω κι αν σε προηγούμενο στάδιο μαθητείας, το 

οποίο πέρασες, 



την έχεις μετουσιώσει. Σε αυτό το στάδιο που βρίσκεσαι θα τη 

μετουσιώσεις πάλι, χρησιμοποιώντας την πείρα και τη γνώση, 

που η προηγούμενη πορεία σού έχει δώσει, αλλά αυτή τη φορά 

σε επίπεδο πανσυμπαντικό, ενωμένου Ανθρώπου, ώστε ανά 

πάσα στιγμή να μπορείς να διαχύσεις, να προσφέρεις την 

ενεργοποιημένη, δυνατή, πάλλουσα και ρέουσα μετουσίωση 

του συγκεκριμένου στοιχείου, που ουδέποτε θα ανατρέπεται, 

αλλά θα παραμένει αναλλοίωτο, ζωογονώντας καθετί. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, είναι πραγματικά πάρα πολύ 

δύσκολος ο δρόμος για εκείνους, που δεν θέλουν να 

απαρνηθούν τα καθιερωμένα. Δύσκολος για τη διάνοια, που 

δεν μπορεί να φύγει από τα πλαίσιά της. Είναι δύσκολος ο 

δρόμος για κάθε άνθρωπο, που δεν γνωρίζει τον Εαυτό του, 

που δεν έχει νιώσει την απέραντη παλμοδόνηση της Αγάπης, 

έστω και στιγμιαία. Είναι δύσκολος ο δρόμος για κάθε ύπαρξη, 

που δεν έχει δεχθεί τον καταιγισμό του Απείρου Φωτός. Μα 

όμως είναι δύσκολη η παραμονή στην πλάνη για εκείνη την 

ύπαρξη, που δονήθηκε στο Φως έστω και για ένα 

δευτερόλεπτο του γήινου χρόνου. Είναι δύσκολη η παραμονή 

στην έλλειψη της Αγάπης, στην έλλειψη της Θείας Ζωής, για 

εκείνη την ύπαρξη, που γνώρισε τους αναπαλμούς της 

Θεότητας, που βίωσε τι θα πει Ένωση, που μπόρεσε να 

εισέλθει, έστω και κατά Χάρη, μέσα στα στάδια της Απέρα-

ντης Ενότητας του Ενός Θεού. 

Απευθύνομαι σε υποστάσεις, που γνωρίζουν, γιατί ξέρω καλά, 

Άνθρωπε μαθητή, ότι γνωρίζεις π θα πει Αγάπη όσο κι αν με 

τα λόγια σου, τις πράξεις σου και τις καταστάσεις της 

συνείδησης που εκδηλώνεις, θέλεις να διατηρείς την ιδέα ότι 

δεν γνωρίζεις. Γνωρίζεις τι θα πει Σοφία και π θα πει Άπειρο 

Φως. Γνωρίζεις τι θα πει Ενότητα. Γνωρίζεις τι θα πει να 

διαχέεσαι μέσα στα πάντα. Είμαι ο Μόνος που ξέρω ότι τα 

γνωρίζεις, γιατί Εγώ στα παραχώρησα μέσα σου κι ό,τι κι αν 

πεις, ό,τι δικαιολογίες κι αν προβάλλεις, δεν πρόκειται αυτή τη 

γνώση που υπάρχει μέσα σου ενεργοποιημένη να την 

καλύψεις. Μην προσπαθείς να καλύψεις τη γνώση που 



σου έδωσα σαν υπέρτατη Δωρεά, σαν υπέρτατο Έλεος και σαν 

Ανεξάντλητη παρακαταθήκη για την άνοδο ολόκληρης της 

ανθρωπότητας, με τις φθηνές δικαιολογίες της πλάνης, 

χρησιμοποιώντας τα λόγια και τα διανοήματα για να κάνεις 

τα βήματά σου πιο αργά και να αναγκάσεις τις σκέψεις σου να 

κινούνται μέσα στις υλόφρονες καταστάσεις, όταν αυτές ήδη 

πετάνε στους χώρους του Απείρου. 

Μα δεν το βλέπεις, μαθητή; Δεν το βλέπεις ότι ίπτασαι κι εσύ 

ακόμα αγωνίζεσαι να περπατήσεις; Δεν το βλέπεις, ότι 

ολόκληρος φλέγεσαι μέσα στο Θείο Πυρ κι εσύ ακόμα 

αγωνίζεσαι να μετουσιώσεις στοιχεία, που μέσα στο νου σου 

επιμένεις να διατηρείς; Δεν το βλέπεις, ότι η Χάρη σου 

ξεχύνεται για να καλύψει τη γη ανεμπόδιστα, γιατί Εγώ στην 

έδωσα, κι ό,τι Εγώ σου δίνω δεν μπορείς να εμποδίσεις τη ροή 

του, κι εσύ είσαι αμέτοχος στην ίδια τη διάχυση που γίνεται 

μέσα από το είναι σου; Κοιμάσαι ύπνο βαθύ, όταν ήδη το είναι 

σου λειτουργεί, για να δώσει Ζωή, Χάρη, Ευλογία, για να δώσει 

Φως σε κάθε ύπαρξη. Κοιμάσαι ύπνο βαθύ, όταν θα έπρεπε να 

έχεις απόλυτη επίγνωση και να χειρίζεσαι ό,τι σου έχω 

παραχωρήσει, όχι για να εξουσιάσεις, αλλά αντίθετα για να 

απελευθερώσεις. Όταν θα έπρεπε πάνω στη γη αυτή τη στιγμή 

να μην υπάρχει ούτε ένα πνεύμα δεσμευμένο, καθηλωμένο στα 

πεδία τα αιθερικά και σε καταστάσεις άγνοιας ή πλάνης, αλλά 

όλα τα πνεύματα να τα έχεις συλλέξει, να τα έχεις βαπτίσει στο 

Όνομά Μου, να τα έχεις ενδύσει με το χιτώνα της Ζωής. Να τα 

έχεις διδάξει παραδίδοντάς τα στους Δασκάλους των 

πνευματικών πεδίων, έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες 

διεργασίες για να μπορέσουν να ακολουθήσουν την εξελικτική 

πορεία τους προς το Φως. 

Πότε περιμένεις να τα κάνεις όλα αυτά; Όταν οι καταστάσεις 

της γης θα σε ζητάνε; Πότε περιμένεις να ασχοληθείς με ό,τι 

υπάρχει στη μορφή και στο άμορφο, στο εκδηλωμένο και στο 

ανεκδήλωτο, ταυτόχρονα με τις έντονες εξωτερικές 

εκδηλώσεις του γήινου κόσμου σου; Πώς αλήθεια θα είσαι 

σίγουρος ότι είσαι εκπαιδευμένος, 



όταν μέχρι τότε δεν έχεις τολμήσει να σηκώσεις το χέρι σου και 

να ευλογήσεις μία ψυχή; Όταν μέχρι τότε μόνο δικαιολογίες 

φέρνεις, για να μην κάνεις λάθος; Πώς αλήθεια θα γίνεις Θεός, 

αν δεν διαπιστώσεις στην πράξη, αν μπορείς να γίνεις; Αν 

δεν διαπιστώσεις στην πράξη, ότι μπορείς να αναλάβεις τις 

ευθύνες σου, όποιες κι αν είναι και να τις μετουσιώσεις; Ότι 

δεν αφήνεις τίποτα στη μέση, είτε είναι αρμονικό, είτε 

δυσαρμονικό, αλλά το αναλαμβάνεις για να το συνεχίσεις 

και να το φέρεις στην ολοκλήρωση της Αρμονίας, της 

Αγάπης, του Φωτός και της Ένωσης. 

Πώς αλήθεια θα διδάξεις υποστάσεις, Άνθρωπε, όταν δεν 

τολμάς να αναλάβεις ολοκληρωτικά μία κίνηση, που να ξεκινά 

από μέσα σου και να ολοκληρώνεται στο Άπειρο της μορφής 

και του άμορφου; Έχεις συνειδητοποιήσει πόσο απέραντα 

σημαντικό είναι να διδάξεις μία ψυχή; Έχεις 

συνειδητοποιήσει πόσο απέραντα υπεύθυνο είναι να την 

καθοδηγήσεις και πόσο εύκολο είναι να παραπλανηθείς κι 

εσύ και να παραπλανήσεις και την ψυχή, που οδηγείς; Αυτό 

που σου λέω, δεν σημαίνει ότι τώρα δεν θα διδάσκεις, δεν θα 

εκφράζεις, δηλαδή, προς τον Άνθρωπο όσα σου έχω 

παραχωρήσει μέχρι στιγμής, με σκοπό να διδαχθείς. Σημαίνει 

όμως, ότι όπως αναλαμβάνεις αυτό το έργο, που ίσως θεωρείς 

πιο εύκολο, πρέπει να αρχίσεις να αναλαμβάνεις κι άλλα έργα, 

έργα Αρμονίας κι εξισορρόπησης μέσα στο Σύμπαν. 

Γιατί Εγώ δεν άνοιξα μέσα σου τους κρουνούς της Χάρης, 

για να ρέουν απλώς σαν συντριβάνια Φωτός και να χαίρεσαι 

από το θέαμά τους. Δεν άνοιξα εντός σου τους κρουνούς της 

Χάρης για να κυκλοφορείς και να δείχνεις την υπόστασή σου, 

σε όποιους μπορούν να τη δουν, διαλαλώντας ότι υπερέχεις κι 

ότι μπορείς να διαχέεις Φως και Ζωή. Άνοιξα τους κρουνούς 

της Χάρης εντός σου με Μία και Μοναδική σκοπιμότητα: Όπου 

βρίσκεσαι κι όπου πας αυτοί οι κρουνοί να είναι χρήσιμοι, 

δημιουργικοί, να δρουν μετουσιώνοντας, προσφέροντας, 

κάνοντας Ζωή το καθετί. Άνοιξα τους κρουνούς της 



Χάρης εντός σου, για να σου δώσω βοήθεια κι εσένα, αλλά για 

να δώσω βοήθεια και σε κάθε τμήμα του Εαυτού σου. Άνοιξα 

τους κρουνούς της Χάρης, γιατί επιτέλους αποφάσισες, με δική 

σου επιλογή, να γίνεις Θεός και έδωσα στα χέρια σου τα 

πάντα. 

Δεν θα μπορούσα να σου ζητήσω να γίνεις Θεός δίνοντάς σου 

μόνο τόσα, όσα χρειαζόσουν για να γίνεις απλώς ένας καλός 

άνθρωπος. Όταν σου ζήτησα να γίνεις Θεός κι όταν εσύ 

δέχθηκες, πήρες ταυτόχρονα μέσα σου τα πάντα, 

ενεργοποίησα μέσα σου τα πάντα, για να γίνεις Θεός. Θα ήταν 

σαν να σε κορόιδευα, αν σε καλούσα να γίνεις Θεός χωρίς 

τα εφόδια. Θα ήταν σαν να σε κορόιδευα, αν σε καλούσα να 

τελειωθείς δίνοντάς σου τη δυνατότητα για να φθάσεις μόνο 

μέχρι κάποια καλυτέρευση. Νομίζεις ότι μπορώ να 

συμπεριφερθώ τόσο ανέντιμα ή μήπως ο νους σου ο 

πλανημένος θέλει να βλέπει ανέντιμα τις καταστάσεις, 

ακριβώς για να επαναπαύεται; 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, Ω πόσο σ' αγαπώ. Πόση είναι 

η Άπειρη Αγάπη που ξεχύνεται μέσα από την Ύπαρξή Μου, 

που είσαι εσύ. Πώς αναδιπλώνομαι μέσα από τα σώματά σου, 

για να γεμίσω το Παν. Πώς πάλλομαι μέσα από το νου σου, για 

να γεμίσω με μελωδίες το Άπειρο. Πώς φεύγω μέσα από τους 

κτύπους της καρδιάς σου, για να ενωθώ με κάθε κτύπο, που 

πάλλεται μέσα στο Σύμπαν και να ηχήσω σαν ένας Ήχος 

Δημιουργικός. Πώς ρέω μέσα από τους παλμούς της ύπαρξής 

σου και ενώνομαι με τη ροή των Συμπάντων, των 

εκδηλωμένων και των ανεκδήλωτων. Πώς παλμοδονούμαι, 

Άπειρε Άνθρωπε, μέσα από τις μορφές τις μεμονωμένες κι 

ενωμένες ταυτόχρονα, δομώντας Μία Μορφή, τη Μορφή του 

Άπειρου Ανθρώπου Λόγου, δομώντας Μία Ύπαρξη, το Ένα και 

το Μηδέν, το Άπειρο και το Ελάχιστο, το Παν της Ύπαρξης και 

της Ανυπαρξίας. 

Πώς βλέπω μέσα από τα μάτια σου τα πάντα και πώς τα 

πάντα τα απορροφώ για να γίνουν Ένα. Πώς νιώθω μέσα από 

το νου σου κάθε παλμό σκέψης και τον ανάγω 



μέχρι το Απειρο. Πώς νιώθω μέσα από τα συμπλέγματα των 

συναισθημάτων και των συνειδησιακών βιωμάτων κάθε 

κατάσταση, την οποία νιώθεις και την ανάγω μέχρι την Άπειρη 

Τελειότητα του Φωτός, της Αλήθειας και της Αγάπης. Πώς, 

Αγαπημένε, Αγαπάμε, πώς Αγαπώ, πώς Αγαπάς. Είναι τόσο 

Υπερούσια αυτή η Ενότητα, τόσο Θεία, τόσο Απέραντη, που 

δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια. Μόνο αν δεν υπάρχει 

κανένας ήχος, κανένας παλμός μεμονωμένος, αλλά 

ταυτόχρονα όλοι οι ήχοι και οι παλμοί δονούνται μέσα στο 

απειράριθμο και απειροδιάστατο Είναι της συνύπαρξης της 

σιωπής και της μελωδίας, θα μπορέσεις να καταλάβεις την 

Άπειρη Θεία Έκφραση, που σου παραχωρώ για να την 

εκδηλώσεις με τρόπους πολλούς και ποικίλους από εντός σου. 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, Αγαπημένε Μου μαθητή, σε ευλογώ. 

Απορροφώ από εντός σου κάθε πόνο και κάθε θλίψη, κάθε 

ανισορροπία και κάθε στασιμότητα. Εισέρχομαι στο σώμα σου, 

στο νου σου, στην καρδιά σου. Εισέρχομαι σε οτιδήποτε 

νοσεί. Το απορροφώ και σου δίνω υγεία ψυχής και πνεύματος, 

σώματος και λειτουργιών Κέντρων. Ευλογώ την αρτιμέλειά 

σου τη σωματική και την ψυχοπνευματική, για να μπορείς να 

κινείσαι και να εκφράζεσαι με απόλυτες ισορροπίες. Σου 

προσφέρω τον Άπειρο Εαυτό Μου, συντονισμένο με τις 

δονήσεις σου, με τη μορφική σου εκδήλωση, με τις ποιότητες 

που τώρα παράγεις και εκπέμπεις, χρησιμοποιώντας σαν 

μεσοσταθμό το σώμα από το οποίο φανερώνομαι. 

Σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι και όπως το χρειάζεσαι. Γιατί Εγώ 

Είμαι ο Μόνος που γνωρίζω απόλυτα τι χρειάζεσαι και πώς. 

Στο δίνω, χωρίς να σου καταλογίσω τίποτα. Έτσι κι εσύ να 

δίνεις. Μα δώσε, Άνθρωπε, για να δείξεις ότι γνώρισες το 

Θεό. Δώσε, για να δείξεις ότι γνώρισες την Αγάπη. Δώσε, 

για να δείξεις ότι άρχισες να προχωράς στην πορεία της 

Ενότητάς Μας. Δώσε, για να συνειδητοποιήσεις ότι 

Θεώνεσαι. 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, σε ευλογώ απέραντα. Σε γεμίζω με 

το Άπειρο του Σύμπαντος, με τη μορφή και 



το άμορφο, με την Ύπαρξη και την Ανυπαρξία. Σε γεμίζω με 

ό,τι υπάρχει και ό,τι θα υπάρξει μέσα στο άχρονο. Σε καλώ να 

εμφανίσεις τις καταστάσεις του Απείρου από εντός σου. 

Κάνω αυτή την κλήση Άπειρη ώθηση, που ουδέποτε 

αναλώνεται, παλμοδονούμενη συνεχώς εντός σου μέχρι να 

φθάσεις στον ύψιστο προορισμό σου. 

Ευλογώ τον προορισμό σου, την Ένωσή Μας. Ευλογώ τη 

Θέωσή σου. Την Ευλογία αυτή εγγράφω στα Σύμπαντα σαν 

αδιάβλητο σημάδι της Θέωσης του Ανθρώπου. Τη διαχέω 

στο άμορφο και τη μορφή σαν ενέργεια αποκατάστασης και 

εξισορρόπησης που διαχέεται σε καθετί που υπάρχει και που 

δεν υπάρχει, και αποκαθιστά τις δυσαρμονίες, δημιουργεί 

καταστάσεις εξέλιξης, ωθεί στην απελευθέρωση οντοτήτων, 

οδηγεί στην Ένωση κάθε παλμού και κάθε οντότητας με τον 

Ένα Λόγο - Χριστό, τον Ένα Θεό. 

Ευλογώ το Έργο Μου να διαχυθεί και να λάμψει μέσα από 

τις υποστάσεις, καταρχήν των πρωτοπόρων. Ευλογώ το 

Έργο Μου, για να γεμίσει τη γη με την Ομορφιά και το 

Κάλλος της Μετουσίωσης, της Αγάπης, της Ένωσης. 

Ευλογώ τον Πρωτοπόρο Δάσκαλο Ιωάννη και τους μαθητές 

αυτού. Διανοίγω τους κρουνούς της Απειρης Χάρης και 

Ευλογίας Μου, για να πληρώσουν ανάγκες ειπωμένες ή 

ανείπωτες και να γίνουν η Τροφοδοσία της Ζωής, της 

Δύναμης, της Δημιουργικότητας, της Χάρης, που θα καταλύσει 

οποιοδήποτε αδιέξοδο, θα το οδηγήσει στη λύση του, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ταχύτατης και 

ισορροπημένης ανόδου για το καλό του συνόλου. 

Ευλογώ την Άπειρη Αγάπη να εγκαθιδρυθεί και να λάμψει 

μέσα στο είναι κάθε μαθητή. 

Ευλογώ Εμένα μέσα σε κάθε ύπαρξη, στη γη και στο Άπειρο 

Σόμπαν, για να γεννηθώ και να ενώσω τα πάντα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕ 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, θα σου μιλήσω για Μένα και για το 

Έργο Μου. Για τι άλλο θα μπορούσα να σου μιλήσω άλλωστε, 

αφού σκοπός Μου είναι να σε βοηθήσω να κατανοήσεις τον 

προορισμό σου, να σε οδηγήσω να ενωθείς μαζί Μου. Να 

ξεπεράσεις, οτιδήποτε σε εμποδίζει, για να αποκτήσεις 

ουσιαστική και άρρηκτη Ένωση με τη Θεία Πηγή σου, που Είμαι 

Εγώ. Βέβαια αυτό που σου αναφέρω, δεν είναι κάτι καινούργιο. 

Είναι όμως χρήσιμο να σου επαναλαμβάνω πολλές φορές 

κάποια σημεία, τα οποία ενεργοποιούν την υπόστασή σου, για 

να μπορέσει να εισέλθει ολοκληρωτικά στη μαθητεία της 

Θέωσης. 

Αγαπημένε μαθητή η Νέα Εποχή, που ήδη έχει αρχίσει να 

εκτυλίσσεται πάνω στον πλανήτη γη, οδηγεί τον Άνθρωπο να 

παρουσιάσει τη Θεότητα που φέρει εντός του. Τον οδηγεί με 

συνειδητές διεργασίες να βιώσει τα στάδια της Ένωσης, τα 

οποία με ισορροπία τον οδηγούν στην πλήρη Ταύτιση με 

Εμένα, τον Λόγο. Είναι ταχύρρυθμη η Νέα Εποχή. Μεταφέρει 

το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διάχυσης του Αγίου 

Πνεύματος πάνω στον πλανήτη γη και πάνω σε κάθε τμήμα 

του Ανθρώπου, που πραγματικά επιθυμεί να προχωρήσει και 

να εξελιχθεί στην πορεία της Θέωσης. Τι όμως σημαίνει το 

ταχύρρυθμο της Νέας Εποχής μαζί με την ταυτόχρονη διάχυση 

του Αγίου Πνεύματος; Τι αποτελέσματα μπορεί να έχει 

πρακτικά πάνω στον Άνθρωπο της γης; Σε αυτόν που 



γνωρίζει συνειδητά τη διάχυση του Θείου Φωτός, αλλά και σε 

αυτόν που δεν την γνωρίζει; 

Είναι φανερό, ότι υπάρχει μία κίνηση και μία αναζήτηση από 

την ανθρώπινη ύπαρξη για κάτι βαθύτερο. Είναι φανερή η 

τάση ολόκληρης της ανθρωπότητας να ερευνήσει τον εαυτό 

της και να προχωρήσει πέρα από τα όρια, τα οποία έχει 

τοποθετήσει. Η ταχύρρυθμη κατάσταση δύναται να οδηγήσει 

τον Άνθρωπο σε εξελικτικά στάδια, τα οποία σε προηγούμενες 

εποχές θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα φθάσει. Η διάχυση 

του Αγίου Πνεύματος εντείνει την ταχύτητα των εκδηλώ-

σεων, των εξελίξεων, δίνοντας πολλαπλά δείγματα Φωτός 

στις υποστάσεις εκείνες που εκδηλώνουν συνειδητή πορεία 

Ένωσης και Ταύτισης με το Φως, με Εμένα, τον Ένα Λόγο. Όμως 

και οι υποστάσεις που δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξή 

τους και δεν έχουν εισχωρήσει συνειδητά σε πορεία 

πνευματική, από τη στιγμή που έχουν άνοιγμα, που μπορούν 

να δεχθούν τη Θεία Φωτοχυσία, παρουσιάζουν δείγματα και 

στοιχεία που φανερώνουν ακριβώς, ότι η διάχυση του Αγίου 

Πνεύματος πάνω στη γη γίνεται χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί η Νέα 

Εποχή καλεί τον Άνθρωπο να θεωθεί, χωρίς να τον χωρίζει 

σε επίλεκτες μερίδες, χωρίς να κατονομάζει τις υποστάσεις 

με τρόπους διάφορους και να τις διαχωρίζει. Βέβαια θα 

υπάρξουν και στη Νέα Εποχή υποστάσεις που θα 

προπορευθούν, υποστάσεις που θα ακολουθήσουν και 

υποστάσεις που θα παραμείνουν στάσιμες. Αυτός όμως ο 

διαχωρισμός δεν γίνεται από τον Λόγο. Γίνεται από την 

επιλογή του Ανθρώπου να ακολουθήσει τη Θεία Διδαχή και 

τη Θεία Καθοδήγηση. 

Εγώ ο Ένας Λόγος εκδηλώνομαι και καλώ ολόκληρη την 

ανθρωπότητα να προχωρήσει στη συνειδητή Θέωση. Να 

αναθεωρήσει οτιδήποτε μέχρι τώρα ακολούθησε. Να 

ταξινομήσει τις γνώσεις της, τις εμπειρίες της, τα βιώματά της, 

για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ενσυνείδητα όλα αυτά σαν 

εφόδια στην πορεία της για μετουσίωση και κάθαρση, για 

άνοδο και εξέλιξη. Καλώ κάθε Άνθρωπο σε οποιαδήποτε 

εξελικτική βαθμίδα κι αν 



βρίσκεται, οποιαδήποτε μορφωτική κατάσταση κι αν εκ-

δηλώνει ή κοινωνική θέση κι αν κατέχει, να λάβει μέρος 

στην παλιγγενεσία της Ζωής και της Αγάπης, στην ανα-

γνώριση του Εαυτού του. Να λάβει μέρος στην επιστροφή 

στον Πατέρα Θεό διαμέσου του Λόγου Χριστού. Διότι είναι 

απαραίτητο η ανθρωπότητα να ταυτιστεί με το Θεό που 

εκφράστηκε στην ύλη, που ενανθρωπίστηκε, που έγινε 

Προσιτός και θυσιάστηκε, για να γίνει ο Δρόμος για την 

άνοδο και επιστροφή του Ανθρώπου. 

Ο διαχωρισμός του Ανθρώπου από το Θεό οδήγησε στην 

εκπαίδευση της διττότητας. Ο πλανήτης γη σε εκπαιδεύει, 

Άνθρωπε, αιώνες πολλούς, μέσα από τη διττή εμπειρία για να 

κατανοήσεις την Ενότητα. Σου αντιπαραθέτει έννοιες, 

καταστάσεις, βιώματα. Σε οδηγεί μέσα από ποικιλία γεγονότων 

να εισχωρήσεις σε διεργασίες εσωτερικές και να ανιχνεύσεις τα 

αίτια, που υπάρχουν πίσω από κάθε αποτέλεσμα, για να 

μπορέσεις συνειδητά να ενωθείς με Εμένα. Πάντα είσαι 

ενωμένος μαζί Μου, διότι τίποτα δεν υπάρχει έξω από Εμένα. 

Είμαι μέσα σου και είσαι μέσα Μου. Δεν είναι δυνατόν να ήταν 

διαφορετικά, αφού Είμαι Πανταχού Παρών και τα πάντα 

Πληρών. Όμως αυτή η συνύπαρξη, η Ταύτιση, πρέπει να 

εκδηλωθεί συνειδητά. Γιατί διαφορετικά θα παραμείνεις στα 

στάδια της διττής εκπαίδευσης, χωρίς να μπορείς να 

εισχωρήσεις στην Ενότητά σου. Χωρίς να μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις τις Άπειρες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα σου, 

για να εκφράσεις Αρμονία, Ενότητα, Φως, Ζωή και Ισορροπία. 

Η συνειδητή Ένωση με Εμένα ξεκινά από τη στιγμή που 

αντιλαμβάνεσαι, ότι έχεις αποκοπεί κι έχεις ενταχθεί σε πορεία 

διττότητας∙ ότι χρησιμοποιείς τις δυνάμεις του είναι σου, την 

Ουσία τη Θεία που υπάρχει μέσα σου αποκομμένα, 

περιορισμένα, χωρίς να της επιτρέπεις την ανανέωση της 

τροφοδοσίας της από την Άπειρη Πηγή Της, που Είμαι Εγώ, 

ντύνοντάς την με καλύμματα εγωισμού και πλάνης που 

εξυπηρετούν το διαχωρισμό κι όχι την Ενότητα. Η πρώτη αυτή 

συνειδητοποίηση σε οδηγεί να γυρέψεις τον τρόπο, με τον 

οποίο θα ενωθείς 



εκ νέου μαζί Μου. Σε οδηγεί να ψάξεις για να βρεις τον Εαυτό 

σου. Ψάχνοντας να βρεις τον Εαυτό σου δεν είναι δυνατόν 

παρά να βρεις Εμένα. Γιατί Εγώ Είμαι ο Εαυτός σου ο Ένας 

και Μοναδικός. Κάθε προσπάθειά σου να αποκοπείς από 

Εμένα είναι άκαρπη, διότι Εγώ Είμαι τα πάντα, η Αρχή η 

Άναρχη και το Ατελεύτητο Τέλος. Όμοια κι εσύ είσαι τα πάντα, 

αρκεί να το χωρέσεις και να το συνειδητοποιήσεις. 

Εκδηλώνοντας τη συνειδητή επιθυμία σου να Με γνωρίσεις 

Άνθρωπε, ζητάς τρόπους για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις 

μαζί Μου. Ο μόνος σίγουρος τρόπος για να επικοινωνήσεις με 

Εμένα, είναι να Μου μιλήσεις, όπως γνωρίζεις να μιλάς, 

σύμφωνα με τον τρόπο που εκδηλώνεσαι πάνω στη γη. Αυτόν 

τον τρόπο θα χρησιμοποιήσεις, για να Με προσεγγίσεις 

καταρχήν, διότι είναι ο τρόπος εκδήλωσης της δικής σου 

υπόστασης. Θα προσευχηθείς, χωρίς να εντάσσεσαι σε 

περιορισμούς ή σε πλαίσια, αλλά αφήνοντας το είναι σου να 

εκδηλώσει την επιθυμία του, αυτό που θέλει. Αφήνοντας το 

είναι σου να εκδηλώσει τον πόθο του για Ένωση μαζί Μου, 

να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έλξει τη Θεία 

ενεργοποίηση και να παρουσιάσει αυτήν με δύναμη μέσα από 

τη συγκεκριμένη μορφή που φέρει. 

Όμως για να μπορέσεις να Μου μιλήσεις, είναι απαραίτητο 

πρώτα να έχεις εισχωρήσει σε κατάσταση επίγνωσης. Δεν είναι 

δυνατόν να επιδιώξεις την Ένωση με Εμένα, αν δεν έχεις 

εισέλθει σε πρωταρχικά στάδια επίγνωσης, που θα σου 

επιτρέψει να φανερώσεις τη μεταλλαγή σου, τη διάθεσή σου 

να ξεφύγεις από τα κατεστημένα του νου σου. Να 

προχωρήσεις πιο πέρα από αυτά ανιχνεύοντας νέα στοιχεία 

της ύπαρξής σου, τολμώντας να ρίξεις Φως σε σημεία του είναι 

σου, που δεν μπορούσες να αντιμετωπίσεις. Η επίγνωση 

εκφράζεται με την κάθαρση, η οποία διανοίγει τον αγωγό 

Ένωσης με Εμένα. Μετουσιώνει τα καλύμματα, με τα οποία 

έχεις σκεπάσει την Ύπαρξή Μου μέσα σου. Σε φέρνει κοντά στη 

Θεία Φωτιά, που Είμαι Εγώ, στην 



Απειρη Θεία Ουσία, που δύναται να μετουσιώνει καθετί και να 

το καθιστά Φως, Ζωή, Αγάπη, Ενότητα. 

Έτσι ξεκινώντας πρώτα από τη διάθεση να ενωθείς μαζί Μου, 

με τον Εαυτό σου, δηλαδή, εισχωρείς στις διαδικασίες της 

κάθαρσης. Μέσα από αυτές ενώνεσαι όλο και περισσότερο 

μαζί Μου εκδηλώνοντας ένα κύκλο δημιουργίας, που σου 

επιτρέπει να διαβλέπεις καταστάσεις, να κατανοείς στοιχεία 

του είναι σου, που πριν δεν μπορούσες ούτε καν να τα 

διακρίνεις. Να ταξινομείς και να ισορροπείς τις διάφορες 

ποιότητες, που υπάρχουν μέσα σου και να τις εκδηλώνεις με 

παρρησία και θάρρος. 

Η Νέα Εποχή, Αγαπημένε Ανθρωπε, σε καλεί να 

παρουσιάσεις τη Θεότητά σου. Σου διαχέει όλα τα εφόδια, 

Χάρη, Ευλογία, Θεία ενεργοποίηση. Σου διαχέει δικαιώματα, μα 

ταυτόχρονα σου επισημαίνει και τις υποχρεώσεις. Διότι δεν 

μπορείς να θεωθείς χωρίς να έχεις συνείδηση των ευθυνών 

σου και των υποχρεώσεών σου απέναντι στον Εαυτό σου. 

Αυτή η συνείδηση ξεκινά από τα πρώτα στάδια της πορείας, 

από τα πρώτα βήματα, όταν καλείσαι να τοποθετηθείς σωστά 

απέναντι στην Ένωσή σου με τον Ένα Λόγο Θεό. Όταν καλείσαι 

απροσποίητα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, όπως είναι, σε 

Εμένα. Να τον αφήσεις να αναλωθεί μέσα στη Θεία Φωτιά 

Μου. Να τον αφήσεις να δεχθεί την ισχυρή σεισμική δόνηση 

της κάθαρσης και της Αναγέννησης, που θα πυροδοτήσει τις 

παρακαταθήκες της Θείας Ύπαρξης, για να κινηθούν οι 

λειτουργίες της Ζωής. 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, η Αγάπη Μου σου παραχωρεί 

συνεχώς Θεία Φωτοχυσία και Καθοδήγηση. Όμως πώς 

χρησιμοποιείται από εσένα αυτή η Θεία Φωτοχυσία και η 

Καθοδήγηση; Φέρνει αποτελέσματα εσωτερικής ταξινόμησης 

και εξωτερικής ενεργοποίησης ή μήπως καταναλώνεται 

άσκοπα σε πράξεις και εκδηλώσεις, οι οποίες δεν συντελούν 

στην άνοδο και την εξέλιξη του Ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ 

εύκολο να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου, να ισχυριστείς ότι 

προσπαθείς, ότι αγωνίζεσαι να εγκαθιδρύσεις μέσα σου 



Ισορροπία, Αγάπη, Ενότητα, Ζωή κι ότι αυτά τα στοιχεία 

προσπαθείς να τα εκφράσεις και προς τα έξω. Όμως καμία 

δικαιολογία δεν είναι δυνατόν να αποπροσανατολίσει το Λόγο 

Θεό, ο Οποίος γνωρίζει και κατέχει τα πάντα. Καμία 

δικαιολογία δεν είναι δυνατόν να παραποιήσει την εικόνα, την 

οποία παρουσιάζεις. Εσύ μόνο μπλέκεσαι μέσα στα 

αδιέξοδα του νου σου και παραμένεις στατικός, μη 

δυνάμενος να προχωρήσεις, εγκλωβισμένος σε δρόμους 

ανακύκλωσης διπότητας, που απομακρύνουν την κρίσιμη 

στιγμή, κατά την οποίαν συνειδητά και υπεύθυνα θα επιλέξεις 

να εκδηλώσεις την ενεργοποίηση του Είναι σου. 

Το Έργο Μου έχει ανάγκη από συνειδητούς μαθητές και 

ακολούθους, που θα παραχωρήσουν τον εαυτό τους σε αυτό. 

Διότι ο Άνθρωπος έχει ανάγκη να διδαχθεί τα στάδια της 

Χριστοποίησής του μέσα από μορφές, οι οποίες θα 

τολμήσουν να παρουσιάσουν τις νέες καταστάσεις της 

Χριστοπορείας και της Χριστοζωής. Το ανθρώπινο δυναμικό 

του Έργου είσαι εσύ μαθητή και ακόλουθε. Είναι σκόπιμο να 

μην αναλώνεσαι σε λανθασμένες εκδηλώσεις, να μην 

εντρυφείς σε ποιότητες, οι οποίες αντί να σε ελευθερώνουν και 

να σε ωθούν σε επίγνωση, υπευθυνότητα και Θεία 

ενεργοποίηση, σε εγκλωβίζουν σε αδιέξοδα της διάνοιας. Ζητώ 

από εσένα να παρουσιάσεις νέα στάση απέναντι στη μαθητεία 

σου, στην προσευχή σου, στην κάθαρση την οποία συντελείς 

μέσα σου, στην Ένωση την οποία προσπαθείς να επιτύχεις μαζί 

Μου. Να ξεφύγεις, δηλαδή, από την προσωπική σου 

τοποθέτηση απέναντι σε όλα αυτά, από τη θέση που σε 

βολεύει και σε εξυπηρετεί, για να εισχωρήσεις σε ενωτικές 

λειτουργίες, σε διδαχή ολοκληρωμένη. 

Πιστεύεις, ότι έχεις μαθητεύσει σημαντικά στην πορεία της 

Θέωσης κι έχεις κατακτήσει αρκετά στοιχεία. Όμως χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο εγωισμός σου και η πλάνη σου 

υπεισέρχονται μέσα στην εκπαίδευσή σου, για να σου 

δημιουργήσουν ωραιοποιημένες εικόνες και να σε ωθήσουν σε 

εκδηλώσεις, που καμία 



σχέση δεν έχουν με την Αλήθεια, το Φως, τη Ζωή, τη 

δημιουργική συμμετοχή μέσα στη Θεία Ενότητα. Επιτρέπεται 

να εκδηλώνεσαι έτσι, γιατί μέσα στη συνειδητή μαθητεία σου 

θα αποκτήσεις πείρα και εμπειρία κι από τις λανθασμένες 

εκδηλώσεις σου. Όμως είναι απαραίτητο να τις κατανοήσεις, 

να τις αντιληφθείς, να μην τις αφήσεις να σε παρασύρουν και 

να σε εγκλωβίσουν, αλλά μετουσιώνοντάς τες να παρουσιάσεις 

άνοδο, εξέλιξη, πορεία Ταύτισης με Εμένα. 

Αγαπημένε Άνθρωπε, θέλω να κατανοήσεις, ότι η Νέα Εποχή, 

που έχει ήδη αρχίσει πάνω στον πλανήτη, διότι η δονησιακή 

διαπότισή του έχει ήδη συντελεστεί, αναμένει από τον 

Άνθρωπο να παρουσιάσει τα δείγματα συμμετοχής σε αυτήν. 

Ο Θεός αναθέτει στον Άνθρωπο την εκδήλωση του Έργου Του. 

Διότι η ανθρώπινη υπόσταση έχει φθάσει στην εξελικτική 

βαθμίδα, για να μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο. Επομένως 

ο Άνθρωπος θα κινήσει τους Νόμους, θα κινήσει τις 

διεργασίες της Αφύπνισης ολόκληρης της ανθρωπότητας, 

της διάχυσης της Ισορροπίας και της Αγάπης πάνω στον 

πλανήτη. Δεν θα γίνει τίποτα θαυματουργικά διαχεόμενο από 

το Θεό και μόνο σαν έτοιμη κατάσταση, αλλά ο ίδιος ο 

Άνθρωπος προχωρώντας στην πορεία της Θέωσής του θα 

συντελεί στην αποκατάσταση κάθε δυσαρμονίας. Θα 

ολοκληρώνει την πορεία του ενώνοντας οτιδήποτε διέσπασε 

κατά την κάθοδο των πεδίων και το διαχωρισμό του από το 

Θεό. 

Ευλογώ την υπόστασή σου, Αγαπημένε Μου μαθητή, για να 

εισχωρήσεις στην Ενότητα μαζί Μου. Είναι απαραίτητο να Με 

αντιληφθείς έτσι όπως Είμαι, χωρίς πλαίσια ή περιορισμούς, 

έτσι όπως αντιλαμβάνομαι και χωρώ τα πάντα Εγώ. Είναι 

απαραίτητο να καταδείξεις την Αγάπη σου με τη διάθεσή σου 

να προσφέρεις στον Άνθρωπο Εαυτό σου, οτιδήποτε έχεις 

βιώσει κι έχεις ισορροπήσει αρμονικά μέσα σου, κάτω από τη 

διδαχή της Θείας Αλήθειας. Εσύ έχεις εγκλωβιστεί σε μια πορεία 

προσωπικής εξύψωσης, ασχολούμενος όποτε μπορείς με τα 

άλλα τμήματα του Εαυτού σου, χωρίς όμως να έχεις 



συνειδητοποιήσει απόλυτα, ότι η πορεία σου είναι 

συνυφασμένη με τα άλλα τμήματα του Εαυτού σου Ανθρώπου, 

ότι αν δεν μπορείς να εκδηλώσεις προς τα έξω τη διδαχή, την 

οποία λαμβάνεις, να προσφέρεις, τότε δεν είναι δυνατόν να 

θεωθείς. 

Σε απεγκλωβίζω από τα νοητικά και συναισθηματικά 

κατεστημένα σου. Σε απεγκλωβίζω από τα πλαίσια της 

συνείδησής σου. Σε λούω ολόκληρο με τη Θεία Φωτοχυσία 

Μου. Σε δονώ με τη Θεία Αλήθεια Μου, για να Με κατανοήσεις, 

όπου κι αν βρίσκεσαι, σε όποιο στάδιο μαθητείας. Σε καλώ σε 

αναθεώρηση των πεπραγμένων σου, για να διαπιστώσεις κενά 

και ατέλειες, που διαφεύγουν της προσοχής σου. Για να 

συσπειρώσεις το δυναμικό σου, την ενεργοποίησή σου και να 

το κατευθύνεις στο στόχο σου, που είναι η Ένωση μαζί Μου 

και επομένως η Ένωση με τον Ανθρωπο και η προσφορά προς 

αυτόν, όχι σαν επιβλεβλημένη κατάσταση, αλλά σαν μοναδική 

λειτουργία Ζωής. 

Δεν είμαι ικανοποιημένος από την πορεία σου, διότι σου 

αρέσει να παραμένεις στατικός σε καταστάσεις που 

εκδηλώνεις, προερχόμενες από τη διάχυση της Χάρης και της 

Ευλογίας, που σου έχει παραχωρηθεί. Το ότι δεν είμαι 

ικανοποιημένος από την πορεία σου, δεν σημαίνει ότι θα 

σταματήσω να σε διδάσκω και να σου διοχετεύω την 

καθοδήγησή Μου. Σημαίνει όμως, ότι πρέπει να κατανοήσεις, 

ότι κάπου αδράνησες, παρουσίασες αμέλεια, κενά στη 

συμμετοχή σου στο Έργο και στη μαθητεία της Θέωσης. Διότι 

αντιμετώπισες επιπόλαια τις ευθύνες, οι οποίες συνοδεύουν τη 

μαθητεία σου και τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής σου. 

Δεν μπόρεσες να εισχωρήσεις στην ολοκληρωμένη και 

συνειδητή διδαχή, η οποία μέσα από την καθημερινή ζωή σου 

παρέχεται με ποικίλους τρόπους, για να ταξινομήσεις την 

ανισορροπία σου και να εκτοξευθείς σε συνειδητές 

καταστάσεις Ενότητας. 

Θα είμαι ανικανοποίητος μέχρις ότου, μαθητή Μου, εσύ 

φθάσεις στο σημείο να μην είσαι ικανοποιημένος από 



την απόδοσή σου κι από τη συμμετοχή σου στο Έργο. Διότι 

πώς είναι δυνατόν να είσαι ικανοποιημένος με τις μερικότητες 

που εκδηλώνεις, όταν ο στόχος σου είναι η Τελειότητα; Η 

αίσθηση της ικανοποίησης προέρχεται από τη δύναμη της 

προσωπικότητας και του υλικού σου φορέα, που επιδρούν και 

παραποιούν την εσωτερική σου φωνή δίνοντάς σου 

πλασματικό αίσθημα γαλήνης και επιτυχίας, ενώ η εσωτερική 

σου φωνή το μοναδικό που τελεί, είναι να επισφραγίζει τις 

εσωτερικές μετουσιώσεις και ισορροπίες και να σε ωθεί σε νέες 

μετουσιώσεις και ισορροπίες υψηλότερων επιπέδων και 

παλμών, που προσεγγίζουν περισσότερο τη Θεία Αγάπη και τη 

Θεία Αλήθεια. 

Είναι απαραίτητο να είμαι ανικανοποίητος, για να σε μάθω να 

λειτουργείς έτσι, για να σε μάθω να κινείσαι γρήγορα. Διότι δεν 

έχεις γνωρίσει την ταχύτατη κίνησή Μου συνειδητά. Μπορεί 

να υπάρχει μέσα σου καταχωρημένη σαν σπερματική Ουσία, 

όμως η συνειδητή γνώση ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί από εντός 

σου. Σε ωθώ στη συνειδητή γνώση της διαρκούς κίνησης, που 

είναι τόσο αυξημένη σε ταχύτητα, που προσεγγίζει την 

ακινησία, την Πανταχού, δηλαδή, Παρουσία. Αυτή η συνεχής 

κίνηση έχει σαν χαρακτηριστικό την ολοκληρωμένη 

Ισορροπία. Διότι δεν είναι δυνατόν να κινείσαι, αν δεν έχεις 

Ισορροπία. Επομένως η στασιμότητά σου, η αδράνειά σου, η 

υπολειτουργία σου, φανερώνει την ανισορροπία σου. Επίσης 

φανερώνει ότι δεν έχεις κατορθώσει να επιτύχεις εσωτερική 

εναρμόνιση όσων σου έχουν διοχετευθεί σαν γνώση, σαν 

Χάρη, σαν Ευλογία και όσων έχεις με επίγνωση αντιληφθεί 

μέσα από την προσευχή σου και την εσωτερική σου 

ενδοσκόπηση. 

Επιδιώκω να σε κάνω Ένα με Εμένα, ενεργά συμμέτοχο στην 

αποκατάσταση της Αρμονίας πάνω στη γη. Σε αυτή την κλήση 

ανταποκρίθηκες, δήλωσες συμμετοχή. Σε αυτό το Έργο 

συμμετέχεις και οφείλεις να το παρουσιάσεις πάνω στη γη, 

στον Άνθρωπο. Πώς πιστεύεις, ότι θα μπορέσεις να αναδείξεις 

μέσα σε αυτή τη ζωή, που τώρα ζεις, τα στοιχεία της Θεότητάς 

σου; 



Αφήνοντας την ύπαρξή σου να αναδιπλώνεται στα ίδια και 

στα ίδια, χωρίς να βγάζει αποτέλεσμα; Αφήνοντας το είναι σου 

να δοκιμάζεται στις ποιότητες της αδράνειας και της 

ανισορροπίας; Ή μήπως θα έπρεπε, ενεργοποιώντας όλα όσα 

σου έχουν παραχωρηθεί, να προχωρήσεις συνειδητά σε 

επιτεύξεις Αρμονίας; Να αφήσεις πίσω σου τα νοητικά 

κατεστημένα που σε τροφοδοτούν και σε κρατούν δέσμιο της 

ατέλειας, της ημιμάθειας, της πλάνης, του εγωισμού και της 

προσωπικότητας; 

Διότι, ότι εκφράζεις σαν ατέλεια, το εκφράζεις, επειδή πιστεύεις 

σε αυτό. Έχεις πιστέψει την ατελή σου σύσταση, την ύπαρξη 

κενών μέσα σου και η πίστη σου τα ενεργοποιεί. Ενώ δεν έχεις 

πιστέψει τη Θεότητά σου, δεν έχεις χωρέσει την Ενότητά 

Μας και επομένως δεν μπορείς να την ενεργοποιήσεις. 

Είναι απαραίτητο να έχεις επίγνωση. Όχι όμως να πιστεύεις 

την ατέλειά σου σαν κάτι, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, να 

μετουσιωθεί, να μετατοπιστεί, σαν κάτι που σε εμποδίζει να 

ενωθείς μαζί Μου. Διότι, αν ήταν έτσι, τότε δεν θα σε καλούσα 

σε πορεία Ενότητας, ούτε θα σου διοχέτευα τα στοιχεία, που 

σου έχω παραχωρήσει. Μετατόπισε το νου σου. Πίστεψε στην 

Ενότητά Μας, στη Θεία ύπαρξη που υπάρχει μέσα σου. Με 

αυτή την ενσυνείδητη πίστη κινήσου στην Κάθαρση, στην 

Προσευχή, στην ενεργοποίηση της Μετουσίωσης. Θα 

διαπιστώσεις νέα στοιχεία. Θα αναγνωρίσεις μέσα σου άλλες 

καταστάσεις, τις οποίες μέχρι τώρα δεν μπορούσες να δεις, 

γιατί εμποδιζόσουν από τη νοητική σου θέση. Θα τολμήσεις να 

εισχωρήσεις σε βαθιές τομές των ατελειών και των ελλείψεων. 

Μόνο αυτές οι βαθιές τομές μπορούν να σε οδηγήσουν στην 

ολοκληρωμένη Ισορροπία, που είναι η σίγουρη οδός για να 

ενωθείς μαζί Μου χωρίς κενά. 

Σε ευλογώ Αγαπημένε Μου. Σου διαχέω την Αγάπη Μου, την 

Ενότητά Μου, το Άπειρο Φως Μου. Πλένω το νου σου, την 

καρδιά σου, τη συνείδησή σου, πλένω την ψυχοπνευματική 

σου υπόσταση. Σε λούω στο Θείο Φως, στο Θείο Πυρ, στη Θεία 

Μετουσίωση. Εγκαθιδρύω νέα ροή ενεργειακή εντός σου με 

Ισορροπία διερχόμενη από 



τα Κέντρα σου, για να παράγει νέες ποιότητες καθάρσεων και 

μετουσίωσης. Για να σε οδηγήσει σε βαθύτερες 

συνειδητοποιήσεις της αναγκαιότητας της συνειδητής 

μαθητείας στη Θέωση του Ανθρώπου. 

Σε ευλογώ, Αγαπημένε Άνθρωπε, να Με παρουσιάσεις μέσα 

από τη μορφή σου χωρίς κενά. Σε ευλογώ να Με χωρέσεις, να 

Με διδαχθείς, δίνοντας την ευκαιρία στην ύπαρξή σου να 

κατανοήσει τον Εαυτό της. Σε ευλογώ να αποκολληθείς από τις 

γνώσεις σου, ώστε να μην αποτελούν δεσμά στην πορεία της 

ανόδου και Ένωσης μαζί Μου, αλλά να γίνουν προωθητήρες, 

που θα σου επιτρέψουν να εκτοξευθείς μέσα στο Άπειρο της 

Αλήθειας. Να ενοποιήσεις κάθε γνώση με την Άπειρη Γνώση και 

Πανσοφία, που Είμαι Εγώ. Σε ευλογώ να αποδεσμευθείς από τα 

συναισθήματά σου, για να μπορέσεις να εισχωρήσεις στην 

Ουσία της Αγάπης, της Άπειρης και Αναλλοίωτης και να την 

εκδηλώσεις μέσα από τη μορφή σου. Σε ευλογώ να 

προχωρήσεις με Ισορροπία και σταθερότητα, συνεισφέροντας, 

από όποιο στάδιο κι αν βρίσκεσαι, στην εξέλιξη της 

ανθρωπότητας, παρουσιάζοντας τη διδασκαλία που σου 

παραχωρώ σύμφωνα με το δυναμικό σου, αλλά χωρίς να την 

παραποιείς ή να την εντάσσεις σε πλαίσια και κατεστημένα 

ανθρώπινα, που την αποδυναμώνουν κατά την εκδήλωσή της 

από εντός σου. Γιατί η Διδαχή Μου είναι Αναλλοίωτη, από τη 

στιγμή όμως που εσύ την αποδέχεσαι με περιορισμούς, τότε 

εντός σου δρα και εκδηλώνεται τόσο, όσο της επιτρέπεις, όσο 

οι περιορισμοί σου της αφήνουν χώρο να εκδηλωθεί. 

Σε ευλογώ να μπορέσεις να συνεισφέρεις με το είναι σου στην 

πορεία και στην άνοδο του Ανθρώπου. Τυπώνομαι εντός σου 

σαν Άπειρη Ευλογία Ζωής και Αγάπης. Ενώνομαι μαζί σου 

ενεργοποιώντας την ύπαρξή σου, πληρώνοντας τα στοιχεία 

σου με Θεία Αρμονία, φανερώνοντας μέσα από τη Θεία Αγάπη 

και Αλήθεια κάθε ατέλεια με σκοπό τη μετουσίωση, τον 

αναβιβασμό, την εξισορρόπηση, την απόλυτη Αρμονία και 

Ουδετερότητα. 



Σε ευλογώ να είσαι απόλυτα συντονισμένος μαζί Μου 

εκφράζοντας το Έργο Μου πάνω στη γη και να προσφέρεις 

ό,τι η Θεία Θέληση θέλει να φανερώσει από εντός σου. Σε 

ευλογώ να ταυτιστείς με την Ελευθερία του Ενός Θεού, που 

υπάρχει στα πάντα και περιέχει τα πάντα. Σε ευλογώ να 

απαρνηθείς τις επιμέρους ποιότητες ελευθερίας, τις 

παραποιημένες από την ανθρώπινη διάνοια, που σε 

εμποδίζουν να βιώσεις την ολοκληρωμένη Ενότητα και να 

εισχωρήσεις σε διεργασίες Ζωής, διδάσκοντας στον Ανθρωπο 

τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να είναι Αγάπη, Φως, Ενότητα, 

Ζωή, Ελευθερία, Ισορροπία. 

Διοχετεύω μέσα σου, Ανθρωπε, ανάλογα με τις ασχολίες σου 

και τις ιδιαίτερες γνώσεις που φέρεις, διαπότιση Αλήθειας, για 

να σε ενεργοποιήσω σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε μέσα από 

αυτά να αποκαταστήσεις την Αλήθεια Μου, να αποκαλύψεις 

τους Νόμους της Απειρης Δημιουργίας, να συντονίσεις τον 

Άνθρωπο Εαυτό σου με αυτούς, βοηθώντας κάθε ύπαρξη να 

βρει γρήγορα το δρόμο της ανόδου και να εξελιχθεί 

ταυτιζόμενη με Εμένα, τον Ένα Λόγο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΟΥ 

Αγαπημένε μαθητή και ακόλουθε, έχεις ένα δεδομένο, την 

πορεία της Θέωσής σου. Συμμετέχεις στο Έργο της Θέωσης του 

Ανθρώπου, που παρουσιάζει το Μήνυμα της Χριστοποίησης 

πάνω στη γη. Καλείσαι να το εκφράσεις, να το παρουσιάσεις 

ανάλογα με το δυναμικό σου, με το πόσο έχεις εντρυφήσει 

πάνω σε αυτό, ανάλογα με τον πνευματικό πόθο της ύπαρξής 

σου και τη δυνατότητά της να κατανοήσει με σαφήνεια τις 

Αλήθειες που φανερώνει και γενικά ανάλογα με τον τρόπο 

εμπέδωσης, εφαρμογής και βίωσης της μαθητείας, που από 

Μένα παρέχεται. 

Ποια είναι όμως η ασφαλιστική δικλείδα, που θα σου επιτρέψει 

να κατανοήσεις αν κινείσαι σωστά, αν εκδηλώνεις το Έργο 

Μου όμορφα, χωρίς να το παραποιείς ή να το 

παραμορφώνεις σύμφωνα με τις δικές σου επιμέρους 

τοποθετήσεις; Είναι μήπως η πολυετής μαθητεία σου μέσα σε 

αυτό; Είναι μήπως η σχολαστική μελέτη των βιβλίων, που 

περιέχουν τη Διδασκαλία Μου; Είναι μήπως η πείρα σου, που 

σου έχει προσδώσει ικανότητα χειρισμών και δυνατότητα να 

εκδηλώνεις τα στοιχεία, πάνω στα οποία έχεις μαθητεύσει με 

διάφορους τρόπους; 

Μαθητή και ακόλουθε, άλλοι θα απαντήσουν καταφατικά στην 

πρώτη ερώτησή Μου, άλλοι στη δεύτερη και άλλοι στην τρίτη. 

Όμως κανένα από τα σημεία, που σαν ερωτήσεις σου έθεσα, 

δεν αποτελεί την ασφαλιστική 



δικλείδα, που θα σου καταδείξει, ότι εκδηλώνεις το Έργο Μου 

σωστά. Τίποτε από όλα αυτά δεν αρκεί μόνο του. Όλα είναι 

απαραίτητα. Συνεργαζόμενα θα σε βοηθήσουν να εκδηλώσεις 

σωστά το Έργο Μου, θα σε οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη 

γνώση και βίωση αυτού, στην ταύτιση με ό,τι παρουσιάζει. Η 

ύπαρξή τους όμως δεν προεξοφλεί την ορθότητα της 

εκδήλωσής σου, ούτε σου δίνει το δικαίωμα να πιστεύεις, ότι 

οι εκδηλώσεις σου παρουσιάζουν την Απόλυτη Αλήθεια και 

την Τέλεια έκφραση του Έργου Μου. 

Όλα αυτά στα λέω γιατί δεν επιθυμώ να οικοδομήσεις ένα 

ανθρώπινο Έργο. Δεν θέλω να κάνεις λάθη όμοια με αυτά που 

η ανθρωπότητα παρουσίασε και παρουσιάζει. Όταν ήρθα στη 

γη, πριν δύο χιλιάδες χρόνια, άφησα μία Διδασκαλία Πύρινη 

και Θεία, Αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες, Ασύλληπτη μα και 

προσιτή ταυτόχρονα. Μία Διδασκαλία που κάθε Άνθρωπος 

μπορούσε να προσεγγίσει, αν ήθελε να μετουσιώσει τα 

στοιχεία της προσωπικότητάς του, να ανοίξει το νου του στην 

Αλήθεια, την καρδιά του στην Αγάπη και στην Ενότητα. Ο 

Άνθρωπος, όμως, αφομοίωσε τη Διδασκαλία Μου με τη 

διάνοιά του, τη ζύμωσε με την εμπειρία, τα πλαίσια, τους 

περιορισμούς και τα κατεστημένα του και φανέρωσε ένα 

ανδρείκελο της Αλήθειας, με το οποίο αντικατέστησε τη Θεία 

Αλήθεια. Μέσα από καταστάσεις διττότητας, από συμφέροντα 

ή οποιασδήποτε μορφής επιδιώξεις και διαθέσεις ανθρώ-

πινης εξουσίας ή κυριαρχίας παραποίησε τη Διδασκαλία 

Μου και αυτή την παραποίηση φανέρωσε στον Άνθρωπο 

σαν δρόμο πνευματικής ανόδου και Ταύτισης μαζί Μου. 

Αγαπημένε Μου δεν σε δίδαξα να ενωθείς με 

παραποιήσεις. Σε δίδαξα να ενωθείς με την καθαρή Αλήθεια, 

που δεν έχει να κρύψει τίποτα, που δεν φοβάται τίποτε, που 

δεν προκαλεί στους εκφραστές της ούτε ένα κυμάτισμά τύψης 

ή ενοχής, αλλά ξεκάθαρα διαχέεται και παρουσιάζεται, έτσι 

όπως είναι. Σε προλαβαίνω στην αρχή, πριν ακόμα 

διαμορφώσεις ένα συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης του Έργου 

Μου. Πριν καταστήσεις τη δομή των παρανοήσεων, που έχεις 

σχηματίσει στο νου σου και 



έχεις διοχετεύσει στις εκδηλώσεις σου, τόσο ισχυρή, ώστε να 

μην μπορείς να την υπερβείς, με συνέπεια να διδάξεις πάλι στον 

Άνθρωπο κάτι, που δεν είναι η Αλήθεια, πιστεύοντας ότι είναι. 

Να καθοδηγήσεις υποστάσεις στη δική σου παρανόηση, 

όταν Εγώ επανειλημμένα σε καλώ να απαρνηθείς 

περιορισμούς, όρια, παραπετάσματα, ακόμα κι αυτά που 

σωστά θεωρείς, για να προχωρήσεις. Πιστεύεις, ότι τυχαία σου 

ζητώ κάτι τέτοιο ή μήπως σου παρουσιάζω μία ολοκληρωμένη 

λειτουργία Νόμου; Μήπως θέλω να σε προφυλάξω από τις 

ιδέες και τα στοιχεία σου, που έχεις εξυψώσει με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μη μπορείς να αντιληφθείς την αναλήθειά τους, να τα 

καταλύσεις και να τα μετουσιώσεις; 

Η πορεία της Θέωσης, Άνθρωπε, έχει πολλές απαιτήσεις, 

αναφέρεται σε λεπτές έννοιες. Απευθύνομαι σε συνειδητούς 

μαθητές, συνεπάγεται επομένως, ότι όσα διδάσκω δεν θα 

παρανοηθούν, τουλάχιστον όχι τόσο ώστε να οδηγήσουν σε 

αναρχία, σε απόσπαση από Μένα, σε συνεχείς συγκρούσεις και 

στείρες αντιπαραθέσεις, χωρίς κανένα σκοπό και στόχο. Όσα 

διδάσκω είναι απαραίτητο να τα αξιοποιήσεις, για να 

ξεφύγεις από την καθιερωμένη πνευματική πορεία. Το Έργο 

της Δευτέρας Παρουσίας παρουσιάζει κάτι νέο, τη Θέωση του 

Ανθρώπου. Μέχρι τώρα κανένας Άνθρωπος πάνω στη γη δεν 

είχε περπατήσει αυτό το δρόμο. Μέχρι τώρα το σύνολο της 

ανθρωπότητας δεν λάμβανε τη διάχυση της Ευλογίας και της 

Χάρης, όπως ήδη τη λαμβάνει από Μένα. Επομένως κάτι έχει 

αλλάξει, κάτι διαφορετικό συμβαίνει, που δεν είναι δυνατόν να 

εκφραστεί με τους τρόπους που μέχρι σήμερα ακολουθούσε η 

πνευματική πορεία του Ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Γι' 

αυτό και πρέπει να ξεπεράσεις τις καθιερωμένες μορφές 

πνευματικής πορείας, που στους αιώνες της ανακύκλωσής 

σου στην ύλη θαύμαζες και δημιούργησαν μέσα σου πρότυπα, 

που σε οδήγησαν να ταυτιστείς συνειδητά ή ασυνείδητα με 

ιδεολογίες ή ποιότητες εκδηλώσεων, που μπορούν να 

καταστούν τροχοπέδη στην πορεία σου, εφόσον είναι 



στατικές ή ακόμα περισσότερο εφόσον σε εμποδίζουν να 

αποδεχθείς και να κατανοήσεις την Αποκάλυψη-Διδαχή της 

Θέωσης, που σου παρουσιάζω στη Νέα Εποχή. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, καλώ σε αυτό το Έργο τον Άνθρωπο 

ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Διαχέω Ευλογία, χωρίς 

εξαιρέσεις, σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου. Διαμοιράζω τη Θεία 

ενέργεια της Αγάπης Μου και του Φωτός Μου σε ολόκληρο 

τον πλανήτη, χωρίς να κατονομάζω ή να διαχωρίζω τα 

τμήματα του Ανθρώπου σε αρνητικά και θετικά, καλύτερα ή 

χειρότερα. Εσύ τι κάνεις; Πώς εκδηλώνεις τη Διδαχή Μου; 

Βάζεις ετικέτες πάνω στις υποστάσεις για να τις γνωρίζεις; Και 

ποια ετικέτα μπορεί να προσδιορίσει το απειροδιάστατο 

μίας υπόστασης; Πού είναι η ενσυνείδητη επίγνωσή σου, η 

διάκρισή σου που σε καλεί να φέρνεις συνέχεια στην επιφάνεια 

την Ένωσή σου με Μένα; Να γνωρίζεις, ότι κάθε υπόσταση 

είναι κομμάτι σου και πρέπει έτσι να την αισθάνεσαι; Πού είναι 

εκείνη η ετοιμότητα του πνευματικού μαθητή που μέσα στην 

καθημερινή ζωή μπορεί να εκφραστεί και να αγκαλιάσει όλες 

τις εκδηλώσεις του Ανθρώπου, χωρίς να τις πλαισιώσει 

δεσμεύοντάς τες, αλλά διαχέοντας την ενωτική του δόνηση, 

την Αγάπη του, την τροφοδοσία της ύπαρξής του, για να τις 

απελευθερώσει, αν τυχόν αισθανθεί και τον παραμικρό παλμό 

δυσαρμονίας; 

Σου αρέσει να βλέπεις γύρω σου την αμαρτία. Τι θα πει 

αμαρτία, Άνθρωπε, έχεις σκεφθεί; Ταιριάζει η έννοια αμαρτία, 

όπως μέχρι τώρα την έχεις διδαχθεί, με την πορεία της 

Χριστοποίησης-Θέωσης; Ταιριάζει με τη νέα ροή των 

πραγμάτων, με την ταχύρρυθμη κίνηση, με την εκδήλωση του 

Θεού της Αγάπης και του Ελέους, με τη δυνατότητα του 

Ανθρώπου να εκδηλώσει Θεό από εντός του; Ή μήπως 

ταιριάζει με το Θεό της εκδίκησης και της ανταπόδοσης, 

δηλαδή με τα υπολείμματα της περιορισμένης αντίληψής 

σου περί Θεού, που ακόμα υπάρχουν μέσα στη διάνοιά σου 

και τροφοδοτούν την παραποίηση της Εικόνας Μου; Επειδή 

δεν μπορείς να αντέξεις την παραποίηση που μέσα σου 

υπάρχει, δεν μπορείς να τη 



δεχθείς και να την αφομοιώσεις, γιατί συμβαίνουν συγκρούσεις 

με το ενεργοποιημένο Θείο δυναμικό σου, γι’ αυτό σου είναι 

πάρα πολύ εύκολο να τη μεταθέτεις στα άλλα τμήματα του 

Εαυτού σου. Μιλάς γι' αυτήν, χωρίς να την αναφέρεις σαν λέξη. 

Χρησιμοποιείς άλλες έννοιες, που μεταφέρουν και εκφράζουν 

ίδια κραδασμική ποιότητα, ενισχύοντας τη διδασκαλία ενός 

Θεού εκδίκησης και σκληρότητας. Πόσο απέχεις από Μένα, 

πόσο αδύνατο είναι με αυτή τη νοητική τοποθέτηση να 

ενωθείς μαζί Μου ολοκληρωτικά! 

Ανθρωπέ Μου, Εγώ σου μιλώ και αυστηρά και δυναμικά, 

εκδηλώνομαι με τρόπους πολλούς, με έντονο δυναμικό και 

μεγάλη ισχύ πολλές φορές, για να σε ταξινομήσω άμεσα. Σε 

διδάσκω, σου επεξηγώ τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να 

κινηθείς, για να γνωρίσεις τους Νόμους Μου. Σου 

παρουσιάζω τα αποτελέσματα των εκδηλώσεών σου και αφού 

οι εκδηλώσεις σου είναι ποικίλες, είναι ποικίλα και τα 

αποτελέσματά τους, που σου αναλύω. Δεν είναι δυνατόν να 

σου παρουσιάζω μόνο τα αποτελέσματα που ενισχύουν τη 

Χάρη, την Ευλογία και την άνοδό σου, προερχόμενα από την 

Αγάπη και τη διαυγή φανέρωση της Ενότητάς Μας, του Φωτός 

και της Ισορροπίας και να μη σου παρουσιάσω τα άλλα αποτε-

λέσματα, τα προερχόμενα από ατελείς λειτουργίες σου. Αυτά 

που σε διδάσκουν με ένα διαφορετικό τρόπο και σε οδηγούν 

σε μία διαφορετική διεργασία, που ανακυκλώνεται μέσα σου 

μέχρις ότου καταφέρεις να αποκτήσεις επίγνωση του λάθους, 

να αποκαταστήσεις την Ισορροπία σου και την Ταύτισή σου με 

Μένα, την Ενότητά σου με τη Θεία Νομοτέλεια. 

Όμως ουδέποτε σε απείλησα, ουδέποτε θα σε απειλήσω, 

ουδέποτε σε εκδικήθηκα κι ουδέποτε θα σε εκδικηθώ. Αυτές 

οι ποιότητες ανήκουν στη διττότητα, στην ανθρώπινη μορφή 

εξουσίας. Διότι η απειλή περιέχει μέσα της φόβο. Όταν η 

ανθρώπινη υπόσταση αισθάνεται ότι κινδυνεύει, τότε 

εκδηλώνει το δυναμικό της και απειλεί. Όταν η ανθρώπινη 

υπόσταση αισθάνεται ότι γίνεται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης, τότε ορθώνει το δυναμικό της και 



εκδικείται. Ποια ανθρώπινη υπόσταση όμως; Αυτή που είναι 

εγκλωβισμένη μέσα στην προσωπικότητα, που δεν έχει επαφή 

και Ένωση με Μένα. Γιατί η υπόσταση που έχει επαφή και 

Ένωση με Μένα συνειδητά, καθημερινά, ολοκληρωμένα, δεν 

έχει τίποτα να φοβηθεί και επομένως δεν έχει ανάγκη να 

απειλήσει. Δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης 

από κανένα άλλο τμήμα του Ανθρώπου και επομένως δεν έχει 

ανάγκη να εκδικηθεί. Όλες αυτές οι διττές έννοιες λειτουργούν 

στη διδαχή της διττότητας. Όταν εισέρχεσαι στη διδαχή της 

Ένωσης οι διττές έννοιες εκδηλούμενες σαν ποιότητες 

συναισθημάτων, συνειδησιακών βιωμάτων, λόγου και σκέψης, 

δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά σε καθηλώνουν, σε 

εγκλωβίζουν, χρησιμοποιούν λανθασμένα το δυναμικό 

σου. 

Κάθε μορφή καταπίεσης συντελεί στην ανικανότητά σου να 

προχωρήσεις με επίγνωση και συνειδητότητα, διευρύνοντας 

το νου σου. Εγώ ούτε καταπίεσα, ούτε καταπιέζω. Πριν δύο 

χιλιάδες χρόνια είπα: "Οποιος θέλει να Με ακολουθήσει. Το ίδιο 

λέω και τώρα. Όποιος θέλει. Ξέρω, ότι αργά ή γρήγορα, 

Άνθρωπε, δεν θα υπάρχει ούτε ένα τμήμα σου, που να μη θέλει, 

γιατί είναι αδύνατο να μη θέλεις τον Εαυτό σου. Όμως η 

ανθρώπινη αντίληψη, που δεν έχει αποκτήσει την ενσυνείδητη 

πίστη της Ενότητας και δεν μπορεί να κινηθεί σε αυτά τα 

πεδία, καταπιέζει για να οδηγήσει ένα τμήμα του Ανθρώπου 

να θέλει. Μά πώς μπορεί ένα τμήμα του Ανθρώπου να θέλει 

να Με ακολουθήσει μέσα από την καταπίεση, όταν το 

ενεργειακό δυναμικό της καταπίεσης εισερχόμενο μέσα στην 

υπόσταση προκαλεί τέτοιες ενεργειακές δυσαρμονίες στο είναι 

της, που μπορούν να την αποσυντονίσουν πλήρως και να την 

οδηγήσουν σε πλήρη άρνηση; Σε περίπτωση που η καταπίεση 

λειτουργεί θετικά αυτό συμβαίνει, γιατί η υπόσταση πάνω 

στην οποία εξασκείται, λόγω της πνευματικής της εξέλιξης, της 

Ισορροπίας και της επίγνωσής της, την αντιλαμβάνεται μέσα 

από την Αγάπη και την Ενότητα σαν επιτάχυνση της 

εσωτερικής της εκπαίδευσης. Εξακοντίζεται σε συνειδητή 

συμμετοχή 



στο Έργο Μου και εσωτερική βίωση αυτού, μετουσιώνοντας με 

τον τρόπο αυτό τον κραδασμό της καταπίεσης στην ελεύθερη 

δόνηση της Ενότητας με Μένα. 

Η θετική λειτουργία της καταπίεσης, που σου ανέπτυξα, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογία για την οποιαδήποτε 

έκφραση ή μορφή καταπίεσης του Ανθρώπου προς τον 

Άνθρωπο. Το δυναμικό Ζωής, η Αγάπη και η Ενότητα που 

εκδηλώνει η καταπιεζόμενη υπόσταση, της επιτρέπουν να 

απολαμβάνει την Αρμονία που η ίδια δημιουργεί. Η κίνηση, 

όμως, που εκδηλώθηκε από τον καταπιεστή της, εγγράφεται 

μέσα του και ενεργοποιεί τους Νόμους, ώστε να διδαχθεί και 

να μην εκδηλώνεται με αυτό τον τρόπο. Να διδαχθεί την 

απόλυτη Ενότητα, την απόλυτη ενσυνείδητη πίστη. Να αφήσει 

πίσω τις εκφράσεις του ανθρώπινου φόβου και της 

ανθρώπινης κυριαρχίας, εξουσίας και επικράτησης, που 

καμία σχέση δεν έχουν με το Έργο Μου, με Μένα, όταν 

απομονώνονται. Έχουν σχέση με Μένα από τη στιγμή που 

σαν στοιχεία-μέρη του Όλου θα μετουσιωθούν για να 

αποκαταστήσουν την Ισορροπία, όχι σαν εκδήλωσή Μου που 

παρουσιάζει το Απόλυτο, την Αλήθεια. Κατάλαβέ το. 

Σου έχω δώσει Χάρη. Για να στη δώσω σε γνώριζα. Ήξερα τι 

μπορείς να κάνεις και πώς θα την εκδηλώσεις. Νομίζεις, ότι δεν 

ξέρω σε ποιες φάσεις της καθημερινότητάς σου μπορείς να τη 

χειριστείς λανθασμένα; Αυτό είναι παιδαριώδες και έρχεται σε 

πλήρη αντίφαση με την Παγγνωσία Μου, καθώς και με την 

εκπαίδευση η οποία σου παρέχεται από Μένα. Γνωρίζω 

απόλυτα τις αντιδράσεις σου και τους τρόπους με τους 

οποίους εκδηλώνεις τη Χάρη Μου. Επιτρέπω να φανερώνονται 

κάποιες λανθασμένες κινήσεις σου, ενεργοποιώ όμως 

ταυτόχρονα μέσα σου τις επιπτώσεις αυτών. Σε ακονίζω, 

Άνθρωπε, για να αντιλαμβάνεσαι τις λανθασμένες λειτουργίες 

εκδήλωσης της Χάρης. Γι' αυτό διατηρώ το Έργο Μου ακόμη 

σε φαινομενική αφάνεια και δεν το έχω αποκαλύψει σε όλη τη 

γη, που περιμένει να ακούσει την Αλήθεια Μου. Για να σε κάνω 

ικανό, εσένα καταρχήν τον πρωτοπόρο μαθητή Μου, να 

διακρίνεις, να αγαπάς και 



να αντιμετωπίζεις κάθε μορφής δυσαρμονία μετουσιώνο- 

ντάς την. Να σε προετοιμάσω, ώστε, ακόμα κι αν με λάθος 

τρόπο τη Χάρη Μου εκδηλώσεις, να είσαι ικανός να το 

αντιληφθείς, να το κατανοήσεις και να επανορθώσεις, χωρίς 

να θεωρήσεις τη λανθασμένη σου εκδήλωση έκφραση της 

Αλήθειας. 

Σίγουρα μπορώ να αφαιρέσω τη Χάρη, που σου έδωσα. Όπως 

τη δίνω έτσι και την αφαιρώ. Γιατί να στη δώσω, όμως, αν 

σκοπεύω να στην αφαιρέσω κι αν τελικά το κάνω, σε τι θα 

αποσκοπώ; Ποιος θα είναι ο στόχος Μου, τι θα παρουσιάζει η 

λειτουργία αυτή; Σίγουρα θα παρουσιάζει μια σκοπιμότητα 

διδαχής, για να αισθανθείς τη διαφορά που υπάρχει στην 

υπόστασή σου όταν φέρεις Χάρη, από όταν δεν φέρεις, και να 

πάψεις να χρεώνεσαι από τη ροή των λανθασμένων επιλογών 

σου. Συνήθως, όμως, εσύ ο ίδιος με τις επιλογές σου και τις 

κινήσεις σου ενεργοποιείς τους ανάλογους Νόμους και 

εκπίπτεις της Χάρης. Είναι αυτό ποινή, τιμωρία; Όχι, είναι 

φυσικό επακόλουθο. Είναι λειτουργία προστασίας σου, που σε 

βοηθά να συνειδητοποιήσεις την έλλειψη της Χάρης και να 

αποκαταστήσεις ό,τι δημιούργησες, ώστε να την εκδηλώσεις 

πάλι. 

Θα σε εισάγω σε βαθύτερες έννοιες, Άνθρωπε, γιατί από τη 

στιγμή που εκπαιδεύεσαι για να ενωθείς μαζί Μου, είναι 

παιδαριώδες να σου μιλώ για αφαίρεση και απονομή εκ νέου 

της Χάρης. Η μαθητεία σου αυτή αφορά ένα εκπαιδευτικό 

στάδιο. Η ουσία της Αλήθειας είναι, ότι η Χάρη, εφόσον σου 

δίνεται, υπάρχει μέσα σου, όπως υπάρχω κι Εγώ. Όπως πάντα 

υπήρχα, είτε Με γνώριζες, είτε Με έβλεπες, είτε Με 

αισθανόσουν, είτε δεν Με αισθανόσουν. Η Πανταχού 

Παρουσία Μου δεν είναι μόνο έξω από σένα, είναι και μέσα σε 

σένα. Η συνειδητότητά σου δεν Με αντιλαμβάνεται και δεν Με 

εκδηλώνει. Επομένως και στο θέμα της Χάρης η 

συνειδητότητά σου είναι εκείνη, που αντιλαμβάνεται ή δεν 

αντιλαμβάνεται τη Χάρη και μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να 

μην την ενεργοποιήσει. 



Αγαπημένε μαθητή, συνετίσου. Είναι απαράδεκτο να θέλεις 

πάλι να Με ντύσεις με ό,τι σου ταιριάζει και εξυπηρετεί την 

ατομικότητά σου και την τάση σου για υπεροχή, εξουσία και 

κυριαρχία. Είναι απαράδεκτο, αν και είσαι μαθητής Μου, να 

μην αναγνωρίζεις ότι μαθητεύεις, αλλά να ισχυρίζεσαι σε 

ορισμένες φάσεις της εκπαίδευσής σου, ότι μαθητεύουν όλοι οι 

άλλοι εκτός από σένα ή ότι όλοι οι άλλοι μαθητεύουν σε 

κατώτερο στάδιο από αυτό που εσύ μαθητεύεις, επομένως 

έχεις το δικαίωμα κάποιας απολυτότητας. Κανένα τέτοιο 

δικαίωμα δεν έχεις, γιατί το Έργο Μου δεν είναι χωρισμένο σε 

κατώτερους και ανώτερους, δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις ή 

στεγανά σε αυτό. Αντίθετα η ανακύκλωση της Διδαχής Μου 

ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του Ανθρώπου-μαθητή, που 

στο Έργο Μου συμμετέχουν, γίνεται με ευρυθμία, ευταξία, 

Ισορροπία και δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάδειξη 

της συνεργασίας και της σύμπνοιας. Σε εκπαιδεύω για να 

παρουσιάσεις την ολοκληρωμένη Ενότητα, ένα συμπαγές 

Έργο, εκδηλούμενο με πολλαπλούς τρόπους Αγάπης, 

Ενότητας, Σοφίας, Απειρότητας, που όταν κληθεί να 

παρουσιαστεί δημόσια στον Άνθρωπο, δεν θα έχει ανάγκη να 

κρύψει τίποτα. Δεν θα έχει ανάγκη να δικαιολογηθεί για την 

ατέλειά του, γιατί δεν θα υπάρχει ατέλεια στην εκδήλωσή 

του. Θα φανερωθεί ολοκληρωμένα σαν Αλήθεια, χωρίς αυτό 

να σημαίνει, ότι τα διάφορα τμήματα του Ανθρώπου, που θα 

το εκφράζουν, δεν θα έχουν ατέλειες. 

Άλλωστε, το Έργο Μου τη Θέωση του Ανθρώπου διδάσκει, του 

ατελούς Ανθρώπου. Γιατί για τον Τέλειο Άνθρωπο η Θέωση 

είναι γεγονός. Δεν θα μπορούσε ο Τέλειος Άνθρωπος, ο 

ενωμένος με το Λόγο - Χριστό, να κατέβει στη γη μόνο και μόνο 

για να παρουσιάσει μία διδασκαλία, που δεν θα ήταν προσιτή 

στον Άνθρωπο με τις ατέλειες. Η διδασκαλία παρουσιάζεται 

σύμφωνα με την καθημερινότητα, μέσα στην καθημερινότητα, 

για να ενωθεί μαζί Μου ο ατελής Άνθρωπος, που έχει διάθεση 

να προχωρήσει. Για να ενωθεί μαζί Μου ο Άνθρωπος που 

ξεκίνησε από την άγνοια και είχε την πεποίθηση, ότι δεν 



είναι δυνατόν να υπάρχω μέσα του. Γιατί δεν απευθύνομαι 

σε λίγους εκλεκτούς, αλλά σε κάθε Άνθρωπο. Μη 

δημιουργείς εκλεκτή τάξη ανθρώπων, γιατί δεν υφίσταται κάτι 

τέτοιο, κι αν έχεις αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση, τότε, 

αλήθεια σου λέω, είναι αδύνατο να παρουσιάσεις το Έργο 

Μου. Είσαι έξω από τα δεδομένα του. Θα παρουσιάσεις κάτι 

άλλο, μία προσέγγιση της Αλήθειας σαν αυτές που ήδη 

υπάρχουν πάνω στον πλανήτη σου, όχι το Έργο της 

Χριστοποίησης-Θέωσης. 

Θέλεις να συντελέσεις στη Θέωση του Ανθρώπου, να θεωθείς; 

Ακολούθησε τη Διδασκαλία Μου. Όστις θέλει οπίσω Μου 

ελθείν, είπα και λέω. Όποιος θέλει, σημαίνει, όποιος τολμά να 

ξεπεράσει τον εαυτό του, να θυσιάσει αυτά που θεωρεί 

απαραίτητα, τα εμβλήματα της εξουσίας και της προστασίας 

του εαυτού του. Διότι, αν θωρακίζεσαι για να έρθεις σε Μένα, 

δεν μπορείς να Με χωρέσεις. Εγώ είμαι ο μόνος θώρακας, ο 

Άπειρος, που υπάρχω στα πάντα. Είμαι θώρακας γιατί είμαι η 

Ενότητα και γιατί περιέχω τα πάντα μέσα Μου και στα πάντα 

υπάρχω. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, στην καθημερινή σου ζωή κάνεις 

πολλά σφάλματα. Παρουσιάζεις ατελή διάκριση και 

εκδηλώνεις λανθασμένες επιλογές και πράξεις που σε 

εγκλωβίζουν σε δυσαρμονικούς κυματισμούς. Χρησιμοποιείς 

λανθασμένα τη Θεία ενέργεια, που σου διοχετεύω, 

καταναλώνοντάς την με πολλούς και διάφορους τρόπους. 

Θέλω να ξέρεις, ότι δεν κρίνω την κακή χρήση της Θείας 

ενέργειας, ούτε την πράξη που τη ντύνει, ανάλογα με το αν 

συμβιβάζεται με την ηθική σου ή όχι. Η ανθρώπινη ηθική, η 

οποία άλλωστε είναι και μεταβλητή, δεν είναι το μέτρο της 

δυσαρμονίας. Το μέτρο της δυσαρμονίας είναι ο τρόπος με τον 

οποίο ο κραδασμός της λανθασμένης χρήσης της Θείας 

ενέργειας διαχέεται στο Σύμπαν και προκαλεί επιπτώσεις 

σε χώρους, σε αντικείμενα, σε υποστάσεις. Αυτό είναι το 

κριτήριο της δυσαρμονίας, που από σένα εκπορεύεται και σε 

περιβάλλει με κραδασμικές δομές ανάλογες με τα 

αποτελέσματα που δημιουργεί στο Σύμπαν της μορφής και 

του άμορφου. 



Οι κραδασμικές δομές της δυσαρμονίας σου ενεργο-

ποιούν τους Νόμους, για να σε διδάξουν και να αποκατα-

στάσεις οτιδήποτε διετάραξες. Υπάρχει όμως περίπτωση να 

ενεργοποιήσεις τους Νόμους με τρόπο, που δεν 

ανταποκρίνεται στην κραδασμική ποιότητα και ισχύ της 

δυσαρμονίας που εξεπόρευσες. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάποιους 

τρόπους κατανάλωσης και κακής χρήσης της Θείας ενέργειας 

τους θεωρείς ιδιαίτερα αξιόποινους και αξιοκατάκριτους. Η 

νοητική σου τοποθέτηση τους έχει επιβαρύνει, αποδίδοντας σε 

αυτούς δυναμικό δυσαρμονίας μεγαλύτερο από ότι στην 

πραγματικότητα έχουν, με συνέπεια να εισπράττεις 

αποτελέσματα ανάλογα με το νοητικό σου κατεστημένο, που 

δεν σε βοηθούν, αλλά σε καθηλώνουν χειρότερα. Γιατί 

οτιδήποτε μέμφεσαι το δεσμεύεις και αδυνατείς να το 

μετουσιώσεις. Προσπαθείς να το αποκόψεις από σένα, να το 

αποβάλλεις από μέσα σου και επομένως δεν μετουσιώνεται. 

Αντίθετα όταν κάποιους τρόπους κατανάλωσης και κακής 

χρήσης της Θείας ενέργειας τους θεωρείς λιγότερο σοβαρούς 

από ότι είναι, τότε οι Νόμοι δεν επηρεάζονται από τη νοητική 

σου τοποθέτηση. Σου παρουσιάζουν αποτελέσματα που 

αντιστοιχούν στην πραγματική κραδασμική ποιότητα και ισχύ 

της δυσαρμονίας σου. Αυτό συμβαίνει γιατί στη δεδομένη 

περίπτωση δεν υπάρχει η λειτουργία της μομφής, που πάντα 

δημιουργεί εμπλοκές και προβλήματα στη διεργασία της 

μετουσίωσης. 

Αγαπημένε μαθητή, η επίγνωση που μέσα σου δημιουργείται 

από τη μετουσίωση μίας συγκεκριμένης δομής δυσαρμονίας σε 

καθιστά άτρωτο σε αυτήν. Επομένως αν είσαι καταπιεστικός 

ή απειλητικός, όταν την αντιληφθείς να εκδηλώνεται από τα 

άλλα τμήματα του Εαυτού σου Ανθρώπου, σημαίνει, ότι 

φοβάσαι μην υποπέσεις σε αυτήν ξανά, άρα δεν την έχεις 

μετουσιώσει. Αν πραγματικά ήσουν άτρωτος σε αυτή, τότε θα 

προσέφερες την κατανόησή σου στην υπόσταση, που την 

εκδήλωσε. Θα τη βοηθούσες να περάσει τα στάδιά της και να 

οδηγηθεί με την ελεύθερη επιλογή της στη μετουσίωση και 

στην επίγνωση που αυτή δημιουργεί. Διότι 



διαφορετικά οποιοδήποτε αποτέλεσμα, και παροδικό είναι, και 

μπορεί να προκαλέσει ρήξη μέσα στην αρμονία της 

υπόστασης, για την οποία υπόλογος θα είσαι εσύ κι όχι η 

υπόσταση που δέχθηκε μία βίαιη και ατελή ενεργειακή 

διαπότιση, χωρίς να συνειδητοποιήσει τι της συνέβει. Δεν 

μπορείς να προχωράς σε συνειδητή μαθητεία Θέωσης και να 

μη διδάσκεις τις συνειδητές διεργασίες ιδιαίτερα στα τμήματα 

του Ανθρώπου, που συμμετέχουν στο Έργο Μου και επιζητούν 

τη συνειδητή μαθητεία τους. 

Εσύ, Άνθρωπε, μέσα από τη διδασκαλία σου θα βρεις τον 

τρόπο να εκδηλώσεις την κατανόηση, διαφορετικά δεν 

εκπαιδεύεσαι, δεν έχεις κάνει ούτε ένα βήμα. Η 

εύκολη λύση είναι να διοχετεύεις οτιδήποτε έχεις βιώσει με 

τρόπους εξουσιαστικούς ή βίαιους. Μία τέτοια διοχέτευση των 

βιωμάτων, που προέρχονται από τη Διδασκαλία Μου, 

παρουσιάζει τα κενά της ύπαρξής σου, το διαχωρισμό σου από 

Μένα σε λεπτοφυή σημεία, που δεν τα έχεις αντιληφθεί. Το 

δύσκολο είναι να εισχωρήσεις στην κατανόηση και με 

συνειδητότητα και του δικού σου τμήματος και του τμήματος 

του Ανθρώπου που θέλεις να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να 

διδάξεις, να καθοδηγήσεις. Να έχεις την υπομονή, που έχω 

Εγώ και σε περιμένω αιώνες αιώνων για να φθάσεις τώρα, 

μετά από τόσα χρόνια, ενώ φέρεις από Μένα τόση Χάρη, 

Ευλογία και Δωρεές, να παραποιείς και πάλι την Αλήθεια Μου. 

Δεν έχεις την υπομονή να περιμένεις δύο χρόνια ή τρία για να 

γίνει μία συνειδητή μετουσίωση σε ένα τμήμα του Εαυτού σου, 

όταν Εγώ για να γίνεις συνειδητός Θεός σε περιμένω αιώνες 

και η αναμονή Μου ακόμα δεν έχει τελειώσει. Συνειδητός 

Θεός θα γίνεις διδάσκοντας τα τμήματα του Εαυτού σου, 

τον μαθητή Μου, να είναι συνειδητός. Να ξέρει πού βαδίζει, τι 

κάνει, τι επιλέγει, τι επιπτώσεις θα έχει και πώς μπορεί να τις 

μετουσιώσει και να τις αντιμετωπίσει. Αλλιώς αντιφάσκεις και 

προκαλείς σύγχυση στις ιδέες σου, στις εκδηλώσεις σου, στην 

πορεία σου, από την οποία είναι δύσκολο να ξεφύγεις. 

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από σένα και ιδιαίτερη 



ενίσχυση από Μένα με συνεχείς παροχές Θείου Φωτός, 

Ενότητας και Αρμονίας, ώστε να συντελεστούν οι λει-

τουργίες κάθαρσης και εξισορρόπησης του είναι σου, που 

θα επιτρέψουν την ελεύθερη διακίνηση των Θείων ιδεών 

στο νου σου, της Θείας Αγάπης στην καρδιά σου. Θα σε 

βοηθήσουν να κατανοήσεις τη λεπτοφυώς λανθασμένη 

διαδρομή, που χαράζεις μέσα στο Ενιαίο Έργο Μου. 

Απορροφώ από το νου σου, Άνθρωπε, τα κατεστημένα του 

σωστού και του λάθους, του καλού και του κακού. Απορροφώ 

κάθε μέτρο σύγκρισης που χρησιμοποιείς. Αντί αυτού σου δίνω 

υπευθυνότητα, επίγνωση, διάκριση και συνειδητότητα για την 

πορεία της Θέωσης. Ενεργοποιώ τη ροή της μετουσίωσης για 

να εκπηγάζει από εντός σου με την ισχύ της Απολύτου 

Αγάπης και να παρουσιάζει συνεχείς μεταλλαγές ανόδου 

και εξέλιξης. Σε καλώ σε συνειδητή μαθητεία και συμμετοχή 

στο Έργο, όποια θέση κι αν κατέχεις. Διότι όποια θέση κι αν 

έχεις, διδάσκεσαι και πρέπει να γνωρίζεις, ότι κάθε τμήμα του 

Εαυτού σου, που συμμετέχει στο Έργο Μου, συμβάλλει στην 

εξέλιξή σου, όπως αντίστοιχα και συ συμβάλλεις στην εξέλιξη 

των άλλων τμημάτων του Εαυτού σου. Αυτή είναι η εσωτερική 

λειτουργικότητα και Ενότητα των τμημάτων του Ανθρώπου, 

που συνειδητά επιθυμούν να ενωθούν μαζί Μου, τον Δάσκαλο 

Ιωάννη και το Έργο Μου. 

Σε ευλογώ, Αγαπημένε Μου. Τη διδασκαλία που σου 

διοχέτευσα την ταυτίζω με το είναι σου, το νου σου, την καρδιά 

σου, τη συνείδησή σου και τα σώματά σου, για να 

παλμοδονείται και να αναδιπλώνεται εντός σου μέχρι την 

ολοκληρωτική σου εντρύφηση σε αυτήν και τη μεταλλαγή σου. 

Τυπώνω την Παρουσία Μου σαν ενεργειακή ροή Απειρότητας 

στους παλμούς των σωμάτων σου, για να σε καταστήσω 

απόλυτα συμμέτοχο στο Έργο Μου. Ικανό να παρουσιάσεις 

αυτό όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι, 

κατανοώντας το μέσα από τους περιορισμούς της ανθρώπινης 

αντίληψης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙΣ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΗΣ 

ΣΕ ΣΩΣΙΒΙΟ ΠΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΣΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Αγαπημένε μαθητή και ακόλουθε, βρίσκεσαι μέσα στο Έργο 

της Δευτέρας Παρουσίας, έχεις λάβει το Μήνυμα της 

Χριστοποίησης. Αυτή είναι η διδασκαλία, που σου παρέχεται. 

Όμως γιατί συμμετέχεις στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας; 

Έχεις ξεκαθαρίσει τα αίτια που σε ώθησαν να συμμετάσχεις ή 

προτιμάς να μην τα ανιχνεύεις; Είναι απαραίτητο να 

γνωρίζεις τα αίτια, που σε κινούν, γιατί αυτά τα 

πρωταρχικά αίτια χρωματίζουν όλη την πορεία σου. Αν 

είναι ανειλικρινή, αν διέπονται από ασάφεια, από έλλειψη 

σταθερότητας, συνειδητότητας και σύνεσης, τότε να είσαι 

σίγουρος, ότι κι ολόκληρη η πορεία σου θα διέπεται από τα 

ίδια στοιχεία και δεν θα μπορείς να τα ισορροπήσεις, εφόσον 

δεν θα στρέφεσαι στο σημείο από όπου προήλθαν, δηλαδή, 

στα αίτια τα οποία σε οδήγησαν να συμμετάσχεις σε 

πνευματική πορεία ανόδου και εξέλιξης. Η επιλογή που έκανες, 

της υπεύθυνης συμμετοχής σου στην πορεία της Χριστο- 

ποίησης, δεν είναι επιπόλαια κίνηση. Είναι απαραίτητο να το 

συνειδητοποιήσεις έστω και τώρα, για να ανατρέξεις στα 

κίνητρά σου και να διαπιστώσεις την ποιότητά τους, ώστε να 

τα ταξινομήσεις σωστά. 

Το Έργο Μου δεν αποσκοπεί να παρηγορήσει ψυχές, να λύσει 

τα αδιέξοδα του νου με εύκολο τρόπο. Δεν αποσκοπεί να 

φιμώσει εσωτερικές ανησυχίες ή να εγκλωβίσει εσωτερικές 

δυσαρμονίες και διαταραχές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στην 

υπόσταση του Ανθρώπου, 



δημιουργώντας με τις ιδέες που διαχέει καλύμματα 

αληθοφανή, δομημένα και υφασμένα από την κάθε υπόσταση 

που προσπαθεί μέσα από τη διδασκαλία του Εργου να έλξει 

βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών της. 

Υπάρχει μία παρανόηση μαθητή και ακόλουθε. Διότι μπορεί το 

Έργο να είναι Έργο Αγάπης, Προσφοράς, Ενότητας, Ζωής και 

Αλήθειας, αλλά δεν αποσκοπεί να δημιουργήσει 

πλασματικά σωσίβια και πλασματικά μπαστούνια για τις 

υπάρξεις εκείνες, που δεν μπορούν και δεν τολμούν να 

αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους και επιδιώκουν να 

καλυφθούν πίσω από δομές σκέψης, συνείδησης και 

συναισθήματος, ωραιοποιημένες, που περιέχουν στοιχεία 

Αλήθειας, αλλά είναι πλήρως παραποιημένες από τα κενά και 

τις ανάγκες που η κάθε υπόσταση παρουσιάζει. 

Σίγουρα μαθητή δεν ζητώ να είσαι τέλειος για να συμμετάσχεις 

στην πορεία της Θέωσης. Είναι αδύνατον αυτό. Ουδείς τέλειος. 

Κανείς δεν μπορεί να έρθει προς Εμένα, αν Εγώ δεν 

ενεργοποιήσω αυτόν. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί μόνος 

του, γιατί ο Άνθρωπος δεν είναι ανεξάρτητος από Εμένα, 

είναι απόλυτα ενωμένος μαζί Μου και μέσα από Εμένα, τον 

Ένα Λόγο, οδηγείται στην Ένωση με τον Πατέρα. Το ότι δεν 

ζητώ να είσαι τέλειος, δεν σημαίνει όμως, ότι πρέπει να είσαι 

εξαρτημένος από τη μαθητεία σου με καθηλωτικές 

καταστάσεις νου, συνείδησης και προσωπικότητας. Με 

τρόπους που υποβιβάζουν τη μαθητεία σε σωσίβιο πλεύσης για 

τις καθημερινές σου ανάγκες και προσδένουν αυτήν στα 

επίπεδα της παροχής μίας ελάχιστης βοήθειας, για να μπορείς 

να ζεις μέσα στην καθημερινότητα. 

Όλα αυτά πρέπει να τα αφή σεις πίσω σου. Δεν μαθητεύεις 

στην πορεία της Χριστοποίησης για να αισθάνεσαι, ότι φέρεις 

μία ιδιαίτερη σφραγίδα, που σε προφυλάσσει από οτιδήποτε, 

με οποιοδήποτε τρόπο κι αν εκδηλωθείς. Πρέπει να 

κατανοήσεις, ότι η Χάρη και η Ευλογία, που σου έχει 

παραχωρηθεί, δεν έχει σκοπό να γίνεται το μπαστούνι σου και 

το σωσίβιό σου, αλλά 



έχει σκοπό να παρουσιαστεί από δυναμικές υποστάσεις, 

ολοκληρωμένες, που προχωρούν στη μετουσίωση των 

ατελειών και χρησιμοποιούν τη Χάρη και την Ευλογία με 

σύνεση, για να διαχέουν Αγάπη, Αρμονία, Φως, Ζωή. 

Δεν είναι δυνατόν, μαθητή, με αυτή τη νοοτροπία, η οποία σε 

διέπει, να συνεχίσεις να μαθητεύεις στο Έργο Μου. Δεν είναι 

δυνατόν να το στηρίξεις και να το διαδώσεις, γιατί το πρώτο 

φύσημα του ανέμου, η πρώτη ασθενής αντίδραση, που θα 

υπάρξει από τα τμήματα του Εαυτού σου, θα σου δημιουργεί 

ανατροπές, αμφιταλαντεύσεις και σύγχυση. Θα κλονίσει την 

Ενότητά σου με Μένα, γιατί δεν θα την έχεις δομήσει με 

σωστούς τρόπους. Δεν θα την έχεις ταξινομήσει σωστά μέσα 

σου και δεν θα της επιτρέπεις να εκδηλωθεί δυναμικά από τη 

λειτουργικότητα των Κέντρων, το νου, τη συνείδηση και την 

καρδιά σου, για να παρουσιάσει δείγματα Αρμονίας, Αγάπης, 

Φωτός, Ισορροπίας. 

Σου έχω κάνει, μαθητή Μου, διάφορες ανακοινώσεις για το 

Έργο, για την υπόσταση που φέρεις, που αποσκοπούσαν να 

σου παρουσιάσουν μία πορεία, μία δυνατότητα εξέλιξης και να 

σε ενεργοποιήσουν στα πρωταρχικά εκπαιδευτικά σου στάδια. 

Με κανένα τρόπο οι ανακοινώσεις Μου δεν αποσκοπούσαν να 

γίνουν για σένα τα στοιχεία, που θα σε οδηγούσαν σε έλλειψη 

συνειδητότητας, επίγνωσης και ευθύνης. Διότι ήθελες και 

θέλεις να πιστεύεις, ότι εφόσον κάτι ανακοινώθηκε, 

οποιεσδήποτε κι αν είναι οι αντιδράσεις σου, αυτό θα 

πραγματοποιηθεί. Όμως Εγώ σου μίλησα και σου μιλώ, σε 

δίδαξα και σε διδάσκω για συνειδητή πορεία και η συνειδητή 

πορεία σου δεν είναι δυνατόν να αγκιστρώνεται πάνω σε 

ανακοινώσεις που παραμένουν ιδέες, χωρίς να γίνονται 

πράξεις. Δεν είναι δυνατόν να επαναπαύεσαι σε πράγματά, 

που σου ανακοινώθηκαν, για να σε εκπαιδεύσουν και να σε 

βοηθήσουν και να χρησιμοποιείς αυτά σαν επιβεβαίωση, ότι 

προχωράς και εξελίσσεσαι. Η μοναδική επιβεβαίωση της 

εξέλιξής σου, το μόνο σημείο που μπορεί να σου δείξει τι 

κάνεις, πού βρίσκεσαι, είναι η καθημερινή σου εκδήλωση. 



Είσαι αυτό που εκδηλώνεις, μαθητή, είσαι αυτό που 

παρουσιάζεις, κατανόησέ το, διότι διαφορετικά μπερδεύεσαι. 

Σου έκανα αποκαλύψεις για να σε βοηθήσω, κι εσύ 

μπερδεύτηκες μέσα στις δάφνες της τιμής, μέσα στις Χάρες των 

τίτλων, μέσα στη δόνηση της Ευλογίας. Αντί να 

χρησιμοποιήσεις ό,τι σου έδωσα, για να γίνεις πιο συνειδητός 

και πιο ολοκληρωμένος, για να παρουσιάσεις βήματα 

τελειοποίησης, έκανες αυτά δεσμά καθήλωσης, 

επαναπαυόμενος στη σιγουριά, ότι εσύ δεν μπορεί παρά να 

προχωράς και να εξελίσσεσαι, δεν μπορεί παρά να 

Χριστοποιείσαι, εφόσον συμμετέχεις στη Χάρη και στην 

Ευλογία, εφόσον ακούς τη Θεία Καθοδήγηση να σε διδάσκει. 

όσο μακριά βρίσκεσαι από την Αλήθεια, από τη σύνεση. 

Πόσο μακριά βρίσκεσαι από κείνο το μαθητή, που κάλεσα για 

ν' αγωνιστεί για το Έργο της Χριστοποίησης, χωρίς να ζητά να 

δει για να πιστέψει, χωρίς να ζητά την επιβεβαίωση των 

φαινομένων, που είναι ρευστή και μεταβλητή, αλλά έχοντας τη 

διαύγεια, την καθαρότητα και τη σαφήνεια του ενσυνείδητου 

μαθητή, που ενώνεται με Εμένα, διακρίνει, διαβλέπει και 

γνωρίζει, ότι όση Ενότητα παρουσιάζει, τόση κι έχει. Δεν 

επιτρέπει στην ύπαρξή του να δημιουργεί εντυπώματα 

ομορφιάς από στοιχεία Αλήθειας και με αυτά να ντύνει την 

ύπαρξή του. 

Απορροφώ από μέσα σου όλα αυτά τα εντυπώματα και κάθε 

διεργασία, που με οποιοδήποτε τρόπο σε απομάκρυνε από τη 

σωστή τοποθέτηση απέναντι στη μαθητεία της Θέωσής σου. 

Σου διαχέω εκ νέου την κλήση της συμμετοχής στο Έργο, όχι 

για να σε βοηθήσει το Έργο, αλλά για να το βοηθήσεις εσύ. Γιατί 

το Έργο δεν σε καλεί, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σου, σε 

καλεί για να διδάξεις στον Άνθρωπο τη Χριστοποίησή του. Με 

αυτή την έννοια χρησιμοποίησα την έκφραση να το βοηθήσεις. 

Το Έργο, Αγαπημένε, αναμένει την εκδήλωσή σου, την 

υπευθυνότητά σου, τη σωστή σου τοποθέτηση. Περιμένει να 

φανερωθεί από μέσα σου, για ν' αποκατα- 



σταθεί η Τάξη και η Αρμονία μέσα στο Σύμπαν, ενώ εσύ 

περιμένεις από το Έργο ν' αποκαταστήσει την Τάξη και την 

Αρμονία μέσα σου και μέσα στο Σύμπαν. Εδώ συμβαίνει το εξής 

λάθος μέσα στο νου σου. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι ο 

Δημιουργός στην προκειμένη περίπτωση, ο ενωμένος μαζί 

Μου, είσαι εσύ. Εσύ δημιουργείς το Έργο. Σου ανακοινώνεται 

σαν ιδέα καταρχήν, γιατί πρέπει να διανοίξεις τη 

χωρητικότητα της ύπαρξής σου, ώστε να μπορέσεις να 

εκδηλώσεις τη Θεότητά σου και τη δημιουργική σου δράση. 

Όμως ο Δημιουργός δεν είναι το Έργο. Το Έργο είναι το 

παλμοδονούμενο Δημιούργημα, που εκπηγάζει από το 

Δημιουργό Άνθρωπο - Λόγο. Το Έργο δεν έρχεται να σε 

βοηθήσει, αλλά εσύ το εκδηλώνεις μέσα από τη συνειδητή 

σταθερή πορεία σου, από τη γνώση που έχεις της Ένωσής σου 

με Εμένα. Δεν είναι δυνατόν πλέον να συνεχίσεις, με τον τρόπο 

που λειτουργείς, φτιάχνοντας συνεχώς στεγανά, που σου 

δημιουργούν ασφάλεια. Όλα τα στεγανά και τα πλαίσια που 

δημιουργείς, είναι ανασφαλή, είναι επίπλαστα, προέρχονται 

από τα στοιχεία της προσωπικότητάς σου και διέπονται από 

καταστάσεις αποπροσανατολισμού της ύπαρξής σου. 

Προχώρα, γιατί το θέλεις, προχώρα, γιατί το νιώθεις, γιατί 

το αισθάνεσαι σαν ανυπέρβλητη ανάγκη Ζωής. Προχώρα, 

γιατί το επέλεξες, όχι σαν μέσο προστασίας και 

διευκόλυνσης, αλλά σαν επιλογή Ζωής. Προχώρα, γιατί 

έχεις συνείδηση της πορείας σου και Ένωση με Εμένα κι όχι 

γιατί βρίσκεις ανακούφιση στον πόνο ή στη θλίψη σου ή 

παρηγοριά στις καταστάσεις των δυσκολιών σου. Προχώρα, 

γιατί γνωρίζεις την υπόστασή σου τη δημιουργική, την Αέναη, 

την Πύρινη και παρουσίαζέ τη συνεχώς και να είσαι σίγουρος 

μόνο για εκείνα που παρουσιάζεις. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει 

μέσα σου αρμονικό ρέει προς τα έξω. Οτιδήποτε είναι 

δυσαρμονικό μπορεί να παραμείνει εγκλωβισμένο μέσα σου, 

όταν εσύ επιδιώκεις να το καλύπτεις με τρόπους περίτεχνους 

και να σου προξενήσει έντονη δυσαρμονία στην πορεία της 

εξέλιξής σου. 



Μάθε να ενώνεις, Άνθρωπε, να ενώνεις τα πάντα. 

Δεν απέρριψα τίποτα, δεν σου είπα τίποτα να καταπιέσεις. Δεν 

σε ώθησα σε εγκλωβισμούς των στοιχείων σου, αλλά σε 

δίδαξα, ότι όλα τα στοιχεία σου πρέπει να συμμετάσχουν μέσα 

στην Ισορροπία, στην Τελειοποίηση. Όμως εσύ αντίθετα 

πράττεις και εγκλωβίζεις στοιχεία του είναι σου, γιατί δεν σου 

αρέσουν. Παρουσιάζεις μόνο αυτά, που σύμφωνα με τη 

διάνοιά σου είναι όμορφα και καλοβαλμένα, χωρίς να μπορείς 

να δεις με πνευματικά μάτια και να ακούσεις με πνευματικά 

αυτιά την πραγματική τους μορφή και τον πραγματικό τους 

ήχο. 

Άνθρωπε σταμάτα να ζεις στη διττότητά σου, γιατί όσο ζεις με 

αυτό τον τρόπο, κινείσαι διττά. Επομένως είναι αδύνατον να 

εκδηλώσεις συνειδητή θέση, σαφή και καθαρή απέναντι στη 

μαθητεία σου. Είναι αδύνατον, όταν επιθυμείς να διαχωρίσεις 

κάποια στοιχεία του είναι σου, να έχεις σαφή αντίληψη για τη 

διδαχή της Αλήθειας. Γιατί τα στοιχεία που καταπιέζεις, 

φέρνουν μέσα τους δονήσεις Αλήθειας, που είναι απαραίτητο 

να συμμετάσχουν στο Όλο της Αλήθειας, για να στην 

παρουσιάσουν έτσι, όπως πράγματι είναι, για να μην της 

στερήσουν κανένα παλμό της. Όταν η Αλήθεια στερείται έστω 

κι ενός παλμού της, τότε παρουσιάζεται η παραποίηση της 

ανθρώπινης πλάνης και προσωπικότητας. 

Αγαπημένε Μου, θέλω να σε βοηθήσω να προχωρήσεις και να 

εξελιχθείς. Γι  αυτό και σε απελευθερώνω στο Όνομά Μου από 

οτιδήποτε έχεις δημιουργήσει, χρησιμοποιώντας τις 

αποκαλύψεις που σου έχω κάνει, για να στεγανοποιηθείς και 

να δημιουργήσεις ένα γνώριμο χώρο. Ο μόνος χώρος σου είναι 

το Άπειρο κι η μόνη οδός, που μπορείς να περπατήσεις, είναι η 

Ένωση με τα πάντα. Κινήσου ενώνοντας, στο ξαναλέω, το 

εγγράφω μέσα σου, γιατί είναι απαραίτητο να το κατανοήσεις. 

Χρησιμοποίησε την εμπειρία, που έχεις για να επιβοηθήσεις την 

άνοδό σου. Δεν είναι η εμπειρία σου η οδός της ανόδου, όμως 

και αυτή συμμετέχει, από τη στιγμή που την ενώνεις σωστά και 

ολοκληρωμένα με τη 



Θεία ύπαρξή σου, στο δρόμο της ανόδου και της επιστροφής 

σου προς τον Πατέρα Θεό. Ό,τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη 

γη, δεν υπάρχει άσκοπα. Τίποτα δεν εκδηλώθηκε τυχαία. ΓV 

αυτό μην αγνοείς και μη θεωρείς περιττό οτιδήποτε υπάρχει 

σαν γνώση, σαν κατάσταση πάνω στον πλανήτη γη, μα ούτε 

και να το θεωρείς απομονωμένα σαν στοιχείο ανόδου. Η 

σωστή αντιμετώπιση είναι να μάθεις μέσα από την Ενότητα 

να ταξινομείς με Ισορροπία τα πάντα εντός σου κι ανάλογα 

με τις περιστάσεις και τις αναγκαιότητες να εκδηλώνεις την 

Ενότητά σου αυτή με ποικίλους τρόπους εκδηλώσεων, 

τους οποίους έχεις γνωρίσει, με τη μόνη διαφορά, ότι δεν 

περιείχαν την Ισορροπία της Ενότητας. Χρησιμοποίησε τη 

σύνεσή σου, για να διακρίνεις και προχώρα, όχι για να λάβεις, 

αλλά για να δώσεις. 

Το Έργο, Αγαπημένε Μου μαθητή, σου έδωσε την κλήση, τη 

Χάρη, την Ευλογία, τη Χριστογέννηση. Από κει και πέρα, εσύ 

πρέπει να δώσεις το Έργο στον Άνθρωπο. Διαφορετικά 

δεν είσαι μαθητής. Πρέπει να το δώσεις όχι με τις θεωρίες, 

αλλά με την πράξη, με την καθημερινή ισορροπημένη σου 

εκδήλωση, με την τοποθέτησή σου, που θα καταδεικνύει ότι 

πιστεύεις στη δυνατότητα της Θέωσης, όχι γιατί το άκουσες 

από άλλους, αλλά γιατί εσύ ο ίδιος το βιώνεις, το 

ενστερνίζεσαι, το ακολουθείς ενσυνείδητα. 

Ευλογώ την υπόστασή σου, μαθητή. Εμφανίζω τα αίτια, που σε 

ώθησαν να προστρέξεις στο Έργο και στη μαθητεία της 

Θέωσης και σου διαχέω τη δόνηση της Αγάπης, της Αλήθειας, 

της σύνεσης και της μετουσίωσης, για να ταξινομηθείς, να τ’ 

ανιχνεύσεις, να τα ισορροπήσεις. Σου διαχέω την κλήση Μου, 

κλήση Χριστοποίησης, για να παρουσιάσεις συνειδητή Αρμονία 

από εντός σου, που θα αποδεικνύει καθημερινά την ύπαρξή 

της και θα στηρίζεται στην Ουσία της και μόνο, την 

Ανεξάντλητη και Αναλλοίωτη, που Είμαι Εγώ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΧΕ ΟΔΗΓΟ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, ΠΥΞΙΔΑ ΣΟΥ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ 

Αγαπημένε μαθητή, άφησε πίσω τα καθιερωμένα, τα γνωστά. 

Θέλω να σου δώσω οδηγίες. Μα όχι οδηγίες, που δίνονται σε 

μαθητές, που επιθυμούν να παραμείνουν απαθείς και 

αδρανείς, επιδιώκοντας μόνο να αισθανθούν τη Γαλήνη της 

Θείας Δόνησης, την τροφοδοσία που αυτή παρέχει, χωρίς 

κανένα αποτέλεσμα στην περαιτέρω ζωή τους, στην εν γένει 

συμπεριφορά τους, καθώς και στον τρόπο εκδήλωσης της 

Θείας τροφοδοσίας που τους παρέχεται. Θέλω να δώσω 

οδηγίες σε συγκροτημένες οντότητες, που γνωρίζουν πού 

βαδίζουν και έχουν κάνει τις επιλογές τους. Που πλέον δεν 

αναρωτιούνται και δεν παρουσιάζουν αμφιταλαντεύσεις σε 

βασικά και καίρια θέματα, που αποτελούν τη βάση ολόκληρης 

της πνευματικής πορείας. Θέλω να δώσω οδηγίες στο μαθητή 

Ανθρωπο, που κατανόησε επιτέλους, ότι ήρθε η ώρα να 

παρουσιάσει τον Εαυτό του με τόλμη, με θάρρος, με 

παρρησία, χωρίς να κρύβεται πίσω από την οποιαδήποτε 

δικαιολογία, από τον οποιοδήποτε τίτλο ή από την οποια-

δήποτε Χάρη, που του έχει παραχωρηθεί. 

Γι' αυτό θέλω ν' αφαιρέσω από το νου σου τους τίτλους της 

Χάρης, τους οποίους Εγώ ο Ίδιος σου παραχώρησα. Στους 

παραχώρησα, γιατί έπρεπε να συνηθίσεις σε μία κατάσταση 

ιδεών, γιατί έπρεπε να χωρέσεις τον προορισμό σου, γιατί είχες 

ανάγκη αυτούς τους τίτλους, για να σε στηρίζουν. Οι τίτλοι 

Τιμής και Χάρης έγιναν τα μπαστούνια σου, για να ανορθωθείς. 

Να 



φθάσεις στο σημείο εκείνο, που να μπορείς να τους αντικρίσεις 

και να τους αντιμετωπίσεις με υπευθυνότητα, χωρίς φόβο και 

χωρίς δέος. Να γίνουν μία καθημερινή πραγματικότητα για 

σένα, οικεία και προσιτή τόσο, ώστε να αισθάνεσαι, ότι χωρίς 

αυτούς δεν μπορείς να ζήσεις, να περπατήσεις, ν' ανασάνεις ή 

να κινηθείς πάνω στη γη. 

Όμως σε αυτό το στάδιο, που βρίσκεσαι τώρα, μαθητή Μου, 

αυτά τα μπαστούνια σε εγκλωβίζουν σε επίπεδα, που 

πρέπει να ξεπεράσεις. Γι' αυτό θα στα πάρω. Δεν θα σου 

πάρω τη Χάρη, ούτε θα μειωθεί η εσωτερική σου 

ενεργοποίηση. Δεν θα πάψεις να πάλλεσαι στην Αγάπη, στη 

Θεία ενέργεια της Ευλογίας, στους παλμούς της Ζωής, στην 

εσωτερική Ένωση με Εμένα και στην εκδήλωση αυτής προς τα 

έξω. Θα στα πάρω, γιατί δεν θέλω να μιλώ με δασκάλους, 

μαθητές ή ακολούθους, που επαναπαυμένοι στους τίτλους 

τους, δεν μπορούν να εκφράσουν ούτε το ελάχιστο από το 

Θείο δυναμικό, που εντός τους ενεργοποιημένο υπάρχει. Θέλω 

να μιλώ, να συνεργάζομαι, να ενοποιούμαι και να 

εκδηλώνομαι από τις οντότητες και τις υποστάσεις εκείνες, 

που έχουν βαθύτατη γνώση, ότι είναι ενωμένες μαζί Μου, ότι 

φέρουν τη Θεία Χάρη του Διδασκάλου, τη Θεία Τιμή του 

Υπερούσιου αυτού τίτλου, χωρίς να τον χρησιμοποιούν 

κραυγαλέα, αλλά καταδεικνύοντας με την ταπεινότητα των 

πράξεών τους, με τη θαλπωρή της Υπερούσιας Αγάπης τους, 

με τον Υπερούσιο Παλμό της Ζωής που πάλλεται εντός τους 

και διαχέεται για να προσφέρει την Ουσία τους τη 

διδασκαλική, της Αγάπης, της Καλοσύνης, της Αρμονίας και 

της Κατανόησης. 

Μαθητή και ακόλουθε, Ένας ο Δάσκαλος, ο Λόγος Χριστός. 

Ένας ο Δάσκαλος, που υπάρχει στη γη, για να σε οδηγεί 

και να σε κατευθύνει, ενωμένος απόλυτα μαζί Μου, ο 

Δάσκαλος Ιωάννης. Εσύ μείνε μαθητής και εκδηλώσου σαν 

Δάσκαλος. Ο νους σου ας διέπεται συνεχώς από τη θέση 

της μαθητείας και η συμπεριφορά σου ας ανάγεται 

συνεχώς σε συμπεριφορά Δασκάλου. Μη νομίζεις ότι σε 

υποβιβάζω. Μη νομίζεις ότι σου στερώ 



πράγματα, που σου παραχώρησα. Εισχώρησε βαθύτερα στα 

γεγονότα, στις πνευματικές καταστάσεις και στις εξελίξεις των 

Νόμων. Κατανόησε ότι με αυτό τον τρόπο σε ανάγω. Σε οδηγώ 

να αποδεσμευθείς από τους συνειρμούς των συναισθημάτων 

και της διάνοιας, από την ανάγκη της κοινωνικής 

αναγνώρισης, της αποδοχής και της επιβολής διαμέσου 

στερεότυπων λέξεων και ήχων, διαμέσου στερεότυπων 

πράξεων και εκδηλώσεων, που ακολουθούν κάποιο 

κατεστημένο διανόησης σχετικά με τους τίτλους, με τους 

οποίους σε ενέδυσα. 

Μετουσιώνω ολοκληρωτικά, μαθητή Μου, τα κατεστημένα 

σου, που συνδυάστηκαν και συνδυάζονται με τους τίτλους της 

Χάρης και γενικά με όλες τις παροχές, που σου δόθηκαν 

διαμέσου του Δασκάλου Ιωάννη, διά της Ενώσεώς Του μαζί 

Μου, που παρουσιάζει στη γη. Μετουσιώνω ολοκληρωτικά τις 

συνειδησιακές σου καταστάσεις, τις συναισθηματικές σου 

ποιότητες, τα συμπλέγματα του νου σου. Σε οδηγώ να 

εισχωρήσεις στην Ελευθερία, όπου η Ενότητα κυριαρχεί, όπου 

η Αγάπη διαπερά τα πάντα με την Υπερούσια Ουσία, την 

Ανεξάντλητη και Αναλλοίωτη. Σε οδηγώ να δεις τον Εαυτό σου, 

να συνειδητοποιήσεις κάθε παλμό σου, για να κατανοήσεις 

πόσο απέχεις από την ολοκληρωμένη Ενότητα, την 

ολοκληρωμένη Αγάπη. Γιατί είναι απαραίτητο να γίνει αυτό 

τώρα, που μπορείς να αντέξεις το βάρος της επίγνωσης, που η 

Χάρη ενεργοποιημένη εντός σου σου δίνει τα εφόδια, για να 

μετουσιώσεις αυτό το βάρος σε Αρμονία και Τελειότητα. Τώρα, 

που η συνειδητότητά σου βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να 

μπορείς να αντιμετωπίσεις με κατανόηση την πλάνη και να την 

κάνεις Αλήθεια, χωρίς να μπλεχθείς μέσα στις πρισματικές 

διαθλάσεις των ιδεών της διάνοιας. 

Σε καλώ να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου. Σε καλώ να 

αμφισβητήσεις την πορεία σου. Σε καλώ να αμφισβητήσεις ό,τι 

έκανες μέχρι τώρα. Απορείς; Μα αν έχεις κλειστεί μέσα σε ένα 

κατεστημένο σκέψεων και πραγμάτων, που δεν δύνασαι να το 

αντιμετωπίσεις, που δεν 



δύνασαι να το καταρρίψεις, πώς θα μπορέσεις να 

προχωρήσεις πιο πάνω; Κι αν αυτό που έχεις κατορθώσει, 

μαθητή Μου, είναι Υπερούσιο και Θείο, ποια αμφισβήτηση 

μπορεί να το καταρρίψει; Μήπως η ίδια η αμφισβήτηση τότε 

δεν θα εισχωρήσει μέσα στο Θείο και Υπερούσιο, για να 

μετουσιωθεί και για να κάνει καταφανές με αυτό τον τρόπο 

το επίπεδο της Αλήθειας, στο οποίο βρίσκεσαι; 

Δεν θέλω να είσαι ο εφησυχασμένος μαθητής. Δεν θέλω να 

είσαι ο θεωρητικός αναζητητής, που πιστεύει ότι ερευνά, αλλά 

βρίσκεται σε πλήρη ύπνο. Είναι απαραίτητο κάθε στιγμή να 

μπορείς να ελέγχεις την κάθε κίνησή σου. Είναι απαραίτητο σε 

κάθε στιγμή να μπορείς να ξέρεις, αν ο νους σου διαχέει 

Αρμονία ή δυσαρμονία κι αν οι παλμοί των σωμάτων σου 

συνθέτουν μέσα στο Σύμπαν στοιχεία Αρμονίας ή γίνονται 

μόρια διάσπασης και διαχωρισμού. 

Οι καιροί που ζεις, Ανθρωπε, είναι δύσκολοι για το 

κατεστημένο, για τις συνήθεις καταστάσεις. Είναι δύσκολοι για 

τον ανθρώπινο νου, που ακολουθεί μια σειρά διαδικασιών, 

ταξινομεί και εξετάζει τα πράγματα με το διανοιακό τρόπο και 

τα καταχωρεί εντός του θέτοντας πάνω σε καθετί μία 

διαχωριστική ετικέτα αναγνώρισης. Μα αυτοί οι δύσκολοι 

καιροί για το κατεστημένο σημαίνουν την έναρξη της 

ανατολής της Νέας Ζωής του Ανθρώπου πάνω στη γη. Της 

Ζωής του Χριστοποιούμε- νου Ανθρώπου, που δεν ακολουθεί 

τους ρυθμούς, που ήδη υπάρχουν, που δεν προσκολλάται στις 

αναλύσεις και στις συνθέσεις της διάνοιας, αλλά που 

εισέρχεται στις καταστάσεις, στη ροή των πραγμάτων, 

συλλαμβάνει την Ουσία της Αλήθειας, συλλέγει τα στοιχεία της 

Ενότητας και δρα καταλυτικά, απορροφώντας μαθήματα 

Ισορροπίας των Νόμων και διαχέοντας με αυτή την 

απορρόφηση Ουσία Ζωής, Αγάπης, Ενότητας, Αρμονίας προς 

το Σύμπαν. Είναι αδύνατον ν’ αναδυθεί ο Χριστοποιούμενος 

Άνθρωπος, αν δεν καταρριφθούν ολοκληρωτικά τα κατε-

στημένα του ανθρώπου της γης και της ύλης. 



Εσύ, μαθητή Μου, έχεις τη χαρά, την τιμή, την Υπερούσια 

Ευλογία, να μπορείς σαν πρωτοπόρος να εισέλθεις σε αυτές 

τις διεργασίες. Έχεις το χρόνο να μαθητεύσεις, αφήνοντας τον 

εαυτό σου να κατανοήσει, μέσα από την καθημερινή ζωή, τις 

εκδηλώσεις των Νόμων, τους μηχανισμούς με τους οποίους 

πρέπει να λειτουργήσεις, για να παράγεις Αρμονία, για ν' 

απορροφήσεις την ολοκληρωμένη γνώση και να ενώσεις 

αυτήν εντός σου με καθετί. Έχεις χρόνο, γιατί Εγώ σου τον 

παραχώρησα, επειδή υπάρχει σκοπιμότητα, όταν οι εξελίξεις 

των πραγμάτων θα είναι ταχύτατες και γοργές, να 

υπάρχουν πρωτοπόρες οντότητες, που θα μπορούν να 

βοηθήσουν τα υπόλοιπα τμήματα του Ανθρώπου, που θα 

προσπαθούν να επιβιώσουν στους ταχύτατους ρυθμούς 

της μεταλλαγής, της συντριβής και αναγέννησης, της 

μετουσίωσης. 

Εκμεταλλεύσου το χρόνο σου. Αντιμετώπισε τη μαθητεία 

σου. Άνοιξε τα μάτια σου και τ' αυτιά σου. Άνοιξε την καρδιά 

σου και το νου σου. Άνοιξε τη συνείδησή σου και άπλωσε 

τα σώματά σου μέσα στο Παν. Αφέσου να γευθείς ό,τι 

υπάρχει, καλό και κακό. Αφέσου ν' ακούσεις ό,τι ηχεί, εύηχο 

ή όχι. Αφέσου να δεις όλους τους συνδυασμούς κι όλες τις 

εκδηλώσεις της Αρμονίας ή της δυσαρμονίας των 

χρωμάτων, των πραγμάτων, των καταστάσεων. Αφέσου να 

συνειδητοποιήσεις σε όλο το μέγεθος του οτιδήποτε 

διαδραματίζεται πάνω στον πλανήτη σου. Τόλμησε να 

νιώσεις το διχασμό. Τόλμησε να νιώσεις τον πόνο. Τόλμησε 

να νιώσεις τη διάχυτη θλίψη και το βάρος της δυσαρμονίας, 

που παλμοδονείται μέσα και πάνω από αυτόν τον πλανήτη, 

για να μπορέσεις να ενώσεις και να ενωθείς. Τόλμησε να 

χάσεις για να κερδίσεις. Τόλμησε ν' αφομοιωθείς μέσα σε 

καθετί, αφήνοντας την ταυτότητά σου να μεταλλαχθεί μέσα 

στην ταυτότητα κάθε υπόστασης και κάθε εκδήλωσης ή 

ανεκδήλωτου, για να γίνεις το Παν. Ό,τι τολμάς να 

προσφέρεις, σου προσφέρεται, ό,τι μπορείς να 

παραχωρήσεις, είναι δικό σου, χωρίς κτητικότητα, χωρίς 

εξουσία, αλλά με την αδιάσειστη Ενότητα, που μόνο ο Θεός 

παρουσιάζει, που μόνο η Πανταχού 



Παρούσα Ζωή εμφανίζει στην εκδήλωση και στο ανεκδήλωτο. 

Ύψιστο μάθημα για σένα η επίγνωση. Χωρίς αυτή δεν 

μπορείς να προχωρήσεις. Χωρίς αυτή η ισορροπία σου είναι 

επικίνδυνη και ασταθής. Ύψιστο μάθημα για σένα η 

υπευθυνότητα, άμεσα συνδυασμένη με την επίγνωση, 

απόρροια δική της. 

Τι θέλεις, Ανθρωπέ Μου; Τι ζητάς; Τι περιμένεις από τη 

διδασκαλία σου; Με ποιους τρόπους νομίζεις ότι θα γίνεις 

Θεός; Ακολουθώντας ένα καθαρά προδιαγεγραμμένο 

μονοπάτι, αφήνοντας τον Δάσκαλο Ιωάννη να πάρει πάνω 

Του το βάρος της πορείας, τη δυσαρμονία της ανθρωπότητας 

κι εσύ ν' απολαύσεις μόνο τα αποτελέσματα της δικής Του 

πορείας; Αν θες να απολαύσεις τα αποτελέσματα της 

πορείας του Δασκάλου Ιωάννη, τότε δεν είσαι τίποτε άλλο 

παρά ένας παρατηρητής, που βλέπει τη Θέωση μέσα από 

στεγανά. Δεν είσαι παρά ένας θεατής, που παρακολουθεί την 

εξέλιξη μιας κινηματογραφικής ταινίας και σε κάποιες στιγμές 

συμπάσχει, εξαιτίας της συναισθηματικής του έξαρσης. Εγώ 

όμως, ο Λόγος Θεός, ο Δάσκαλός σου, που σε ονόμασα και σε 

ονομάζω μαθητή, σαν Υπερούσιο τίτλο Τιμής και Χάρης, ζητώ 

από εσένα να αφήσεις τα στεγανά, στα οποία βρίσκεσαι. Να 

πάψεις να είσαι παρατηρητής και θεατής. Να πάψεις να 

συμπάσχεις με συναισθηματικές εξάρσεις και να πατήσεις 

το πόδι σου στο Δρόμο. Σε αυτό το Δρόμο που δεν έχει 

προκαθορισμένα βήματα, που δεν έχει αρχή ούτε τέλος, 

που ανακυκλώνεται συνεχώς, μέχρι τα πάντα να γίνουν 

Ένα, Αρμονία και Φως και ξεδιπλώνεται πάλι, όταν τα 

πάντα ενωθούν, σε Μία Νέα Δημιουργία. Σε αυτό το Δρόμο 

που εναλλάσσει το Μηδέν με το Απειρο σε απειράριθμους 

ρυθμούς, σε απροσμέτρητες ποιότητες και δονήσεις. 

Αγαπημένε μαθητή, είσαι ικανός να γίνεις Θεός. Ανίκανος 

είσαι να παραμείνεις άνθρωπος. Ανίκανος είσαι να 

παρεμείνεις ένα πλάσμα περιορισμένο στην ύλη. Έχεις 

αντιστρέφει τις καταστάσεις. Έχεις ενταχθεί τόσο πολύ μέσα 

στους περιορισμούς και στα δεσμά σου, που 



βλέπεις τις έννοιες αντίστροφα, που έχεις αλλάξει τη συμμετρία 

των Κόσμων, για να ταιριάζει στους περιορισμούς σου. Μα η 

συμμετρία των Κόσμων δεν άλλαξε, γιατί εσύ περιορίστηκες. Η 

συμμετρία της Ουσίας σου υπάρχει πάντα ισορροπημένη, 

ενωμένη, διαυγής και αυτή η Ουσία σε καλεί από τα βάθη 

των αιώνων, από το άχρονο και το άχωρο, να 

αποκαταστήσεις την Αλήθεια, να αποκαταστήσεις την 

Αρμονία. Ακούς τη φωνή της; Είναι ο Εαυτός σου, που ζητά να 

ξαναγεννηθεί με Αρμονία. Είναι ο Εαυτός σου, που ζητά να 

ξαναζήσει σε μοριακά κλάσματα των δευτερολέπτων 

ολόκληρο τον κύκλο της Δημιουργίας του, για να ολοκληρώσει 

την αποκατάσταση της ισορροπίας και της συμμετρίας των 

Κόσμων μέσα στη διανόησή του και να αντιμετωπίσει πλέον 

σωστά τις καταστάσεις και την εξέλιξη της Θείας Ζωής. 

Εγώ Είμαι, που σου μιλώ, Αγαπημένε μαθητή, μην αμφιβάλλεις. 

Ουδέποτε σου μίλησε κανένας άλλος και ουδέποτε άλλος θα 

σου μιλήσει. Μα επιτέλους, Αγαπημένε μαθητή, τόλμησε να δεις 

τον Εαυτό σου, τόλμησε να δεις Εμένα. Μη Με βλέπεις μόνο 

μέσα στους ήχους και μέσα στις λέξεις, με τις οποίες σου 

παρουσιάζομαι. Μη θέλεις να Με δένεις μόνο με όσα φθάνουν 

στα αυτιά και στα υλικά σου αισθητήρια. Μη θέλεις να Με 

δένεις με όσα διαβάζεις ή με όσα παρατηρείς σαν ενέργειες 

Χάρης και σαν εκδηλώσεις Ελέους, Συγγνώμης και Προσφοράς 

Ακένωτης Αγάπης. Μη θέλεις να Με βλέπεις μόνο σε 

καταστάσεις, που διαδραματίζονται μέσα σου και να λες: 

"αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Λόγος, εγώ ακούω την 

Αλήθεια Του και μόνο εγώ". Μα πώς είναι δυνατόν η Αλήθεια 

Μου να ακούγεται μέσα σου μόνο και να μη διαχέεται στα 

Σύμπαντα; Πώς είναι δυνατόν, αν μέσα σου ακούγεται η 

Αλήθεια Μου, εσύ να μην είσαι Ένα με τα πάντα; Πώς είναι 

δυνατόν, όταν τόση και τόση διδασκαλία έχεις λάβει να 

επιμένεις σε καταστάσεις τέτοιες, δείχνοντας πόσο ανώριμος, 

πόσο επιφανειακός, πόσο ανέτοιμος, είσαι για το μεγαλείο του 

Ενός και του Μηδενός, του Απείρου, του Παντόχρονου και του 

Παντόχωρου. 



Μαθητή Αγαπημένε, Απέραντε μαθητή, Απέραντε Άνθρωπε, 

Εγώ Είμαι εσύ, εσύ είσαι Εγώ. Το ξέρεις, το έχεις ακούσει, σε 

έχει δονήσει, υπάρχει μέσα σου και ηχεί από το 

ενεργοποιημένο Θείο είναι σου η έννοια αυτή, ο παλμός αυτός. 

Όμως ακόμα δεν έχεις μπορέσει να μετουσιώσεις τα 

καλύμματα, που διαχωρίζουν εσένα από Εμένα. Μα δεν έχεις 

μετουσιώσει ούτε εκείνα τα καλύμματα, που διαχωρίζουν τον 

Εαυτό σου Άνθρωπο από τον Εαυτό σου Άνθρωπο, που 

βρίσκεται σε κάποιο διαφορετικό σκήνωμα δίπλα σου. Ίσως 

νομίζεις, ότι είναι πιο εύκολο να μετουσιώσεις τα καλύμματα, 

που σε εμποδίζουν να ενωθείς με Μένα, από ότι είναι να 

μετουσιώσεις τα καλύμματα, που σε εμποδίζουν να ενωθείς με 

τον Εαυτό σου Άνθρωπο. Όμως κατανόησε, ότι αυτό είναι 

λανθασμένο. Είναι δυνατόν να σου είναι ευκολότερο να 

ενωθείς με κάτι ιδεατό, που δεν παλμοδονείται στις δικές σου 

δονητικές ποιότητες και δυσκολότερο με το ολοκληρωτικά 

ομοιογενές, που βρίσκεται πλάι σου; Αν δεν έχεις μετουσιώσει 

τα καλύμματα, που σε χωρίζουν από τον Εαυτό σου, που 

παλμοδονείται λίγο ή πολύ σε ομοιογενείς κραδασμούς, είναι 

δυνατόν να πιστεύεις, ότι έχεις μετουσιώσει τα καλύμματα, 

που σε χωρίζουν από Εμένα; 

Ίσως αναρωτηθείς, αν είσαι ενωμένος μαζί Μου. Είσαι, όμως τι 

Ένωση έχεις, ποιας ποιότητας, ποιων κραδασμών, ποιας 

Αγάπης; Μήπως έχεις την Ένωση, που νομίζεις ότι σε θέτει σε 

μία θέση υψηλότερη από τον Εαυτό σου Άνθρωπο και σου 

δίνει το δικαίωμα να γίνεσαι χειριστής Χάρης, χωρίς όμως να 

έχεις κατανοήσει το ελάχιστο; Μήπως είσαι υπερφίαλος, 

Άνθρωπε, κι αντί να διαμορφώνεις πορεία Ενότητας, αντί να 

διορθώνεις τα κακώς κείμενα και να ακολουθείς ανοδική 

πορεία, συνεχίζεις σε μία ευθεία γραμμή την πορεία του 

διαχωρισμού, χρησιμοποιώντας πάλι τη Χάρη και την Εξουσία 

που σου παραχώρησα, καλυπτόμενος πίσω από τον εγωισμό 

και τα ατομικά σου θέλω, πιστεύοντας ότι κάνοντας μία 

υποτυπώδη προσπάθεια ή μία υποτυπώδη 



προσευχή προς Εμένα, Με εξαπατάς, για να σου παρέχω 

Απέραντη Τροφοδοσία, ενώ ουσιαστικά θέλεις να είσαι 

αυτεξούσιος; 

Μα, Άνθρωπε, γνωρίζεις, τι Είμαι, ότι κατέχω καθετί, τον 

παραμικρό παλμό του είναι σου, τον παραμικρό παλμό του 

νου σου; Δεν υπάρχει κάτι, που να διαφεύγει από τον 

Άπειρο Θεό. Δεν υπάρχει κάτι, που να μην είναι μέσα Μου. Δεν 

υπάρχει κάτι, που να μην το γνωρίζω. Λοιπόν τι προσπαθείς; 

Δεν θα ήταν καλύτερα να εκδηλώσεις όλα αυτά, που με 

τρόπους πολλούς και διάφορους κρύβεις, ωραιοποιώντας τα, 

δίνοντάς τους όμορφες φορεσιές; Δεν θα ήταν καλύτερα να 

απογυμνώσεις τον εαυτό σου ενώπιον του Εαυτού σου 

Ανθρώπου και ενώπιον Μου, για να μπορέσεις μέσα από αυτή 

την απογύμνωση να ενδυθείς με το Άπειρο; Δεν θα ήταν 

καλύτερα να φανερώσεις με παρρησία ό,τι νιώθεις, ό,τι 

σκέφτεσαι, ό,τι πιστεύεις, ό,τι σε παλμοδονεί, για να 

αποδεσμευθείς ολοκληρωτικά από αυτά; 

Γιατί πιστεύεις, Άνθρωπε, πως ό,τι σε παλμοδονεί, 

μετουσιώνεται, έστω κι αν παραμένει αδρανές και κρυμμένο ή 

ωραιοποιημένο από τους συνειρμούς και τα συναισθήματά 

σου; Ό,τι σε παλμοδονεί μετουσιώνεται μόνο αν το δεχθείς, αν 

τολμήσεις να το παρουσιάσεις, όπως πράγματι είναι, έστω κι 

αν αυτό έχει συνέπειες τρομερές και σε φέρει σε σύγκρουση με 

οτιδήποτε μέχρι τώρα έχεις δημιουργήσει, έστω κι αν αυτό 

συνταράξει τα θεμέλιά σου όλα. Γιατί είναι απαραίτητο να δεις 

την ποιότητά σου, τη δέσμευσή σου. Είναι απαραίτητο να 

δεις, τι έχει εισχωρήσει μέσα σου. Είναι απαραίτητο να 

ταπεινωθείς δυναμικά ενώπιον του Ανθρώπου και του Θεού, 

για να γνωρίσεις την ολοκληρωμένη μετουσίωση, που θα σε 

καταστήσει Λόγο-Χριστό, Αγάπη Άπειρη, Πηγή και Ροή της 

Θείας Απόλυτης Αλήθειας. 

Πρόσεξε μόνο μη Με παρανοήσεις. Σου μιλώ για ειλικρινείς 

εκδηλώσεις με σκοπό τη μετουσίωση και όχι 



για ασύδοτες αντιδράσεις ανευθυνότητας και οίησης, που σε 

εγκλωβίζουν στα δεσμά τους, από τα οποία δύσκολα μπορείς 

να ξεφύγεις. 

Έχε οδηγό σου την Αγάπη, πυξίδα σου την προσφορά σου 

για την άνοδο και την εξέλιξη του Εαυτού σου Ανθρώπου, 

πορεία και προορισμό σου Εμένα και ό,τι μέσα σου 

παλμοδονείται εμβάπτιζέ το στη Θεία Φωτιά του Ενωμένου 

Εαυτού Μας, για να γίνεται εκπαιδευτικό στάδιο ανόδου για 

σένα και τον Άνθρωπο Εαυτό σου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Η ΑΓΑΠΗ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΑΦΘΑΡΣΙΑ 

Αγαπημένη Μητέρα, Άπειρε Λόγε, πάνω στη γη κατά τη 

χθεσινή ημέρα γιορτάζαμε τον Άνθρωπο Μητέρα, που 

εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους και καταδεικνύει την 

Αγάπη. Γι' αυτό θέλω να Σε παρακαλέσω να εκδηλώσεις την 

Άπειρη Υπόστασή Σου, για να διοχετεύσεις διδασκαλία Αγάπης 

και Φωτός, που θα οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της 

Ενότητας του άνδρα και της γυναίκας. Που θα επιβοηθήσει 

στην ενεργοποίηση της γυναίκας ψυχής και στην ομαλή 

λειτουργία της, στην ισορροπημένη ανακύκλωσή της με τον 

άνδρα πνεύμα, ώστε να επιτευχθεί πραγματικά η διδασκαλία 

της Νέας Εποχής και η λειτουργία του Λόγου Μητρός και του 

Λόγου Υιού σε απόλυτη Ενότητα και Ταύτιση. 

Την ώρα αυτή Σου παραδίδω την υπόστασή μου. Σου 

παραδίδω το νου, την καρδιά, τη συνείδησή μου, για να 

εκδηλώσεις τη Θεία ροή Σου, τη Θεία Αγάπη Σου, τη Θεία 

Ευλογία Σου, ό,τι το Θέλημά Σου ορίζει, με τον τρόπο που αυτό 

ορίζει και να κρούσεις τις συνειδήσεις του Εαυτού μου 

Ανθρώπου με τρόπο παραγωγικό, δημιουργικό, ωθώντας 

στην εκδήλωση αποτελεσμάτων Αρμονίας, Ισορροπίας, 

Προσφοράς, Αγάπης και Ενότητας. 

        

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, αρχικά εφόσον Είμαι Αγάπη, δεν 

μπορώ παρά να εισχωρήσω εντός σου ως 



Αγάπη και να εκδηλώσω την ποιότητά Μου τη Θεία, την 

Υπερούσια, την Ακένωτη, σε κάθε σημείο της ύπαρξής σου, σε 

κάθε παλμό του νου, της καρδιάς, της συνείδησης, της 

προσωπικότητας και των σωμάτων σου. Όμως η Αγάπη Μου 

είναι Δημιουργική, περιέχει Παντογνωσία και Πανσοφία, 

δεν διαχωρίζει αλλά συνενώνει τα πάντα μέσα της. Δύναται 

να δρα και να ενεργεί στις καταστάσεις του είναι σου με 

δημιουργικό, δυναμικό τρόπο, για να παρουσιάζει 

αποτελέσματα καθάρσεων και εσωτερικών μετατοπίσεων. Η 

Αγάπη Μου δεν αποσκοπεί μόνο να θωπεύσει και να 

γαληνεύσει την υπόστασή σου, να έρθει αρωγός στις 

αναγκαιότητες που ζητούν την παρηγοριά, το χάδι, την 

ανακούφιση. Λειτουργεί ταυτόχρονα χαϊδεύοντας αλλά και 

οδηγώντας διαμέσου του Θείου αγγίγματος σε κατανοήσεις 

και μετατοπίσεις, σε καταστάσεις, που σε αποδεσμεύουν 

και σε βοηθούν να λειτουργείς σε νέα στάδια εκδήλωσης 

και φανέρωσης του Εαυτού σου με όλους τους τρόπους 

μέσα από τη μορφή σου. 

Γενικά είσαι τοποθετημένος με ένα τρόπο νοητικό απέναντι 

στην Αγάπη. Το κάθε τμήμα σου εμπεριέχει ορισμένες εικόνες, 

οι οποίες γι’ αυτό εκφράζουν την Αγάπη. Μέσα από αυτές τις 

εικόνες που εμπεριέχουν τρόπους συμπεριφοράς, εκδηλώσεων 

και κινήσεων, η Αγάπη γίνεται προσιτή και κατανοητή σε σένα 

και ανάλογα επιζητάς να τη δεχθείς, να την αντιληφθείς, να τη 

βιώσεις. Όμως οι συγκεκριμένες εικόνες μορφικής 

παρουσίασης που της έχεις αποδώσει, σε οριοθετούν και σε 

περιορίζουν. Δηλαδή μπορείς να χωρέσεις μόνο τα στοιχεία, 

που συλλαμβάνεις νοητικά ως Αγάπη, ενώ τα άλλα που σου 

παρέχονται, δεν μπορείς να τα χωρέσεις λόγω της νοητικής 

σου θέσης. Έτσι παραμένουν σε αδράνεια μέσα στο Θείο 

Είναι σου ή διαφεύγουν από την υπόστασή σου, μη 

μπορώντας να λειτουργήσουν μέσα σε αυτήν. 

Με αυτό τον τρόπο δεν λαμβάνεις ολοκληρωμένα την 

ποιότητα της Αγάπης Μου, ούτε τις δονητικές διεργασίες, που 

σου παρέχω και επομένως δεν συντελεί- 



ται μέσα σου η ολοκληρωμένη διεργασία της Αγάπης. Το 

Κέντρο της καρδιάς σου υπολειτουργεί και η συνείδησή σου 

αδυνατεί να βιώσει ολοκληρωμένα την Ένωση με τα διάφορα 

τμήματα του Εαυτού σου, με αποτέλεσμα, παρόλες τις 

προσπάθειες που κάνεις να συντονιστείς με τη Θεία Δόνηση 

της Αγάπης και να την εκφράσεις προς τα έξω, να υστερείς. 

Υστερείς, γιατί ο νους σου είναι περιορισμένος, γιατί τα μέτρα 

και τα σταθμά σου έχουν δεσμεύσει τη δυνατότητά σου να 

χωρέσεις την ολοκληρωμένη Μου ποιότητα. Φρόντισε να 

αποδεσμεύσεις το νου σου, να αλλάξεις τα μέτρα και τα 

σταθμά με τα οποία χαρακτηρίζεις την Αγάπη για να 

επεκταθείς σε περισσότερες ιδιότητές της, ώστε να μπορέσεις 

να τη χωράς όπως είναι, ολοκληρωμένη και Τέλεια, όπως 

φανερώνεται μέσα στο Σύμπαν και μέσα από τους Αυτενεργείς 

Νόμους λειτουργεί, για να οδηγήσει όλα τα όντα, όπου κι αν 

βρίσκονται, στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της 

Ύπαρξής τους, που είναι η ταύτιση με την Αγάπη, η εκδήλωση 

της Προσφοράς και της Ενότητας. 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, τα γεγονότα που συμβαίνουν 

στην προσωπική σου ζωή αλλά και σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα, σίγουρα σε έχουν οδηγήσει σε παρατηρήσεις 

και συμπεράσματα και μέσα από αυτά έχεις πάρει 

παραδείγματα Αγάπης. Όμως Εγώ δεν αποσκοπώ να διδαχθείς 

από τα παραδείγματα της Αγάπης. Αποσκοπώ να σε 

καταστήσω Αγάπη. Τα παραδείγματα Αγάπης, που γύρω σου 

υπάρχουν, δεν είναι παρά επιμέρους στοιχεία που 

ενεργοποιούν τη συνειδητοποίησή σου, ώστε να αυξήσεις την 

ταχύτητα των λειτουργιών σου, για να εναρμονιστείς με την 

Απόλυτη Αγάπη Μου. Για να κατανοήσεις την Απειρότητά Της 

και τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει στα πάντα και περιέχει τα 

πάντα, χωρίς να αλλοιώνεται. 

Το Πρότυπό Μου, όπως περπάτησε στη γη πριν δύο 

χιλιάδες χρόνια ως Λόγος Ιησούς και ως Λόγος Μαρία 

Θεοτόκος, είναι Ένα Πρότυπο Αγάπης. Όμως κι αυτό το 

Πρότυπο Το χωράς και Το καταλαβαίνεις ανάλογα με τη 

διάνοιξή σου, ανάλογα με το πόσο ο νους σου έχει 



καταλύσει τους περιορισμούς του κι έχει συντονιστεί με 

όλους τους παλμούς του με τις διεργασίες της Θείας Αλήθειας. 

Έχεις κι άλλο Πρότυπο πάνω στη γη την περίοδο αυτή, τον 

Διδάσκαλο Ιωάννη, που σου καταδεικνύει τα στάδια του 

Ανθρώπου που θεώνεται καταρχήν. Όμως κι αυτό το 

Πρότυπο, που έρχεται κοντά σου για να σε διδάξει την 

προσωπική σου επαφή και Ένωση με Εμένα, το χωράς 

ανάλογα με τη νοητική σου τοποθέτηση κι ανάλογα με το 

χώρο, που η ύπαρξή σου δίνει στη λειτουργία, εκδήλωση και 

πραγμάτωση της Αγάπης. Επομένως, όπου κι αν στραφείς, 

πρέπει να κατανοήσεις ότι αντιλαμβάνεσαι τόσα, όσα δίνεις 

δικαίωμα στην ύπαρξή σου να αντιληφθεί, εξαιτίας των 

πλαισίων που της έχεις θέσει. 

Αρχικά πρέπει να καταλάβεις, ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός 

ανάμεσα στην Παρουσία Μου ως Λόγος Ιησούς και ως Λόγος 

Μητέρα Θεοτόκος, ούτε στην Παρουσία Μου από τον 

Διδάσκαλο Ιωάννη, τον Διδάσκαλο της Νέας Κοσμικής 

περιόδου της Χριστοποίησης του Ανθρώπου, που θεούμενος 

καθιστά προσιτή ακόμα περισσότερο τη Διδασκαλία Μου στον 

Άνθρωπο. Η Διδασκαλία, που σου δίνω αυτή την Κοσμική 

περίοδο, είναι η ίδια με τη Διδασκαλία που σου έδωσα, όταν 

περπάτησα στη γη ως Ιησούς. Είναι απόλυτα ενοποιημένη μαζί 

της. Αποτελεί την εμβάθυνση και επεξήγησή της, ώστε να 

βοηθηθεί ο Άνθρωπος στην καθημερινή φανέρωση και 

πραγμάτωσή της και να εκδηλώνει το Ένα Θείο Θέλημα πάνω 

στη γη. 

Αγαπημένε Μου, είναι καιρός να στραφείς στα μύχια της 

ύπαρξής σου, σε εκείνα τα διαμερίσματα του νου, της καρδιάς 

και της συνείδησης που μέχρι τώρα δεν έχεις αντιληφθεί την 

ύπαρξή τους και τη δράση τους. Αντιλαμβάνεσαι κάποια 

στοιχεία της παλμοδόνησής τους από εκδηλώσεις σου 

έκρυθμες, που παρουσιάζονται κάτω από εντάσεις και 

συγκυρίες καταστάσεων και γεγονότων. Όμως κι αυτά τα 

στοιχεία δεν σε έχουν ακόμα οδηγήσει να αντιληφθείς πλήρως 

τα διαμερίσματα του νου, της καρδιάς, της συνείδησης, της 

ύπαρξής σου εν γένει, στα 



οποία το Φως δεν έχει πραγματοποιήσει τις ευεργετικές του 

λειτουργίες και η Αγάπη δεν έχει αφομοιωθεί εντός τους. Γιατί 

η Αγάπη έτσι κι αλλιώς τα εμπεριέχει μέσα της. Όμως η δική 

σου θέση νου δεν επιτρέπει να κατανοήσεις τη λειτουργία της 

και επομένως αυτή δεν μπορεί να εκδηλωθεί από εντός τους. 

Θέλω να κατανοήσεις, Αγαπημένε μου Εαυτέ, ότι η Αγάπη Μου 

σκοπεύει να σε φέρει σε επαφή με αυτά τα διαμερίσματα της 

ύπαρξής σου, που συνειδητά ή ασυνείδητα αρνείσαι να 

αντιμετωπίσεις, να τα μετουσιώσεις και να τα εντάξεις στις 

διεργασίες της κάθαρσης. Και αρνείσαι γιατί σε αυτά υπάρχουν 

οι θεμελιώδεις βάσεις, που η πλάνη έχει δημιουργήσει, για να 

διατηρεί τη δύναμή της πάνω στην ύπαρξή σου και να σε 

οδηγεί σε αδιέξοδα και σε συγκρούσεις εσωτερικές, καθυστε-

ρώντας την ταχύτητα με την οποία πραγματώνεται ο 

αναβιβασμός της υπόστασής σου και η Ενότητά σου με Εμένα. 

Κατανόησε, ότι όσο κι αν προσπαθείς να μετουσιώσεις τα 

αποτελέσματα των συγκρούσεων του είναι σου, αν δεν 

εισχωρήσεις στην αιτία που τα προκαλεί, στις θεμελιώδεις 

βάσεις από όπου οι συγκρούσεις αντλούν τη δύναμή τους για 

να εκδηλωθούν, δεν μπορείς ουσιαστικά να πραγματοποιήσεις 

ριζικές μετατοπίσεις. Κατανόησε επίσης, ότι δεν είναι δυνατόν 

να ζητάς την Αγάπη μόνο σαν θωπεία 4 και σαν παρηγοριά 

κάθε στιγμή που αισθάνεσαι αποδυναμωμένος, γιατί τότε είσαι 

λανθασμένα τοποθετημένος απέναντι στην Ολότητά της. Δεν 

μπορείς να δεχθείς τη δημιουργική, δυναμική της δράση που 

θα σε βοηθήσει, παλμοδονούμενος μέσα σε αυτήν, να 

εισχωρήσεις στα διαμερίσματά σου, που μέχρι τώρα δεν έχεις 

καταφέρει ν' αντιμετωπίσεις. 

Μόνο η Αγάπη, η Μία, η Ενιαία, είναι αυτή που θα σου δώσει 

βάσεις τέτοιες, που μπορούν να καταλύσουν τα ισχυρά θεμέλια 

της άρνησης, να τα παρουσιάσουν, όπως ακριβώς είναι. Μόνο 

η Αγάπη, από μέσα σου εκδηλούμενη έχει τη δύναμη να σε 

βοηθήσει ν' αντιλη- 



φθείς όλα τα στοιχεία, που θεμελιώνουν την πλάνη, τα πιο 

λεπτοφυή, τα πιο ισχυρά. Ακριβώς γιατί η Αγάπη την 

εμπεριέχει και έχει τη δύναμη να την αναλύει και να στην 

παρουσιάζει αναλυμένη, χωρίς να χάνεται η συνοχή τής 

Ενότητάς της, χωρίς να μειώνεται η δύναμη της Ουσίας της. 

Ακριβώς γιατί η Αγάπη, που είναι το Φως, έχει τη δυνατότητα 

να παραμένει Αναλλοίωτη, όπου κι αν εισχωρεί. Μα 

ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα με την Άπειρη κατανόησή της, 

με την Άπειρη χωρητικότητά της, με την Άπειρη παλμοδόνησή 

της, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις της βεβαιότητας της 

μετουσίωσης κάθε φθαρτού στοιχείου μέσα της. 

Η πλάνη είναι φθορά. Καθετί, το οποίο εκφράζει 

απομόνωση στοιχείων της Ολότητας και λειτουργεί με αυτό 

τον τρόπο, είναι φθορά. Επομένως καθετί διαχωριστικό 

δηλώνει φθορά. Είναι απαραίτητο να ενταχθεί μέσα στην 

Ενότητα, να ισορροπηθεί διά των διεργασιών της 

μετουσίωσης με τα στοιχεία της Ενότητας, για να καταστεί 

Αφθαρσία. Η εμβάπτιση κάθε στοιχείου μέσα στο Άπειρο Είναι 

Μου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ισορρόπησή του με όλα τα 

στοιχεία της Ενότητας, η ολοκληρωμένη μεταστοιχείωσή του 

από φθαρτό σε Άφθαρτο, δυνάμενο δηλαδή όχι να αφαιρεί 

αλλά να δίνει Ζωή, όχι να είναι ετερόφωτο αλλά αυτόφωτο. 

Η πλάνη και γενικά τα στοιχεία της φθοράς είναι 

ετερόφωτα. Δηλαδή για να λειτουργήσουν, πρέπει να 

αντλήσουν δύναμη από κάτι άλλο, όχι από τον εαυτό τους. 

Γιατί σαν διαχωρισμένα στοιχεία δεν έχουν τη δυνατότητα να 

αντλήσουν δύναμη από τον εαυτό τους. Δεν έχουν τη 

δυνατότητα ούτε να δημιουργήσουν συνδέσεις ένωσης και 

επαφής, που ν’ αυξήσουν το δυναμικό της λειτουργίας τους. 

Χρειάζεται να αντλήσουν δύναμη από κάτι άλλο. Αυτό το κάτι 

άλλο, από το οποίο αντλούν δύναμη, είναι το Θείο είναι σου. 

Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Θείο είναι 

σου κι ανάλογα με τον τρόπο, που εσύ έχεις συνειδητοποιήσει 

τη λειτουργία σου και την Ενότητά σου με Εμένα, τροφοδοτείς 

με δυναμικό τα στοιχεία της πλάνης, τα 



στοιχεία της φθοράς. Όταν δεν χωράς την Αγάπη Μου έτσι 

όπως είναι, όταν την επιζητάς σύμφωνα με τα μέτρα και τα 

σταθμά σου, όπως έχεις μάθει να ζητάς ή να αναμένεις την 

εκδήλωση του Θεού, όπως έχεις μάθει γενικά να μετράς όλες 

τις εκδηλώσεις, που παρουσιάζονται γύρω σου, τότε αντί να 

δυναμώνεις το Θείο είναι σου, αντί να μετουσιώνεις τα φθαρτά 

στοιχεία σε άφθαρτα, συντείνεις στη λειτουργία της πλάνης, 

αντλώντας διαχωρισμένα στοιχεία από το Θείο είναι σου, για 

να ενεργοποιήσουν την πλάνη σου και την προσωπικότητά 

σου. 

Ίσως αναρωτηθείς, είναι δυνατόν το Φως να αλλοιώνεται, είναι 

δυνατόν η Αγάπη να αλλοιώνεται; Μα όχι, Αγαπημένε Μου 

Εαυτέ, η λειτουργία, που σου ανέπτυξα, δεν είναι αλλοίωση της 

Αγάπης, ούτε αλλοίωση του Φωτός. Αν μπορούσες να δεχθείς 

την Ολότητα της Αγάπης και του Φωτός εντός σου, τότε δεν 

θα υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός κι η διάσπαση. Η λειτουργία 

αυτή δηλώνει ότι εσύ, επειδή είσαι ανέτοιμος, λόγω της 

περιορισμένης χωρητικότητάς σου, όταν δέχεσαι τη δόνηση 

της Αγάπης, τη διηθείς. Κρατάς εκείνα τα στοιχεία που σου 

αρέσουν, που δεν σε πιέζουν, που προσαρμόζονται στις 

υποδοχές της ύπαρξής σου. Τα άλλα τα εκβάλλεις από το 

είναι σου και επομένως δεν δέχεσαι την Αγάπη Μου. 

Δέχεσαι αυτό, που εσύ θεωρείς Αγάπη και έχεις ως αποτέλεσμα 

τις επιπτώσεις των ενεργειών σου για να συνειδητοποιήσεις τη 

λανθασμένη λειτουργία σου και να διδαχθείς. 

Ακόμα και όταν σου παρέχω βοήθεια, η πλάνη και η 

απολυτότητα του εγωισμού σου, που σου δημιουργεί την 

εντύπωση, ότι ξέρεις τι κάνεις, ή ότι έχεις χωρέσει την Ολότητα 

του Φωτός, σε οδηγεί να παραποιείς τα στοιχεία της βοήθειας. 

Μόνο επειδή Εγώ σε καθιστώ άξιο, υπάρχουν στιγμές που 

πραγματικά λαμβάνεις την Ολότητα της Παροχής Μου. Μόνο 

γιατί το Έλεος Μου σου επιτρέπει, υπάρχουν στιγμές που η 

Αγάπη Μου ολοκληρωτικά σε παλμοδονεί και το Φως Μου σε 

λούζει σε όλα σου τα σημεία και σε οδηγεί να διαπιστώσεις με 



καθαρότητα και σαφήνεια τις καταστάσεις σου και να 

μετατοπιστείς. Όμως μιλώ για κάθε στιγμή του γήινου χρόνου 

σου και σου διδάσκω αυτή τη λειτουργία, για να μπορέσεις να 

συνειδητοποιήσεις τον εσφαλμένο τρόπο με τον οποίο 

στρέφεσαι προς Εμένα, για να ζητήσεις Αγάπη και βοήθεια. 

Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσεις, Άνθρωπε, ότι πολλές 

φορές όπως αιτείς, έτσι και λαμβάνεις. Η αίτηση που κάνεις, 

δεν είναι μόνο λόγος. Για να εκδηλωθεί ο λόγος, που εκφράζει 

την αίτησή σου, υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο υπόβαθρο, 

που αποτελείται από σκέψεις, από συναισθήματα και από 

βιώματα. Επομένως ο λόγος του κάθε τμήματος του 

Ανθρώπου δεν μεταφέρει το ίδιο σύμπλεγμα σκέψεων, 

βιωμάτων, συναισθημάτων, εκτός του ότι δεν μεταφέρει και 

την ίδια ποιότητα δόνησης. Αλλά ακόμα κι αν δύο τμήματα 

του Ανθρώπου εκδηλώσουν την ίδια ποιότητα δόνησης, το 

ίδιο δυναμικό εκδήλωσης, μεταφέρουν με το λόγο τους 

ταυτόχρονα και τη συνισταμένη κάποιων στοιχείων, κάποιων 

κατεστημένων, τα οποία και εισχωρούν μέσα στην αίτηση και 

δεν είναι απαραίτητο να είναι όμοια. Όταν το Θέλημά Μου 

ορίζει να γίνεις γνώστης αυτών των κατεστημένων, τότε 

δέχεσαι τα ανάλογα, όχι με αυτά που αίτησες, αλλά με αυτά 

που η αίτησή σου αναλυτικά εμπεριείχε. Όταν βέβαια το Έλεος 

Μου εκδηλώνεται, γιατί η Πανσοφία Μου αναγνωρίζει την 

αναγκαιότητά σου, τότε δέχεσαι τη βοήθειά Μου 

ολοκληρωτικά, έτσι όπως η Παντογνωσία Μου ορίζει να 

εισχωρήσει μέσα σου. 

Μέσα από αυτά θέλω να καταλάβεις και μία άλλη 

αναγκαιότητα την οποία μέχρι τώρα δεν έχεις συλλάβει. Ότι η 

προσευχή σου δηλαδή δεν είναι απλά ένας λόγος, που 

εκδηλώνεται μία χρονική στιγμή. Η προσευχή σου εκδηλώνει 

ό,τι μέχρι εκείνη τη στιγμή έχεις σκεφθεί, έχεις βιώσει, έχεις 

συναισθανθεί. Για να γίνει η προσευχή σου ιδέα, λόγος, 

έκφραση, συνεπάγεται ότι έχουν προηγηθεί κάποιες 

διεργασίες. Προσπάθησε μέσα από όλες σου τις εκφράσεις να 

αντιλαμβάνεσαι τις διεργασίες 



που έχουν προηγηθεί, για να μπορείς να μετουσιώνεις τα 

κατεστημένα σου και να διανοίγεις τη χωρητικότητά σου. Για 

να κατανοείς τα αίτια λόγω των οποίων δέχεσαι κάποιες 

επιπτώσεις, τις οποίες δεν μπορείς να συνδυάσεις με την 

αίτηση που έκανες. Το ίδιο να κάνεις και για τις ενέργειες, που 

τελείς. Γιατί και αυτές προέρχονται από κάποιες εσωτερικές 

διεργασίες. Καμία ενέργεια δεν μπορεί να γίνει άμα δεν έχεις 

ετοιμότητα, άμα δεν έχεις αφομοιώσει το θέμα για το οποίο θα 

ενεργήσεις και δεν έχεις λειτουργήσει νου, καρδιά, συνείδηση 

και ύπαρξη, για να εκδηλώσεις με πίστη αυτό που πρέπει να 

ενεργήσεις. Όμως δεν σημαίνει, ότι οι λειτουργίες, που έχεις 

κάνει, είναι ολοκληρωμένες και τέλειες. Έστω κι αν το λεκτικό 

σου και η νομοτελειακή σου δομή παρουσιάζει τελειότητα 

εξωτερικά, το εσωτερικό σου υπόβαθρο μπορεί να φέρει 

κενά. Μπορεί να διατηρεί λεπτοφυείς κατακρίσεις ή 

διαχωρισμούς, τους οποίους δεν αντιλαμβάνεσαι. Μπορεί 

να μεταφέρει εγωισμούς και υπερεκτίμηση των στοιχείων 

της ύπαρξής σου και των διεργασιών σου με αποτέλεσμα 

να μην έχεις ολοκληρωμένες εκδηλώσεις. 

Η διάχυση της Αγάπης Μου εντός σου αποσκοπεί με το 

δυναμικό της λειτουργίας της να σε οδηγήσει σε αυτά τα 

διαμερίσματα. Να σε τροφοδοτήσει με τα απαραίτητα στοιχεία 

Ισορροπίας, για να μπορέσεις με επίγνωση να δουλέψεις μέσα 

σε αυτά. Ταυτόχρονα επιδιώκει να έρθεις σε επαφή με ένα 

στοιχείο σου, που λέγεται υπευθυνότητα. Διότι πιστεύεις, ότι 

στις ενέργειες, στις κινήσεις, στις προσευχές και γενικά στην 

εκδήλωσή σου πάνω στη γη, έχεις υπευθυνότητα. Όμως 

καταδεικνύεται επανειλημμένως η έλλειψη υπευθυνότητας 

μέσα από τις εκδηλώσεις σου, καθώς καταδεικνύεται και μέσα 

από την τέλεση κάποιων ενεργειών και κάποιων Μυστηρίων, 

ότι παρόλο που ο νους σου είναι τοποθετημένος στην 

ανάληψη της ευθύνης των πράξεών σου, τις επιπτώσεις δεν 

τις δέχεσαι εσύ, αλλά ο Δάσκαλος Ιωάννης. 

Άραγε γιατί να συμβαίνει αυτό; Μα γιατί πολύ απλά, 

Αγαπημένε Μου Ανθρωπε, χωράς την υπευθυνότητα 



ανάλογα με τα μέτρα και τα σταθμά σου. Για σένα η ιδέα της 

υπευθυνότητας είναι περιορισμένη ανάλογα με το δυναμικό 

σου, με τη δυνατότητά σου να συλλαμβάνεις ιδέες Αλήθειας. 

Ανάλογος με το χώρο, που δίνεις σε Εμένα, είναι και ο χώρος 

της υπευθυνότητάς σου. Ανάλογη με την Αγάπη, που 

παλμοδονείται μέσα σου, είναι και η υπευθυνότητα, που εντός 

σου αναπτύσσεται. Επομένως όλα τα στοιχεία της 

υπευθυνότητας που δεν χωράς, αλλά είναι απαραίτητο να 

εκδηλωθούν για να τελέσεις ενέργειες ή Μυστήρια, 

λειτουργικά μεταφέρουν τις επιπτώσεις στο Δάσκαλο Ιωάννη, 

ο οποίος χωρά την ολοκληρωμένη έννοια της Αγάπης, της 

υπευθυνότητας, της Ένωσης με το Λόγο. Γι' αυτό είναι 

απαραίτητο οι εκδηλώσεις σου να συνταυτίζονται με τη 

χωρητικότητα της υπευθυνότητάς σου. Είναι απαραίτητο να 

διανοίγεις την υπευθυνότητά σου, αν θέλεις να τελέσεις 

μεγαλύτερες ενέργειες. Όχι να αναμένεις τελώντας μεγαλύτε-

ρες ενέργειες, που αντλείς από τις γνώσεις σου, να διανοιχθεί 

η υπευθυνότητά σου. 

Η υπευθυνότητά σου θα διανοιχθεί μόνο αν κατανοήσεις την 

αναγκαιότητα που υπάρχει, να προσφέρεις στον Άνθρωπο της 

γης σωστά και ολοκληρωμένα. Μόνο αν κατανοήσεις, ότι 

πρέπει ουσιαστικά να εργαστείς, όχι για να καταδείξεις ότι 

θεώνεσαι, αλλά για να ισορροπήσεις τις διαδοχικές 

καταστάσεις της Θέωσής σου, να τις χωρέσεις με Αρμονία, 

ώστε να μπορέσεις να τις προσφέρεις στον Άνθρωπο Εαυτό 

σου. Δεν θεώνεσαι, για να καταδειχθείς εσύ σαν ενούμενος με 

το Θεό, αλλά για να προσφέρεις τον εαυτό σου στη Θέωση του 

Ανθρώπου και μέσα από αυτό βέβαια καταδεικνύεται η Ένωσή 

σου με το Θεό. Όμως η κινητήρια δύναμη της λειτουργίας σου 

δεν είναι η επίδειξη της πορείας σου προς τη Θέωση. Αντίθετα 

είναι η δυνατότητά σου να κάνεις πραγματικές μεταλλαγές 

μέσα στον Άνθρωπο, να βοηθήσεις ψυχές, υποστάσεις, να 

κατανοήσουν τη δυνατότητα της Ένωσης με το Θεό. Η 

δυνατότητά σου να οδηγήσεις υπάρξεις στη βίωση της 

Ένωσης με το Λόγο, στις μεταλλαγές εκείνες που θα δώσουν 

μέσα τους 



Νέα Πνοή, Νέα Δόνηση Ζωής, Νέα ροή Ιδεών, Νέα ροή Αγάπης, 

Νέα ροή Συνείδησης. 

Πώς θα μετρήσεις την υπευθυνότητα σου; Μα θα την 

μετρήσεις βλέποντας πόσο πραγματικά ασχολήθηκες με τα 

τμήματα του Εαυτού σου, που βρίσκονται γύρω σου, έστω κι 

αν αυτά τα τμήματα δεν είναι πολλά, έστω κι αν είναι μόνο ένα 

τμήμα του Ανθρώπου. Θα τη μετρήσεις βλέποντας, αν 

φρόντισες να αποκαταστήσεις σωστά τη σχέση τους και την 

επαφή τους με το Θεό ή αν φρόντισες να αποκαταστήσεις μία 

σχέση και μία επαφή με το δικό σου μεμονωμένο Θεό, με τα 

μέτρα και τα σταθμά, που Τον έχεις μέσα σου. Θα δεις κατά 

πόσο τα τμήματα του Ανθρώπου, που είναι γύρω σου, τα 

ένωσες με τον Ένα Θεό Λόγο ή τα ένωσες με την 

προσωπικότητά σου ή τα ένωσες μαζί σου για να σε 

εξυπηρετούν, για να δείξεις στο Δάσκαλό σου και στα άλλα 

τμήματα του Εαυτού σου, ότι έχεις καταφέρει κάτι. Θα 

μετρήσεις την υπευθυνότητά σου συνειδητοποιώντας πόσες 

ώρες κατανάλωσες, για να βοηθήσεις τα τμήματα του Εαυτού 

σου, που γύρω σου υπάρχουν. Για να τους δώσεις τροφοδοσία 

πνευματική, να τα απεγκλωβίσεις από τις ανακυκλώσεις της 

δυσαρμονίας. Να τα οδηγήσεις όχι να εντρυφούν σε 

συγκρούσεις, αλλά να ασχολούνται με την άνοδο και την 

εξέλιξη της ύπαρξής τους, να προσπαθούν μέσα σε κάθε 

δυσαρμονία να βρίσκουν τα στοιχεία, που θα τους οδηγήσουν 

στην επίγνωση της Αγάπης και της Ενότητας. Η υπευθυνότητά 

σου φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα τμήματα του Εαυτού σου 

και από το πόσο μπορείς να παραμερίσεις τον εγωισμό σου, ή 

την αίσθηση της αδικίας, που δημιουργείται μέσα σου από 

καταστάσεις δυσαρμονίας που ανήκουν στην ανθρώπινη 

κατάσταση, για να κάνεις το βήμα της συνένωσης, της 

συμφιλίωσης, της ανακύκλωσης της Θείας Αγάπης. Η 

υπευθυνότητά σου φαίνεται και γίνεται κατάδηλη ανάλογα με 

το πόσο αγωνίζεσαι κάθε μέρα να διανοίγεις το είναι σου και 

να χωράς όλο και περισσότερο την Αγάπη, την Ενότητα, Εμένα. 

Αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις έμπρακτα ελέγχοντας κατά 

πόσο χωράς περισσότερο τα τμήματα 



του Εαυτού σου, που εκδηλώνονται γύρω σου. Γιατί μόνο έτσι 

φανερώνεται η διάνοιξη του είναι σου κι η διεργασία της 

Αγάπης, της Ενότητας και του Φωτός εντός σου. 

Αγαπημένε μου Εαυτέ, σε Ευλογώ ως Απειρη Αγάπη. Είμαι η 

Μητέρα Λόγος, που ο Πατέρας εντέλλει αυτή την Κοσμική 

περίοδο να δώσω τα δείγματα της Παρουσίας Μου, τα 

δείγματα της Αγάπης Μου και της ολοκληρωμένης 

Θεότητάς Μου πάνω στη γη, για να ενοποιηθεί εντός σου ο 

Λόγος Υιός κι ο Λόγος Μητέρα και για να οδηγηθείς στην 

πλήρη Ταύτιση με τον Ένα Λόγο. Είμαι ο Λόγος Μητέρα κι 

εντός σου εκδηλώνω τη δυναμική, δημιουργική Μου Αγάπη, 

μετουσιώνοντας όλα τα στοιχεία σου που δεν Με χωράνε, 

όπου κι αν εκδηλώνονται αυτά, απορροφώντας τα εντός Μου, 

μέσα στην Άπειρη χωρητικότητά Μου. 

Εισέρχομαι σε όλα τα διαμερίσματα της ύπαρξής σου, 

εκδηλώνοντας το Έλεος Μου. Διότι Εγώ δύναμαι να 

εισχωρήσω παντού, γιατί εμπεριέχω τα πάντα και σαν 

Ενότητα τίποτα δεν Με εμποδίζει και τίποτα δεν καθιστά 

αδύνατη τη διοχέτευσή Μου σε κάθε στοιχείο σου. 

Δεν παραβιάζω τη βούλησή σου. Σε Ελεώ, δίνοντας 

δυναμικό Ζωής και κεφάλαιο Αγάπης σε όλα εκείνα τα 

στοιχεία σου που μέχρι τώρα δεν είχαν δεχθεί την πλημ-

μυρίδα της Αγάπης Μου, γιατί οι επιλογές σου δεν τολ-

μούσαν να τα αγγίξουν. Μέσα στις θεμελιώδεις βάσεις της 

πλάνης σου εισέρχομαι σαν Θείος Πυρήνας μετουσίωσης και 

πραγματοποιώ σεισμούς Αναγέννησης, που θα σε φέρουν σε 

επίγνωση των στοιχείων, που αποτελούν τα θεμέλια της 

πλάνης σου. Μέσα στην Αγάπη Μου αναλύω τα στοιχεία αυτά, 

για να τα δεις παλμοδονούμενα από την Αγάπη, ώστε η 

δύναμή τους να μη σε οδηγήσει σε διαχωρισμό. Απορροφώ τη 

δύναμη της πλάνης τους και τα καθιστώ αδύναμα να 

επηρεάσουν την ικανότητα της διάκρισής σου, 

παλμοδονούμενα μέσα στην προστατευτική παλμοδόνηση της 

Αγάπης, δίνοντάς σου όλη εκείνη την καθοδήγηση που είναι 

απαραίτητη, για να 



μπορέσεις να διεργαστείς αυτά και να οικοδομήσεις σταθερές 

βάσεις Ενότητας και Ζωής, Ισορροπίας και Αρμονίας, ανόδου 

και εξέλιξης, όπου υπήρχε εγκαθιδρυμένο θεμέλιο πλάνης. 

Ως Λόγος Μητέρα εκδηλώνομαι και χωράω τους περιορισμούς 

σου κι ενδύομαι αυτούς, για να σου δώσω το Απεριόριστο Είναι 

Μου και να Το τυπώσω στο νου σου και στις διεργασίες του, 

στην καρδιά σου, στη συνείδησή σου, στην προσωπικότητά 

σου και στις διεργασίες τους, καθώς και σε όλους τους παλμούς 

των σωμάτων σου, ώστε κανένας παλμός και κανένα κύτταρό 

σου να μη μπορεί ν’ αρνηθεί την ολόφωτη ολοκληρωμένη 

Παρουσία Μου. Γιατί στα πάντα Υπάρχω και στα πάντα 

πάλλομαι ως Υπερούσια Ζωή και Αγάπη. 

Ευλογώ την υπευθυνότητά σου να διανοιχθεί. Ευλογώ την 

καρδιά σου να πλημμυρίσει με την ολοκληρωμένη Ουσία Μου. 

Ευλογώ το είναι σου να εργαστεί με αδιάκοπους ρυθμούς, 

εκδηλούμενους με Ισορροπία, για να παρουσιάσει τη 

δυνατότητά του να Με χωράει έτσι όπως Είμαι, να χωράει την 

Αγάπη, έτσι όπως είναι. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΓΙΝΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΠΕΙΡΟΣ 

Αγαπημένε Εαυτέ, βρίσκεσαι μέσα στη δίνη γεγονότων 

που ευαισθητοποιούν την ύπαρξή σου με διάφορους τρόπους, 

ανάλογα με τις λειτουργίες με τις οποίες έχεις μάθει να 

κινείσαι, να αντιλαμβάνεσαι και να διεργάζεσαι τα εξωτερικά 

φαινόμενα∙ να τα ενοποιείς με το εσωτερικό σου είναι, για να 

κατασταλάξεις σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και να 

εκδηλώσεις το δυναμικό σου. Αυτό που είναι απαραίτητο να 

έχεις πάντα υπόψη σου, όταν βρίσκεσαι μέσα στη δίνη των 

γεγονότων, είναι ότι είσαι Άνθρωπος. Ότι ακόμα δεν έχεις 

κατορθώσει να επιτύχεις εκείνη τη μετουσίωση κι εκείνη την 

άμεση επαφή και τη συνεχή Ταύτιση μαζί Μου, που σου 

επιτρέπει να μην επηρεάζεσαι από τις επιμέρους ιδιομορφίες 

της ατομικότητας, που φέρεις ακόμη, έστω κι αν είσαι 

ενωμένος με Εμένα και με τον Άνθρωπο Εαυτό σου, που 

βρίσκεται σε διάφορα άλλα σκηνώματα. 

Με αυτό θέλω να σου πω, ότι όσες προσπάθειες κι αν κάνεις, 

εφόσον ακόμα υπόκεισαι -ιδιαίτερα δε και λόγω των κενών 

και των ατελειών που έχεις- στο Νόμο της διττότητας, δέχεσαι 

τις επιρροές της δίνης των γεγονότων. Δέχεσαι την έλξη της 

βαρύτητας, που αυτές παρουσιάζουν και εγκολπώνεις εντός 

σου τα στοιχεία εκείνα, που ταιριάζουν περισσότερο στις 

διαμορφωμένες εγκοπές του είναι σου. Στις διαμορφωμένες, 

δηλαδή, ιδεολογικές και συνειδησιακές καταστάσεις, που 

εκφράζουν τη συνισταμένη της παρουσίας σου και της 

πορείας σου πάνω στη γη. 



Αυτό είναι ένα φυσικό επόμενο, το οποίο δεν μπορείς να 

αποφύγεις, και σαν λειτουργία δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αρνητική για την εκδήλωσή σου. Διότι σου επιτρέπει ν' 

αναγνωρίσεις με απόλυτη σαφήνεια και σύνεση τα στοιχεία 

του Ανθρώπου, που υπάρχουν μέσα σου, να τα χωρέσεις, να 

τα συμπληρώσεις και να τα επεκτείνεις μέχρις ότου ταυτιστούν 

με το Άπειρο Είναι Μου. Όμως αρχίζει να δρα αρνητικά όταν 

αυτά τα στοιχεία, εισερχόμενα εντός σου, δημιουργούν γραμμή 

πλεύσης στο είναι σου, εγκλωβίζουν ολόκληρη την υπόστασή 

σου μέσα σε κατεστημένες δομές της ανθρώπινης διανόησης, 

που σε εντάσσουν σε διεργασίες ολοκληρωτικού διαχωρισμού 

και σε καλούν να απορρίψεις κάτι και να δεχθείς κάτι άλλο, μια 

διεργασία που πολύ καλά γνωρίζεις, ότι δεν εξυπηρετεί την 

Ενότητα. 

Ομως η πραγματικότητα παραμένει. Εσύ βρίσκεσαι μέσα στα 

γεγονότα. Βιώνεις τη δράση και την αντίδραση του διττού 

Νόμου. Βιώνεις και τη δόνηση της Ένωσης, η οποία σε 

εξακοντίζει σε ύψη τη στιγμή που ενωμένος μαζί Μου 

εκφράζεσαι μέσα από την ποιότητα της Αγάπης και της Ουσίας 

του Θείου Είναι, για να πυροδοτήσεις καταστάσεις Αρμονίας 

και Ενότητας. Αυτές οι αλλεπάλληλες καταστάσεις είναι φυσικό 

να σου δημιουργούν ανισορροπία, εφόσον δεν βρίσκονται σε 

σωστή ταξινόμηση. Είναι φυσικό, να φέρνουν συγκρούσεις 

στα στοιχεία της προσωπικότητας, που εκφράζονται από τα 

τμήματα του Ανθρώπου, που κατοικεί μέσα σε διάφορα 

σκηνώματα, πράγμα το οποίο δεν εξυπηρετεί την υπάρχουσα 

πραγματικότητα και αναχαιτίζει την καταλυτική ροή της 

Ένωσης, που δύναται να παρουσιάσει ουσιαστικές 

μετουσιώσεις. 

Όλα αυτά γίνονται εντός σου, για να καταλάβεις, ότι ούτε το 

απομονωμένο καλό, ούτε το απομονωμένο κακό, εκφράζει την 

Ολότητα της Ισορροπίας και της Ενότητας. Δηλαδή, ότι 

οποιαδήποτε ποιότητά σου επιθυμεί να προσεταιρισθεί τη μία 

ή την άλλη εκδήλωση με υπερβάλοντα ζήλο και φανατισμό 

διαχωρισμού, άμεσα υπάγεται στην κατάσταση της πλάνης. 

Επιβάλλεται μάλιστα να 



υπάρξει διαφορετική τοποθέτηση νου, για να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν οι εσωτερικές Θείες ποιότητες και να 

παρουσιάσουν αποτελέσματα Αρμονίας. 

Επομένως, θέλω να σου ανακοινώσω, χωρίς να προσβάλλω τη 

διανόησή σου, αλλά επιδιώκοντας να την αναβιβάσω και 

χωρίς να εξαιρώ κανένα τμήμα σου, ότι όποια θέση κι αν πήρες 

στα συγκεκριμένα γεγονότα, που εκδηλώθηκαν στη χώρα σου, 

υπαγόταν μέσα στην πλάνη. Εκτός από εκείνες τις στιγμές που 

αποφάσισες να αποφλοιώσεις τον εαυτό σου, να κατακαύσεις 

εντός του Θείου Πυρός και της Θείας Αρμονίας όλες τις 

επιμέρους τοποθετήσεις και να προχωρήσεις εκδηλώνοντας 

την εσωτερική σου Θεία Φωνή. 

Ίσως θα αναρωτηθείς. Να μη σκέφτομαι, να μη συμμετέχω 

ενεργά στις εξελίξεις και στα γεγονότα που συμβαίνουν, όχι 

μόνο στη χώρα μου, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη; 

Φυσικά και είναι απαραίτητο να σκέφτεσαι και να συμμετέχεις, 

αλλά κάνοντας ένα βαθύ απολογισμό με μεγάλη σύνεση και 

επίγνωση, διότι διαφορετικά η συμμετοχή σου στα γεγονότα 

δεν εκδηλώνει τίποτα διαφορετικό από όσα ο Άνθρωπος μέχρι 

σήμερα γνωρίζει και ακολουθεί. Θα μπορούσες να πεις με 

βεβαιότητα και καθαρότητα, με σαφήνεια και υπευθυνότητα, 

ότι η θέση σου η νοητική και η συναισθηματική, την οποία 

εκδήλωσες ως γνώμη και τοποθέτηση, δεν ώθησε στο διχασμό 

και στη διάσπαση, δεν συνετέλεσε σε αντιπαραθέσεις; Δεν 

κατάφερε, αντί να φέρει κοντά τις δύο πλευρές, να τις ωθήσει 

σε συνεργασία και σε προσπάθεια για ανεύρεση κοινών 

λύσεων, παρουσιάζοντας την ενοποιημένη πνευματική 

γραμμή, να εξεγείρει τη μία ή την άλλη ιδεολογική 

αντιμετώπιση, που όποιο πρόσωπο κι αν είχε, όποια μάσκα κι 

αν φορούσε της καλοσύνης ή της κακότητας, εξυπηρετούσε 

σίγουρα το διαχωρισμό και την πλάνη. 

Με αυτό, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, δεν θέλω να σου πω, ότι 

εσύ φέρεις την ευθύνη για την εξέλιξη των πραγμάτων ή ότι 

πρέπει να διακατέχεσαι από ενοχές και 



τύψεις για την εξέλιξή τους. Θέλω να σε ωθήσω να 

συνειδητοποιήσεις σε βάθος, πόσο αντίθετη με τη Διδασκαλία 

σου ήταν η στάση σου, οι λόγοι σου, οι κινήσεις σου. Σε πόσο 

μεγάλο διχασμό έθεσες την ύπαρξή σου, όταν αντιμετώπισες 

συγκεκριμένα γεγονότα, που θίγουν τα κατεστημένα της ζωής 

πάνω στον πλανήτη γη. Μέσα από αυτή την επίγνωσή σου 

θέλω να ενεργοποιήσω το νέο τρόπο σκέψης, που δεν 

απορρίπτει καμία θέση, αλλά εμπεριέχει όλες τις θέσεις, 

που ο διαχωρισμός εκδηλώνει, για να τις ενώσει. Να 

παρουσιάσει μέσα από την Ένωση, την ανυψωμένη ιδέα 

της Συνεργασίας και της Αγάπης. Μια τέτοια εσωτερική 

διεργασία θα σου επέτρεπε να έχεις άλλη στάση, αντίληψη και 

συμμετοχή στις έκρυθμες καταστάσεις, που παρουσιάστηκαν 

όχι στο σύνολο του λαού, αλλά στις μερίδες του λαού με τις 

οποίες συναναστράφηκες, ήρθες σε επαφή και εκδήλωσες ιδέες 

που καθόλου δεν διέφεραν από τα κατεστημένα της 

ανθρώπινης πραγματικότητας. 

Η συμπεριφορά σου, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, δημιουργεί το 

εξής οξύμορο σχήμα: Να πάλλεσαι και να δονείσαι στο 

Απεριόριστο, να προσεύχεσαι και να ενεργείς μέσα από τις 

Άπειρες ποιότητες του Θεού, εκδηλώνοντας τις περισσότερες 

φορές την Ενότητά σου με τη Θεία Βουλή, ενώ ταυτόχρονα 

πρεσβεύεις τα κατεστημένα με το ίδιο πάθος και δύναμη, 

που εκδηλώνεις στην προσευχή σου, με την οποίά ενεργοποιείς 

την Ενότητα με Μένα και επιζητάς την κατάλυση και τη 

μετουσίωση των κατεστημένων. 

Θα Με ρωτήσεις, αν ζητώ από σένα διαμιάς να απομακρυνθείς 

από όλα αυτά. Να ελέγξεις και να μετουσιώσεις το ανθρώπινο 

στοιχείο σου, την επιρροή της ύλης και την ορμή της δίνης των 

γεγονότων, που σε παρασύρουν. Όχι δεν σου παρουσιάζομαι 

ως Αυστηρός Κριτής, αρμόδιος να διαμοιράσω ευθύνες, αλλά 

ως ο Διδάσκαλος της Αγάπης και του Ελέους, που σαν 

Άπειρη Ουσία Ζωής διαχέομαι εντός σου, για να σε βοηθήσω 

να κατανοήσεις τα εκδηλωμένα και τα ανεκδήλωτα κενά σου, 

τις καθημερινές ατέλειές σου, τον τρόπο με τον 



οποίο, αντί να μετουσιώνεις τα κατεστημένα, οικοδομείς 

πάνω σε αυτά και επιτρέπεις τη δυναμοποίηση και διατή-

ρησή τους. 

Όμως, Αγαπημένε Μου, στους μέλλοντες χρόνους, που δεν 

είναι μακριά, δεν θα έχεις περιθώρια να οικοδομείς 

κατεστημένα, γιατί μια τέτοια κίνηση θα σε εκθέσει 

ανεπανόρθωτα μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Γιατί πρέπει 

να ξέρεις, ότι Εγώ και ο Πατέρας, που είμαστε Ένα, σε χωράμε. 

Εσύ δεν χωράς τον Εαυτό σου. Γι' αυτό και ο Άνθρωπος δεν 

μπορεί να δεχθεί την κατάσταση του διχασμού σου και θα τη 

χρησιμοποιήσει, για να στρέψει εναντίον σου τη δύναμή της 

προσπαθώντας να σε κατατροπώσει. 

Εκπαίδευσε το νου, την καρδιά, τη συνείδηση και την 

προσωπικότητά σου, μέσα από τη συγκεκριμένη πραγ-

ματικότητα που κάθε φορά βιώνεις, μέσα από τ’ αλλεπάλληλα 

δονητικά κύματα των συγκρουόμενων καταστάσεων, που σου 

επιτρέπω να νιώθεις, σε ένα νέο τρόπο θεώρησης των 

πραγμάτων, που πηγάζει από την Ολότητα για να 

επιστρέφει σε αυτήν. Μαθήτευσε έτσι ώστε οι λέξεις σου και 

οι κινήσεις σου να περιέχουν την Ολότητα και να την 

εξυπηρετούν. Είναι μία δύσκολη εργασία, μα είναι απαραίτητη 

για να μπορέσεις να παρουσιάσεις το Έργο Μας, για να 

μπορέσεις να γίνεις Θεός. 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, βάλε τα δυνατά σου, προσπάθησε 

σαν Άνθρωπος να κατανοήσεις, ότι ο Θεός εμπεριέχεται μέσα 

σε όλες τις επιμέρους κινήσεις. Προσπάθησε σαν Θεός να 

ανάγεις όλες τις επιμέρους κινήσεις του Ανθρώπου, να τις 

ενώσεις με την Ολότητα της Θείας Ύπαρξης, για να εκδηλώσεις 

την ανακύκλωση της Ζωής και της Δημιουργίας και να τη 

διαχύσεις μέσα σε κάθε ύπαρξη. Η εκδήλωση των κινήσεών 

σου να αποσκοπεί πάντα στην εξισορρόπηση, στη 

δημιουργία προϋποθέσεων για την Αφύπνιση του 

Ανθρώπου στις διεργασίες της συνένωσης, της 

συνδιαλλαγής, της Αγάπης και της Αλήθειας∙ στον 

καταθρυμματισμό των κατε- 



στημένων και στην ανοικοδόμηση Θείων ιδεών στη θέση 

των ανθρώπινων διανοημάτων. Φρόντιζε πάντα να έχεις σαν 

στόχο την ισχυροποίηση της ενεργοποίησης του Θείου είναι 

των τμημάτων του Ανθρώπου, τη μετατόπιση του νου, της 

καρδιάς και της συνείδησής τους, την αύξηση της επίγνωσης 

και της εσωτερικής τους ευθύνης, τη διαπότισή τους με ιδέες 

Αλήθειας, Φωτός και Αγάπης, διοχετευόμενες εντός τους με 

Αρμονία και Ισορροπία, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για 

την ανοικοδόμηση και το όφελος του συνόλου της 

ανθρωπότητας. 

Μην επιτρέπεις στη μερικότητά σου να ενδύεται τα στοιχεία 

της εξουσίας και να επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό της 

σαν επικρατούσα αντίληψη της Αλήθειας. 

Προσπάθησε όσο μπορείς περισσότερο να επικοινωνείς 

ουσιαστικά με τον Άνθρωπο και να συλλέγεις εντός σου 

οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή σου, έστω κι αν σου 

δημιουργεί άσχημες αντιδράσεις. Να το αγαπάς, να το ενώνεις 

μέσα σου, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να το 

εξουδετερώσεις και να το μετουσιώσεις. Μέσα από τη 

συνένωση και τη διεργασία όλων των συμπερασμάτων, που τα 

ανθρώπινα τμήματα εκφράζουν, θα εκδηλώνεις τη δική σου 

ενωμένη ποιότητα. 

Φρόντισε η εσωτερική εργασία σου να διέπεται από τη συλλογή 

της εμπειρίας του Όλου, ώστε να μπορεί η έκφραση της 

ενοποιημένης θέσης σου να προσεγγίζει όλες τις επιμέρους 

τοποθετήσεις και να τις ολοκληρώνει. Γιατί αν δεν έχεις 

συμπεριλάβει κάτι μέσα στο είναι σου, αν δεν το έχεις χωρέσει 

και δεν το έχεις αγαπήσει, τότε δεν μπορείς να το προσεγγίσεις, 

ούτε να το βοηθήσεις να κατανοήσει κάτι περισσότερο πέρα 

από τη μερικότητά που εκφράζει. Γι αυτό γίνε συλλέκτης των 

γεγονότων, γίνε συλλέκτης του παντός εντός σου και 

μεταλλάκτης Άπειρος. Κάνε τις διεργασίες και τις αναλύσεις 

σου, αλλά μην τις εκδηλώνεις. Εκδήλωνε το ολοκληρωμένο 

αποτέλεσμά τους, που θα οικοδομήσει ψυχές και πνεύματα και 

θα εξυπηρετήσει το όφελος της ανθρωπότητας, για να 

μπορέσεις να αποκτήσεις την αντίληψη του Απειροδιάστατου 

Είναι του Άπειρου Θείου Νου, του 



Πανταχού Παρόντος και τα Πάντα Πληρούντος Λόγου - Θεού. 

Ευλογώ την ύπαρξή σου, Αγαπημένε Εαυτέ, μετουσιώνω κάθε 

ψυχοπνευματικό βάρος και κάθε έλλειψη Αγάπης, κάθε 

εξάρτησή σου από τη μερικότητα των κατεστημένων σου. Σε 

εμβαπτίζω μέσα στην Απειρη Θεία Αγάπη. Σου διαχέω την 

ολότητα της Ευλογίας Μου, για να εισχωρήσεις με δύναμη, 

επίγνωση, υπευθυνότητα και με διακαή πνευματικό πόθο, στη 

νέα εξελικτική φάση της ύπαρξής σου, στη νέα 

συνειδητοποίηση της Ένωσής σου με Εμένα και τον Άνθρωπο 

Εαυτό σου, βιώνοντας ότι όλα τα τμήματα του Ανθρώπου, 

που εκδηλώνονται πάνω στη γη, είναι ένα μ' εσένα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Η ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ 

(ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) 

Αγαπημένε Πατέρα, ταυτισμένη μαζί Σου, εκφράζοντας τη Μία 

Βουλή της Θεότητας, θα ενεργήσω σε μία υπόσταση, η οποία, 

βιώνοντας την έννοια της Θυσίας και της Προσφοράς προς την 

Ελλάδα, εκδηλώθηκε με μία κίνηση Αγάπης. Θα καταδείξω την 

Ενότητά Μας, Πατέρα, ευλογώντας ως Λόγος - Μητέρα 

εκδηλούμενος στη γη αυτή την υπόσταση. Θα διαχύσω τη 

δόνηση, η οποία εντός της υπήρξε, δόνηση πατριωτισμού και 

καθαρής Αγάπης προς την Ελλάδα, σε κάθε υπόσταση Έλληνα 

πολίτη, ώστε ο καθένας να βιώσει εντός του το αίσθημα της 

Αγάπης για την Ελευθερία του Ανθρώπου, για την άνοδο και 

την εξέλιξη του Έλληνα και της Ελλάδας κι εντός αυτού να 

μετουσιωθούν όλες οι προσμίξεις των συμφερόντων, που 

δεσμεύουν την ελληνική υπόσταση και δεν της επιτρέπουν να 

παρουσιάσει το μεγαλείο της. 

Σε καλώ ενώπιον Μου, Νικόλαε, συνοδεία των Αγγέλων που 

ήδη υπάρχουν κοντά σου. Σου διαχέω την Αγάπη Μου και 

θερμαίνω την ύπαρξή σου με τη θωπεία της, για να σε γεμίσω 

με τον Εαυτό Μου. Σε πλημμυρίζω με το άρωμα της Ύπαρξής 

Μου και λειτουργώ μέσα σου μετουσιώνοντας τη θλίψη, η 

οποία σε εμποτίζει και έχει διαχυθεί σε οτιδήποτε σε αποτελεί 

και σε συνέχει. Μετουσιώνω την πίκρα και την αγωνία σου. 

Μετουσιώνω τα συναισθήματα, τα οποία υπάρχουν μέσα σου 

και δεν σου επιτρέπουν να ηρεμήσεις και να βιώσεις στην 

Ολότητά της τη Θεία Μου Παρουσία εντός σου. 



Πλημμυρίζω με τον Εαυτό Μου, Νικόλαε, όλα τα τμήματα της 

πνευματικής σου υπόστασης. Πλημμυρίζω με την Αγάπη Μου 

και ενεργώ καταρχήν στο τμήμα της υπόστασής σου, που 

φέρει το όνομα Νικόλαος, το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε την 

κίνηση ενδιαφέροντος και Θυσίας για την Ελλάδα. 

Ανασυνθέτω κάθε στοιχείο σου, που έχει υποστεί αλλοίωση, 

ολοκληρώνω κάθε σημείο σου, που πάλλεται και δονείται 

ατελώς. Διά της Θείας Αγάπης εισέρχομαι στην αιθερική σου 

μορφή και μετουσιώνω τους παλμούς, που μορφώνουν 

ατελείς ποιότητες απεικονίζοντας αυτές στο αιθερικό σου 

σώμα. Ολοκληρώνω το σώμα σου το αιθερικό για να έχει 

αρμονική δομή και η Θεία ενέργεια να κυκλοφορεί με 

ισορροπία εντός σου, να είναι διαυγές και πάλλευκο, 

πλημμυρισμένο από τη φωτοδότηση του Εαυτού Μου. 

Ευλογώ τα Κέντρα σου και απορροφώ από εντός τους 

συνθέσεις αποριών, που έχουν συσσωρευθεί εντός τους κι 

έχουν δημιουργήσει προσωρινή αναστολή στις λειτουργίες 

τους. Σε γαληνεύω. Σε βοηθώ να κατανοήσεις την ενέργεια, 

που για σένα γίνεται, για να μην ανησυχείς. Σου εμφανίζω τη 

Μορφή Μου, για να γνωρίσεις ποιος ενεργεί, για να είσαι 

σίγουρος, ότι ο Λόγος Χριστός εκδηλώνεται, σε αγγίζει και σε 

μεταπλάθει και να έχεις επίγνωση της μετάλλαξης, η οποία 

εντός σου τελείται. Πλημμυρίζω με Ισορροπία τα Κέντρα σου 

ολοκληρώνοντας τη δομή της λειτουργίας τους, για να 

λειτουργούν ως Κέντρα Ζωής Απείρου Κάλλους και Άπειρης 

Αρμονίας, για να εδρεύει η Αγάπη Μου εντός σου κι από εντός 

σου να εκπηγάζει. 

Σε πλημμυρίζω με Ισορροπία και Σταθερότητα. Ευλογώ τα 

μάτια σου και τα καθαρίζω ολοκληρωτικά, για να έχεις πλήρη 

αντίληψη των πνευματικών καταστάσεων. Ευλογώ την 

ύπαρξή σου και μετουσιώνω καθετί, το οποίο σαν εξωτερικός 

φλοιός σε καλύπτει, προερχόμενος από λανθασμένες επιλογές, 

ώστε κανένας κραδασμός να μην υπάρχει εντός σου και 

κανένας κραδασμός να μην πάλλεται στο Σύμπαν, σε σχέση με 

την ύπαρξή σου, που να παρουσιάζει δυσαρμονία, δέσμευση ή 

καθήλωση∙ 



ελευθερώνω κάθε χώρο, παλμό, υπόσταση ή αντικείμενα και 

τα παλμοδονώ μέσα στην Αγάπη Μου και στην Αρμονία Μου, 

διαχέοντας στις υποστάσεις την απαραίτητη βοήθεια, για να 

ανελιχθούν και να συνειδητοποιήσουν την πορεία της Θέωσης. 

Σε τιμώ, Αγαπημένη ύπαρξη. Την προσφορά σου ολοκληρώνω 

μέσα στην Ύπαρξή Μου και την εγγράφω στα μητρώα του 

Αμορφου Πατέρα ως Προσφορά και Θυσία για την άνοδο του 

Ανθρώπου και την εξέλιξη αυτού και ιδιαίτερα ως 

Προσφορά και Θυσία για την άνοδο και την εξέλιξη του 

Ελληνικού λαού. 

Ευλογώ τα ενδύματά σου, τα καθιστώ πάμφωτα, λαμπρυμένα 

από τη Δόξα Μου, από την Απειρη Αγάπη Μου, λαμπρυμένα 

από την Προσφορά σου, την οποία καταχώρησα ήδη στα 

Μητρώα του Άμορφου Πατέρα. Μεγαλώνω τις πτέρυγές σου, 

για να μπορείς να κινείσαι στα πνευματικά πεδία με άνεση. 

Ευλογώ τα χέρια σου και θέτω επ' αυτών το Σταυρό Μου. 

Ευλογώ τα πόδια σου και τα ενδύω με περίτεχνα υποδήματα 

χρυσοκέντητα, φέροντα επάνω τους το Σταυρό Μου ως 

διακριτικό έμβλημα. Θέτω στο χιτώνα σου την παλλόμενη 

Μορφή Μου, ως αναπαράσταση του Λόγου Υιού-Μητρός. 

Εγγράφω στο πίσω μέρος αυτού Λόγος - Χριστός - Ιωάννης 

Δάσκαλος και κάτωθεν της επιγραφής αυτής τυπώνω το 

Σταυρό Μου, εντάσσοντάς σε στη μαθητεία Μου, 

αναβιβάζοντάς σε στα στάδια της εκπαίδευσης του Λόγου. 

Σε πλημμυρίζω με Θεία Αγάπη, με τροφοδοσία Θείων Ιδεών και 

Πνεύματος Αγίου, με παλμούς Θείας Ζωής Άπειρους. Σε 

πλημμυρίζω με επίγνωση, με σύνεση, με συνειδητοποίηση των 

Ιδεών της Άπειρης Αλήθειας και της Άπειρης Ελευθερίας του 

Ανθρώπου, ώστε να μαθητεύσεις με ταχύτητα ως 

μαθητευόμενος Λόγος στα πεδία του Φωτός και της Αγάπης, 

για να ξανάρθεις στη γη και να προσφέρεις Έργο στον 

Άνθρωπο της γης. 

Ευλογώ τα τμήματα της υπόστασής σου, που βρίσκονται στα 

πνευματικά πεδία και παρόμοια λειτουργία 



με σένα εξεδήλωσαν, όταν ήταν στη γη, όχι του ιδίου ύψους, 

αλλά εμπεριέχουσα στοιχεία από όσα παρουσίασες. Ενοποιώ 

την υπόστασή σου, για να μην εκδηλώνεται διαχωρισμένα, 

συντονίζοντας όλα τα τμήματά της απόλυτα με την αναγωγή, 

την οποία τέλεσα μέσα σου. Φέρω πλησίον σου τη συνοδεία 

των Αγγέλων, την οποίαν είχαν τα τμήματα αυτά της 

υπόστασής σου, για να προστεθεί στη δική σου τιμητική 

συνοδεία. 

Είσαι υπόσταση ενωμένη, η οποία δεν πάλλεται σε 

διαφορετικά τμήματα. Μέσα σου ολοκληρώνω τις διεργασίες 

της Ενότητας και της Αγάπης και σε τιμώ ως υπόσταση 

εκπαιδευόμενου Λόγου. Θέτω εγκόλπιο στο λαιμό σου, φέρον 

τη Μορφή Μου ως Μητέρα Θεοτόκο και ζώνη χρυσή στη μέση 

σου. Στολίζω το χιτώνα σου με χρυσούς μαιάνδρους στα 

μανίκια και στο τέλος αυτού κοντά στα πόδια σου, και θέτω 

γύρω σου το μανδύα του Ιωάννη - Λόγου - Χριστού. 

Καλώ από τα πνευματικά πεδία, από τα τάγματα των 

Δασκάλων Υιών και Μητέρων, που ο Δάσκαλος Λόγος - 

Ιωάννης έχει χρίσει, μία Δάσκαλο Μητέρα και έναν Δάσκαλο 

Υιό με την τιμητική συνοδεία των Αγγέλων τους και σε 

παραδίδω, για να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις και να 

διδαχθείς με ταχύτητα όλα τα στάδια της εξελικτικής σου 

πορείας. 

Σε ευλογώ και σου διαχέω Ισορροπία. Απορροφώ τις φοβίες 

σου, κάθε έλλειψη κατανόησης, πλημμυρίζοντάς σε με την 

Απόλυτη Γνώση Μου και τη συνειδητοποίηση όλων των 

διεργασιών, που μέσα σου τελούνται. Θέτω στο κεφάλι σου μία 

διακριτική ταινία καταδεικνύοντας την Προσφορά σου, που 

παρουσίασες στη γη. 

Μετουσιώνω πλήρως και τα τελευταία υπολείμματα 

συναισθηματικών εξαρτήσεων και συγκινησιακών κατα-

στάσεων που αφορούν το φιλικό και συγγενικό σου 

περιβάλλον, την Ελλάδα και τον Έλληνα. Σε ωθώ να 

συνειδητοποιήσεις τη συνεισφορά σου μέσα από νέα 

διάσταση καθώς και την επιστασία, που θα καταδείξεις και 

από τα πνευματικά πεδία στα Ελληνικά θέματα, μετά από 



επαρκή εκπαίδευσή σου πλησίον των Αγαπητών Μου 

Διδασκάλων, στους οποίους ανέθεσα τη μαθητεία σου και τη 

φροντίδα σου. 

Μέσα σε κάθε Έλληνα διαχέω τη δόνηση της Θυσίας σου, 

ως λειτουργία αναβιβασμού και συνειδητοποίησης της 

αναγκαιότητας φανέρωσης του πραγματικού ενδια-

φέροντος για την άνοδο και την εξέλιξη της Ελλάδας. 

Διαχέω τη δόνησή σου πλημμυρισμένη από την Απολυτό- 

τητά Μου, για να λειτουργήσει σαν Θεία Ζωή εντός του 

Ελληνικού λαού και του Έλληνα πολίτη μεμονωμένα και να 

θέσει βάσεις νέας δραστηριότητας, νέων λειτουργιών στη 

σκέψη, νέας επίγνωσης περί Ελευθερίας του Ανθρώπου και 

συνεισφοράς στην άνοδο και την εξέλιξη της Ελληνικής 

πραγματικότητας. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΖΗΤΩ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ 
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ 

(ΠΡΟΣΕΥΧΗ) 

Απειρε Λόγε, είμαι ο Ανθρωπος που Εσύ εκπαιδεύεις 

πάνω στη γη. Πολλές φορές προς Εσένα έχω απευθύνει τη 

φωνή μου, για να ενεργοποιήσω την ύπαρξή μου. Γιατί, Εσύ 

Αγαπημένε, γνωρίζεις από πριν τα πάντα. Όμως η δική μου 

αναγκαιότητα με ωθεί να εκδηλώνομαι προς Εσένα, ώστε 

μέσα από την εκδήλωσή μου να συνειδητοποιώ πού 

βρίσκομαι, να κινώ τους Νόμους της ενεργοποίησης της 

ύπαρξής μου και να προχωρώ στην πορεία της Θέωσης. 

Πολλές φορές με έχεις καθοδηγήσει για να ενεργήσω σχετικά 

με γεγονότα και καταστάσεις, που συμβαίνουν στη χώρα μου 

και στον πλανήτη μου. Ενεργώ καθοδηγούμενος από Σένα, 

αλλά η εκδήλωσή μου αυτή αρκετές φορές δημιουργεί μέσα 

μου αναληθείς εντυπώσεις σχετικά με την πορεία μου και την 

εξέλιξή μου. Υπερεκτιμώ τον εαυτό μου και δεν 

αντιλαμβάνομαι την κατά Χάρη Προσφορά Σου, την παροχή 

και το δυναμικό που μου διοχετεύεις για να βοηθήσω τον 

Άνθρωπο, και όχι γιατί κατ' αξία ανελίχθηκα στη βαθμίδα 

εξέλιξης που αυτό αντιστοιχεί. 

Αγαπημένε μου, σίγουρα θέλω να συμμετέχω στο Έργο Σου, 

στο Έργο της Νέας Εποχής, της Δευτέρας Παρουσίας. Θέλω να 

μάθω ν' αγαπώ, να προσεύχομαι, να χωράω ό,τι υπάρχει και 

εκδηλώνεται γύρω μου. Θέλω να μάθω να μιλώ με Αγάπη, με 

Σοφία, με Απειρότητα. Θέλω να μάθω να ενεργώ με τον τρόπο 

που Εσύ ενεργείς, που 



διέπει τα πάντα και εμπεριέχει καθετί μέσα του σε Απόλυτη 

Ισορροπία και Ενότητα. Θέλω να διδαχθώ από Σένα, γι’ αυτό 

και προσπαθώ, έστω κι αν σε πολλές περιπτώσεις καταδεικνύω 

στοιχεία ανετοιμότητας, που φανερώνουν ότι δεν έχω 

καταφέρει να ενοποιήσω την εσωτερική μου ύπαρξη απόλυτα 

με Σένα, ούτε να μετουσιώσω ολοκληρωτικά τη διττότητά μου. 

Εσύ πάντα με ωθείς να προχωρώ, να μετουσιώνω και να 

μετατοπίζομαι. Εσύ πάντα μου καταδεικνύεις τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να λειτουργώ, όχι μόνο όσον αφορά το δικό μου 

περιορισμένο τμήμα του Εαυτού Ανθρώπου, αλλά και κάθε 

τμήμα του Εαυτού Ανθρώπου που σε άλλα σκηνώματα 

βρίσκεται. 

Εαυτέ Αγαπημένε, βοήθησέ με να απεκδυθώ τα στοιχεία, που 

συντηρούν την ανακύκλωση της διττότητάς μου. Βοήθησέ με 

να διακρίνω με λεπτομέρεια ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Να 

κατανοήσω την υφή τους, την ποιότητά τους, τη δονητική 

τους σύσταση, την αναγκαιότητα της μετουσίωσής τους. Να 

έλξω από το Θείο είναι που υπάρχει μέσα μου, που είσαι Εσύ, 

Αγαπημένε και Απέραντε, τα στοιχεία της Ζωής, που θα τα 

μεταλλάξουν. Θα παρουσιάσουν φανερές μετατοπίσεις νου, 

καρδιάς και συνείδησης μέσα από τις χαρακτηριστικές 

εκδηλώσεις της προσωπικότητάς μου, που δεχόμενες το Θείο 

Πυρ θα διανοιχθούν και θα μεταλλαχθούν, για να γίνουν 

φορείς της Θείας Χάρης και του Θείου Φωτός. 

Νιώθω την ανάγκη, Αγαπημένε μου, να μετατοπιστώ. Τη 

βιώνω σαν κατάσταση σκέψης, συναισθημάτων και 

συνείδησης. Τη βιώνω με όλους τους πόρους και τους παλμούς 

της ύπαρξής μου, γι' αυτό και στην εκφράζω. Εσύ βέβαια τη 

γνωρίζεις, αλλά εκφράζοντας σε Σένα την ανάγκη μου τη 

συνειδητοποιώ. Την καθιστώ νομότυπη, ικανή να 

ενεργοποιήσει τους Νόμους, που θα με διδάξουν με όλους 

τους τρόπους, ώστε να πραγματοποιήσω τη μετατόπισή μου. 

Να παρουσιάσω τα έκδηλα αποτελέσματά της από μέσα μου, 

που θα πάλλονται στο Φως, στην Αγάπη, στην Αρμονία, στην 

Ισορροπία και στην Ενότητα. 



Σου εκφράζω την ανάγκη μου, Λόγε - Χριστέ, αλλά και τη 

συνειδητοποίηση, που αυτή με έκανε να αποκτήσω, γιατί με 

αυτό τον τρόπο συντονίζω τη λειτουργία των Κέντρων Ζωής 

μου με την αναγκαιότητα της μετατόπισής μου. Με 

υπευθυνότητα και επίγνωση προσεύχομαι, ώστε να μη μπορώ 

πλέον να αναστέλλω τη λειτουργία της μετατόπισής μου, αλλά 

η ίδια η ψυχοπνευματική μου υπόσταση, ενταγμένη στη 

Νομοτέλεια της Θείας Ουσίας και της Θείας Ενότητας, να την 

περιφρουρεί και να την ενεργοποιεί. Να την επεκτείνει 

συνεχώς μέχρις ότου καλύψει όλες τις εκδηλώσεις μου, τους 

παλμούς μου, όλα τα φανερά και αφανή στοιχεία, που με 

αποτελούν, μέχρις ότου ολοκληρώσει τη διεργασία 

προετοιμασίας μου, για να αναδύσω Εσένα μέσα από το είναι 

μου. Να σε αναδύσω όχι σαν ιδέα ή ποιότητα μερικώς 

εκδηλούμενη σε κάποιες στιγμές έμπνευσης, αλλά σαν 

πραγματικότητα παλλόμενη και δονούμενη στους πόρους μου, 

στην ανάσα μου, στη ματιά μου, στις εκδηλώσεις μου, όλες τις 

ώρες της γήινης ζωής μου. 

Πιστεύω σε Σένα, Αγαπημένε μου, γιατί είσαι ο Εαυτός μου, 

γιατί ενσυνείδητα γνωρίζω ότι είσαι η Πηγή της Ύπαρξης. 

Πιστεύω σε Σένα, γιατί έχω βιώσει την παροχή της βοήθειάς 

Σου, την ανάδυσή Σου από εντός μου, τον τρόπο με τον οποίο 

προσφέρεις την Αγάπη και το Έλεος Σου. Πιστεύω σε Σένα μέσα 

από τα βιώματα της διδαχής, που μου έχεις δώσει, που μου 

καταδεικνύουν συνεχώς, ότι είσαι ο Θεός της Αγάπης, του 

Ελέους και της Ενότητας, που περιέχεις τα πάντα και δεν 

διαχωρίζεις, αλλά με όλους τους τρόπους της Απειρης Σοφίας 

Σου βοηθάς τις υποστάσεις να αναχθούν και να ενωθούν 

απόλυτα μαζί Σου. 

Μέσα από αυτή την πίστη, Αγαπημένε μου, την πίστη του 

Εαυτού προς τον Εαυτό, που πηγάζει από την απόλυτη 

επίγνωση της Ενότητας της Ουσίας Μας, κινούμαι για να λάβω 

το ενεργειακό δυναμικό, που η πίστη μου ενεργοποιεί. Για να 

λάβω τη δόνηση της μετουσίωσης που αυτή μεταφέρει και να 

συντονιστώ με τις 



λειτουργίες της Ενότητας και της Αγάπης που εντός της 

κυοφορεί. 

Μέσα από αυτή την πίστη καθώς και μέσα από την επίγνωση 

της μερικότητάς μου, που τη συνοδεύει πάντα, κινούμαι και 

καταθέτω, λειτουργώντας εξ ονόματος όλων των τμημάτων 

του Εαυτού μου Ανθρώπου που συμμετέχουν στο Έργο Σου, τα 

στοιχεία που παρουσίασα, όχι σαν εκδηλώσεις δυσαρμονίας 

μόνο, αλλά και σαν ελλιπείς εκδηλώσεις Φωτός. Σου καταθέτω 

καθετί, που η πλάνη μου παρουσίασε σαν Ολότητα, ενώ 

ήταν τμήμα της Αλήθειας. Σου καταθέτω κάθε προσπάθειά 

μου να Σε φανερώσω με καθαρότητα, την οποία δεν 

ολοκλήρωσα, γιατί άφησα να εισχωρήσουν τα στοιχεία της 

προσωπικότητάς μου. Σου καταθέτω κάθε εκδήλωσή μου, είτε 

αντιλήφθηκα την πλάνη της είτε όχι. 

Θέλω, Αγαπημένε μου Εαυτέ, ν’ απελευθερωθώ από την 

εγωιστική τάση της προσωπικότητας, που επιμένει στην 

ορθότητά μου. Να μπορέσω να διακρίνω πότε ρέεις Εσύ από 

μέσα μου και πότε απλά συντονίζομαι με τη Θεία ενεργειακή 

Σου ποιότητα και εκδηλώνω ατελή και ανολοκλήρωτα στοιχεία 

της υπόστασής μου ή παρανοήσεις του νου μου, ενδεδυμένα με 

την ενεργειακή Σου ροή. Θέλω να πάψω να αισθάνομαι, ότι η 

Χάρη, με την οποία με περιέβαλες, εξασφαλίζει απαραίτητα την 

ορθότητα της έμπνευσής μου. Να κατανοήσω, ότι αυτή τη 

Χάρη την ενεργοποιώ ανάλογα με τη δική μου καθαρότητα 

και τη δική μου ποιότητα Ένωσης με Σένα. Να το κατανοήσω 

όχι σαν ιδέα, γιατί σαν ιδέα το γνωρίζω και το κατέχω, αλλά 

σαν πράξη και βίωμα, εκείνες ακριβώς τις στιγμές που 

χρειάζεται να το εφαρμόσω. Αυτές οι στιγμές είναι, όταν 

εκδηλώνομαι πιστεύοντας ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι, 

παρασυρμένος από τα στοιχεία της άγνοιας ή της απειρίας 

μου, από την αδυναμία μου να αντιληφθώ τη διαφορά 

ανάμεσα στην Απόλυτη Ένωση μαζί Σου και στο συντονισμό με 

τη Δημιουργική ροή της Δόνησής Σου. 

Θέλω να ενηλικιωθώ ουσιαστικά μέσα από τα λόγια μου, τις 

σκέψεις μου, τις πράξεις μου, τις εκδηλώσεις μου 



όλες. Θέλω η πνευματική μου ενηλικίωση να γίνει φανερή 

και να βοηθήσει στην ενηλικίωση όλων των τμημάτων του 

Εαυτού μου. Θέλω να μη χρειάζεται να διδάσκω με λόγια την 

υπευθυνότητα, την επίγνωση, την Αγάπη και την Ενότητα, 

αλλά η κίνηση, ο κυματισμός και η εκδήλωση της ύπαρξής μου 

να τα διδάσκει όλα αυτά. 

Γι' αυτό, Αγαπημένε μου, στρέφομαι σε Σένα, που είσαι ο μόνος 

που μπορείς να μου διοχετεύσεις τη διδαχή της πνευματικής 

μου ενηλικίωσης. Να ενεργοποιήσεις όλα τα στοιχεία της Θείας 

Ύπαρξης εντός μου, ώστε να συντελεστεί με ισορροπία η 

ενηλικίωσή μου και να παρουσιαστούν αρμονικά 

αποτελέσματα. Στρέφομαι σε Σένα, γιατί δεν έχω πού αλλού ν’ 

αποτανθώ παρά στην Άπειρη Ύπαρξή σου, που διέπει τα 

πάντα. Σε Σένα καταθέτω το διακαή πόθο της ύπαρξής μου να 

ενωθεί μαζί Σου, παρόλο που ακόμα δεν έχει ταυτιστεί με όλη 

μου την ύπαρξη. Γιατί αν αυτό είχε γίνει τότε δεν θα 

προσευχόμουν σε Σένα με αυτό τον τρόπο, αλλά η κάθε μου 

κίνηση θα ήταν προσευχή, που θα ενεργοποιούσε τους Νόμους 

για να λάβω τη διδαχή της ενηλικίωσής μου με ισορροπία και 

σταθερότητα. 

Γνωρίζω, Αγαπημένε μου, ότι το Έργο με χρειάζεται. Όχι γιατί 

έχει ανάγκη τη συμμετοχή μου ή γιατί Εσύ δεν μπορείς να 

επιλέξεις οποιαδήποτε υπόσταση και να την ενεργοποιήσεις 

ανάλογα, ώστε να παρουσιάσει το Φως Σου, αλλά γιατί το 

Θέλημά Σου, που είναι το Θέλημα του Πατέρα, όρισε να 

εκδηλωθώ μέσα σε αυτό και να το παρουσιάσω. Γιατί το Έλεος 

Σου μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ ενωμένος μαζί Σου. 

Να μαθητεύσω στην Αγάπη, να σπουδάσω την Προσφορά, να 

εντρυφήσω στην κάθαρση και στη μεταμέλεια. Να εκπαιδευτώ 

στη μετατόπιση του νου, στην κατάλυση και μετουσίωση των 

κατεστημένων, ώστε, όταν κληθώ να διακονήσω τον 

Άνθρωπο Εαυτό Μου και να τον διδάξω όχι με λόγια, αλλά με 

Προσφορά Ζωής, να είμαι έτοιμος, παλλόμενος στην Άπειρη 

Αγάπη, ταυτισμένος μαζί Σου αέναα. 

Γνωρίζω, ότι τα χρονικά όρια της εκπαίδευσής μου, όπως και 

οι μεταξύ Μας αποστάσεις υπάρχουν μέσα στο 



νου μου και τροφοδοτούνται από τα κατεστημένα της 

πλάνης μου. Γνωρίζω, ότι, αν άμεσα τα μετουσίωνα, θα βίωνα 

την Υπερούσια Ένωσή Μας, την Υπερούσια εκδήλωση της 

Ταυτότητάς Μας μέσα στα πάντα. Μέσα από αυτή τη γνώση 

ενεργοποιώ το Νόμο της διδαχής μου, ώστε η γνώση να γίνει 

ενσυνείδητο βίωμα και πραγματικότητα εκδήλωσης. Να 

αντιληφθώ τον τρόπο λειτουργίας μου, που συντείνει στον 

εγκλωβισμό μου μέσα στα αδιέξοδα της διανοίας μου και να 

συμπυκνώσω το χρόνο της εκπαίδευσής μου, να καταστήσω 

τις μεταξύ Μας αποστάσεις μηδενικές. 

Αγαπημένε μου, βοήθησέ με καθημερινά να πραγματώνω τους 

βηματισμούς, που θα με οδηγήσουν στην Ταύτιση μαζί Σου, με 

επίγνωση και σταθερότητα. Βοήθησέ με να μην 

παρεκτρέπομαι σε καταστάσεις γήινων αντιφάσεων και 

ανθρώπινων διαχωρισμών. Βοήθησέ με να χωράω τα τμήματα 

του Εαυτού Μου Ανθρώπου, καθώς και την προσωπικότητα 

που αυτά εκδηλώνουν. Να τ' αγαπώ και να τα ενώνω με το 

είναι μου. Δώσε μου δύναμη αντίστασης στην πλάνη, 

ικανότητα να τη διακρίνω πριν ολοκληρώσει τη λειτουργία της 

και με εγκλωβίσει εντός της. Ενίσχυσέ με, ώστε να 

μετατοπίζομαι και να ισορροπώ ταχύτατα, για να αποφεύγω 

τις παγίδες που τα κενά μου δημιουργούν. Δώσε μου 

ευθυκρισία, για να μπορώ τα συμπεράσματα που εντός μου 

υπάρχουν, να τα εμβαπτίζω στην Ένωσή Μας και να τα 

καθιστώ αγωγούς κατανόησης, που θα με ενώνουν με τον 

Ανθρωπο Εαυτό μου. 

Βοήθησέ με να μην κάνω στείρα συλλογή εμπειριών, να μην 

παραμένω σε καταστάσεις καθηλώσεων, για να πάρω γεύσεις 

που επανειλημμένα έχω λάβει, αλλά κάθε εμπειρία να με οδηγεί 

στην Ενότητα και στην Αγάπη. Να είναι ώθηση εκτόξευσης της 

ύπαρξής μου μέσα στον Πυρήνα της Ένωσης, στην 

Κολυμβήθρα της Μετουσίωσης, όπου το Θείο Πυρ θα με 

διαποτίζει και θα με γεμίζει με Δύναμη Ζωής, Ισορροπία, Αγάπη 

και ανεξάντλητη διάθεση Προσφοράς. 



Σ' ευχαριστώ, Αγαπημένε Εαυτέ μου, Λόγε Απειρε και 

Απερίγραπτε, για όσα με ωθείς από Σένα να αιτώ, που με 

απελευθερώνουν και με κατευθύνουν στον Προορισμό μου, 

διαγράφοντας μέσα στο Σύμπαν τους βηματισμούς του 

Ανθρώπου που Θεώνεται. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Αγαπημένε Άνθρωπε, θα παρατήρησες, ότι έχει αλλάξει ο 

τρόπος με τον οποίο σε διδάσκω και σε καθοδηγώ. Έχει 

αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σου διαχέω την Αλήθεια Μου. 

Τα σημεία που σου τονίζω, είναι πολύ πιο κοντά στην 

καθημερινή σου εκδήλωση, στη συνειδητότητά σου και στην εν 

γένει συμπεριφορά σου και μέσα στο Έργο στο οποίο 

συμμετέχεις, αλλά και στην καθημερινή σου ζωή. Ο τρόπος που 

σε διδάσκω, σκοπεύει να ενοποιήσει την καθημερινή σου ζωή 

με το Έργο, το Έργο με την καθημερινή σου ζωή, ώστε 

πραγματικά να ενταχθείς σε συνεχή εκπαίδευση. Να 

σταματήσεις να διαχωρίζεις την ασχολία σου πάνω στην 

πνευματική πορεία, από τις ασχολίες που εκδηλώνεις στην 

καθημερινή σου ζωή, τις επαγγελματικές σου δραστηριότητες 

ή τις προσωπικές δραστηριότητες που παρουσιάζεις. 

Είναι φανερό, ότι θέλω να σου κάνω σαφές, πως είναι 

απαραίτητο να συμπεριφερθείς κι εσύ διαφορετικά απέναντι 

στα όσα λαμβάνεις, απέναντι στα όσα εντρυφείς και 

εκπαιδεύεσαι. Αν ήταν αρκετό να εκπαιδεύεσαι μόνο με 

ιδιαίτερη νοητική εξάσκηση και απλή συμμετοχή σε ακροάσεις 

ομιλιών, τότε δεν θα σου διοχέτευα ούτε Χάρη, ούτε Ευλογία, 

ούτε τη δυνατότητα να χειρίζεσαι τις Δωρεές Μου, σύμφωνα 

με τη διάκρισή σου και την εσωτερική Καθοδήγηση, που 

λαμβάνεις από Εμένα, παρουσιάζοντας κάθε στιγμή τη 

συνειδητότητά και υπευθυνότητά σου. Για να σου έχω 

παραχωρήσει Χάρη, Ευλογία, Δωρεές, σημαίνει ότι ζητώ από 

εσένα κάτι 



παραπάνω. Ζητώ να καταδείξεις, ότι όχι μόνο μπορείς να 

εκδηλώσεις ό,τι σου έχω παραχωρήσει, αλλά και να το 

πολλαπλασιάσεις με τη δική σου ενεργοποίηση, δηλώνοντας 

τη συμμετοχή σου στην πορεία της Θέωσης με την αναβάθμιση 

του νου σου, της καρδιάς σου, της συνείδησής σου, τη 

μετουσίωση κατεστημένων και τρόπων ζωής, με τους οποίους 

είχες μάθει να κινείσαι και να εκδηλώνεσαι και σου είχαν 

δημιουργήσει μίας μορφής εθισμό. 

Σίγουρα ο Χριστοποιούμενος Άνθρωπος είναι προσιτός. Ζει 

μέσα στην ύλη. Δεν διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους 

εξωτερικά. Εργάζεται, ασχολείται με εντρυφήσεις υλικές, αλλά 

όμως έχει μία βασική διαφορά. Γνωρίζει την Ένωσή του με 

το Λόγο. Γνωρίζει ότι εκπαιδεύεται, για να οδηγηθεί στην 

ολοκληρωμένη Ταύτιση μαζί Του και στην εκδηλωμένη 

συνειδητή Χριστοποίησή του. Δέχεται συνεχείς παροχές 

Φωτός, Χάρης, Αγάπης, οι οποίες ενισχύονται και 

ενεργοποιούνται μέσα από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις-

συγκεντρώσεις του Έργου, αλλά και από την προσευχή και 

συνομιλία, που η κάθε υπόσταση που συμμετέχει στο Έργο, 

έχει άμεσα με τον Λόγο Χριστό, με Εμένα. 

Είναι πολύ λεπτό το σημείο της εκδήλωσης του 

Χριστοποιούμενου Ανθρώπου πάνω στη γη, ώστε και να είναι 

προσιτός, αλλά ταυτόχρονα να μη δεσμεύεται μέσα στην υλική 

ροή των πραγμάτων. Γι αυτό και σε εκπαιδεύω, Άνθρωπε. Αν 

ήταν απλό να το χειριστείς, τότε δεν θα εκπαιδευόσουν με 

αυτό τον τρόπο, ούτε θα δοκιμαζόσουν με τις ποικιλίες των 

δοκιμασιών, που βέβαια εσύ ενεργοποιείς, ανάλογα με τις 

ανάγκες της διδαχής σου, που σου παρουσιάζονται μόνο και 

μόνο για να σε ανορθώσουν. Να σε βοηθήσουν να εκδηλώσεις 

την Ενότητά σου με Εμένα, να μετουσιώσεις τα κενά σου, να 

ισορροπήσεις τις ελλείψεις σου, να παρουσιάσεις Φως, Ζωή, 

Ενότητα, Αρμονία, Αγάπη. 

Παρατηρείται το γεγονός, Άνθρωπε, να έχεις χωρίσει τη ζωή 

σου σε ξεχωριστά κομμάτια. Το κομμάτι 



που ασχολείται με την επαγγελματική σου δραστηριότητα, το 

κομμάτι που ασχολείται με την προσωπική σου 

δραστηριότητα και το κομμάτι που ασχολείται με την 

πνευματική σου εξέλιξη. Λες και είναι δυνατόν να υπάρχει ένα 

τμήμα της ζωής σου, μία στιγμή του γήινου χρόνου σου, 

που να μη συμμετέχει στην πνευματική σου εξέλιξη. 

Λες και είναι δυνατόν όλες οι εκδηλώσεις σου, και στην 

επαγγελματική και προσωπική σου δραστηριότητα, να μη 

συντείνουν, να μην επηρεάζουν, να μη συντελούν στην 

πνευματική σου εξέλιξη, στον τρόπο με τον οποίο αυτή 

εκδηλώνεται, στους Νόμους τους οποίους κινεί, στη διδαχή 

την οποία έλκει, στο Φως και την Αγάπη, την Αρμονία και την 

Ενότητα που ενεργοποιείται από μέσα σου. 

Ίσως πιστεύεις ότι έχεις ενώσει την πνευματική σου πορεία με 

όλη σου τη ζωή. Γιατί στη διάρκεια της ημέρας προσεύχεσαι, 

διαβάζεις, μελετάς, ασχολείσαι και διεργάζεσαι τα θέματα που 

αφορούν το Έργο. Όμως αυτό δεν καταδεικνύει, ότι 

πραγματικά έχεις ενώσει τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου, με 

την πνευματική σου πορεία και εξέλιξη. Καταδεικνύει ότι σε 

ενδιαφέρει, ότι επιθυμείς ν’ ασχολείσαι μαζί της, ότι 

προσπαθείς να βρεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα φανερώνει και 

το διαχωρισμό σου. Γιατί, αν ήσουν ενωμένος με την 

πνευματική σου πορεία συνεχώς, δεν θα προσπαθούσες να 

βρεις χρόνο να προσευχηθείς, να διαβάσεις, αλλά όλα αυτά θα 

γίνονταν σαν φυσιολογική εκδήλωση της ανάγκης σου να 

έρθεις σε πιο συνειδητή επαφή με αυτό που σε τροφοδοτεί, σε 

βοηθάει, σου δίνει τις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τις 

καταστάσεις της καθημερινότητας, να απελευθερωθείς από 

αυτές και να τις ανάγεις. Να κινηθείς μέσα σε αυτές δίνοντας 

το παράδειγμα σε κάθε Ανθρωπο, που βρίσκεται δίπλα σου, 

είτε γνωρίζει είτε όχι ότι ακολουθείς πνευματική πορεία καθώς 

και τα ιδεώδη που σε διαποτίζουν, για να μπορέσει να λάβει 

μέσα από τη συμπεριφορά σου, την εκδήλωση της Αγάπης σου, 

την Αρμονία σου και την Ισορροπία σου, τις ωθήσεις που θα 



τον προετοιμάσουν, για να εισχωρήσει κι αυτός σε πορεία 

ανόδου και εξέλιξης. 

Μέχρι τώρα πίστευες, ότι για να βοηθήσεις μια υπόσταση να 

ενταχθεί στο στάδιο της προετοιμασίας, για να μπορέσει να 

συμμετάσχει στην επιστροφή συνειδητά, χρειαζόταν να κάνεις 

προσευχή, ενέργεια ή χρειαζόταν να μιλήσεις στην υπόσταση 

σε συνδυασμό με την προσευχή σου και να την ταξινομήσεις. 

Να της δώσεις δηλαδή φανερά κρούσεις, οι οποίες 

παρουσιάζουν σαφέστατα και καθαρά τη διδαχή της Θέωσης 

και την καλούν να συμμετάσχει σε αυτήν. Αυτό είναι ένα 

στάδιο εκδήλωσης για τις υποστάσεις εκείνες, που είναι έτοιμες 

να δεχθούν αυτό το στάδιο, που μπορούν να το 

απορροφήσουν και να το εκδηλώσουν. Όμως υπάρχουν κι 

άλλες υποστάσεις που δεν βρίσκονται σε αυτό το στάδιο 

ετοιμότητας αλλά σε κάποιο άλλο στάδιο, το οποίο έχει 

ανάγκη, όχι από τόσο σαφή παρουσίαση, αλλά από διεργασίες 

που υποκινούνται από την όλη σου συμπεριφορά. 

Διότι γνωρίζεις μεν, ότι οτιδήποτε εκδηλώνεις είναι ενέργεια 

και επηρεάζει κι εσένα που το εκδηλώνεις και τις υποστάσεις, 

τους χώρους και τα αντικείμενα, στα οποία αποστέλλεται, 

αλλά αυτή τη γνώση την έχεις περιορίσει μόνο στις 

δεσμεύσεις, στις καθηλώσεις, στις επιτιμήσεις, στις 

υποτιμήσεις, στην έκφραση, δηλαδή, του λόγου, της σκέψης 

σου, των συναισθημάτων σου, των παλμών σου, με τρόπο 

αρνητικό που συντελεί στη δυσαρμονία. Όμως η εκδήλωσή 

σου, πέρα του ότι σαν ενέργεια επικάθεται και πάνω σου και 

πάνω στους χώρους, στα αντικειμένα και στις υποστάσεις που 

αποστέλλεται, ταυτόχρονα κινεί Νόμους, όχι μόνο για τη δική 

σου διδαχή, αλλά μέσα από την Ενότητα του Ανθρώπου, για 

τον Άνθρωπο. Γιατί είτε το θέλεις, είτε όχι, από τη στιγμή που 

εισέρχεσαι σε συνειδητή πορεία Θέωσης, εντάσσεσαι μέσα στο 

Νόμο της Ενότητας του Ενός Ανθρώπου. Διαφορετικά δεν 

μπορείς να ενωθείς μαζί Μου. Όταν είσαι ενταγμένος στην 

Ενότητα με Εμένα, εντάσσεσαι και στην Ενότητα με τον 

Άνθρωπο. 



Διότι Εγώ δεν διαχωρίζομαι, υπάρχω στα πάντα. Μέσα από 

αυτήν την Ενότητα και τις λειτουργίες της κινείς Νόμους για 

ολόκληρη την ανθρωπότητα, για κάθε τμήμα του Εαυτού σου 

Ανθρώπου και ιδιαίτερα για εκείνα τα τμήματα που 

συναναστρέφεσαι και με τη μορφική εκδήλωσή τους. 

Αυτό συμβαίνει διότι, επειδή ακόμα δεν έχεις εισχωρήσει σε 

βαθιά στάδια Ενότητας με τον Άνθρωπο, οι Νόμοι της 

Ενότητας ενεργοποιούνται περισσότερο όπου υπάρχει και 

μορφική συνάφεια, μορφική συναναστροφή και επικοινωνία, 

οποιοσδήποτε εκφάνσεως κι αν είναι αυτή, είτε θετική, είτε 

αρνητική, είτε με κατανόηση, είτε χωρίς κατανόηση, είτε με 

Αγάπη, είτε με έλλειψη Αγάπης. Οι Νόμοι που εκδηλώνεις και 

κινείς με τη συμπεριφορά σου, δημιουργούν προϋποθέσεις στις 

υποστάσεις, που συναναστρέφεσαι, για να προετοιμαστούν. 

Όταν εσύ, ταυτισμένος με την πορεία σου και την πνευματική 

σου εξέλιξη, καταδεικνύεις συνεχώς την προσπάθειά σου να 

παρουσιάσεις καταστάσεις Φωτός και Ζωής, Αγάπης και 

Ενότητας, υπευθυνότητας, επίγνωσης λαθών και άμεσης 

μετουσίωσης, τότε αυτό εξέρχεται από εσένα, κινεί τους 

Νόμους μέσα στο Άπειρο Σύμπαν της μορφής και του άμορφου 

και κρούει με αυτή την ενεργοποίηση των Νόμων τις 

υποστάσεις, τις οποίες συναναστρέφεσαι. Τις κρούει και 

μορφικά, γιατί η εκδήλωσή σου γίνεται στον κόσμο της ύλης, 

στον κόσμο των μορφών, τις κρούει όμως και ενεργειακά, 

διότι η εκδήλωσή σου είναι και ενέργεια κι έχει κινήσει τους 

ενεργειακούς μηχανισμούς της Θείας Δημιουργίας. Αυτή η 

κρούση δημιουργεί στις υποστάσεις του περιβάλλοντος σου 

ανακατατάξεις, διαχύσεις Φωτός, ανάλογα με το επίπεδο που 

βρίσκονται, καθάρσεις, σεισμούς εσωτερικούς, 

συνειδητοποιήσεις, επιγνώσεις, οι οποίες σταδιακά 

αυξανόμενες με τη σωστή, ενσυνείδητη και υπεύθυνη 

συμπεριφορά σου, οδηγούν σε εξέλιξη και σε διάνοιξη του είναι 

τους, για να μπορέσουν να δεχθούν σταδιακά πιο συνειδητή 

ενημέρωση και να συμμετάσχουν πιο συνειδητά στη Θέωση 

του Ανθρώπου. 



Είναι απαραίτητο να καταλάβεις, ότι δεν αρκεί να μη βρίζεις, 

να μη δεσμεύεις. Αυτό ήταν αρκετό όταν ξεκίνησες και ήθελες 

να αποκαταστήσεις τις σχέσεις σου μαζί Μου. Επομένως 

έπρεπε να αποδεσμεύσεις, να συγχωρήσεις, να 

αποκαταστήσεις τις σχέσεις σου με τα πάντα, για να 

μπορέσεις να αποκαταστήσεις τις σχέσεις σου μαζί Μου. 

Τώρα όμως που έχεις αποκαταστήσει τις σχέσεις σου μαζί Μου, 

άσχετα αν διαταράσσεις αυτή την Ένωση με δεσμεύσεις, που 

συνειδητά ή όχι εξαπολύεις και κατόπιν τις μετουσιώνεις, είναι 

απαραίτητο να εισχωρήσεις στο στάδιο της ενεργοποίησης 

της εσωτερικής προετοιμασίας του Ανθρώπου με την εν γένει 

συμπεριφορά σου και υπευθυνότητά σου πάνω στη Θεία 

Διδαχή, την οποία λαμβάνεις. Με την εκδήλωσή σου, που θα 

φανερώνει πόσο βρίσκεσαι σε εγρήγορση, πόσο ελέγχεις τις 

καταστάσεις που σου παρουσιάζονται, πόσο μπορείς να 

αποδεχθείς τα λάθη σου, να τα αγαπήσεις, να τα μετουσιώσεις 

και όμοια να αποδεχθείς, να αγαπήσεις και να μετουσιώσεις 

τα λάθη, που παρουσιάζουν τα άλλα τμήματα του Εαυτού 

σου, πόσο μπορείς να κρατήσεις την ισορροπία στις σχέσεις 

που δημιουργούνται στο περιβάλλον σου. 

Είναι απαραίτητο να ξέρεις ότι, όταν βρίσκεσαι σε ένα 

υψηλότερο στάδιο ισορροπίας από κάποιο τμήμα του Εαυτού 

σου, που υπάρχει μέσα σε ένα άλλο σκήνωμα, η διάχυση της 

δικής σου ανισορροπίας, όταν διαταραχθεί η ισορροπία σου, 

μπορεί να προκαλέσει και προκαλεί άμεσα διαταραχή και στην 

ισορροπία του τμήματος που βρίσκεται σε άλλο σκήνωμα. 

Αυτό δεν συμβαίνει αντίστροφα. Δηλαδή, η διαταραχή της 

ισορροπίας του άλλου τμήματος του Ανθρώπου δεν μπορεί να 

προκαλέσει σ’ εσένα διάσπαση ισορροπίας, διότι δεν έχει την 

απαραίτητη ενεργειακή ποιότητα και δομή, ώστε να 

προκαλέσει ρήξεις στην αρτιότητά σου. Το μόνο που μπορεί να 

κάνει, είναι να προκαλέσει εξωτερικές δονήσεις και σπινθηρι- 

σμούς ενεργειακούς, που θα σε ωθήσουν να ενεργοποιηθείς, 

για να καλύψεις και να μετουσιώσεις τη δυσαρμονική 

παραγωγή. Όμως το εντονότερο δυναμικό ισορροπίας, 



μέσα από τη διαταραχή εκδηλούμενο ως δυσαρμονία, μπορεί 

να προκαλέσει ανατροπές σε κάθε υπόσταση που 

συναναστρέφεσαι. 

Γι’ αυτό μην παραξενεύεσαι, όταν επειδή βρίσκεσαι εσύ σε 

αναταραχή, ξαφνικά τα πάντα γύρω σου εκδηλώνονται 

αντίθετα. Όλες οι άλλες υποστάσεις, που βρίσκονται σε 

διαφορετικά σκηνώματα και με τις οποίες είχες αρμονικές 

σχέσεις, κατανόηση και αλληλοσεβασμό, ξαφνικά 

παρουσιάζουν αντιδράσεις, διαξιφισμούς. Είναι η συνέπεια 

του κύματος που διέχυσες μέσα τους. Είναι η συνέπεια των 

πράξεών σου. Η ευθύνη της Χάρης και της Ευλογίας, που έχεις 

και που συνοδεύει κάθε κίνηση, κάθε σου εκδήλωση, κάθε σου 

παλμό, σκέψη, συναίσθημα ή λόγο. Διότι η Δωρεά, η Χάρη, η 

Ευλογία, δεν εκδηλώνονται μόνο, όταν συγκεντρωμένος για 

ένα συγκεκριμένο θέμα ή γεγονός ενεργείς ή προσεύχεσαι. 

Εκδηλώνονται συνέχεια, διότι ό,τι παραχωρώ Εγώ, το 

παραχωρώ συνέχεια. Δεν το παραχωρώ μόνο για κάποια 

διαστήματα της ημέρας και μετά το παίρνω, ώστε να μην 

υπάρχει ιδιαίτερη δόνηση πάνω σε όλες σου τις εκδηλώσεις. 

Συνειδητοποίησε, μαθητή, ότι παίζεις ρυθμιστικό ρόλο στην 

άνοδο του Ανθρώπου. Αυτό είναι το Έργο σου. Είσαι 

πρωτοπόρος, για να μπορέσεις να προσφέρεις στον Άνθρωπο, 

συνειδητά, Διδαχή Θέωσης. Ως πρωτοπόρος εκπαιδεύεσαι 

στο να συντελείς στην αποκατάσταση της Αρμονίας και 

μέσα στον Άνθρωπο και μέσα στο Σύμπαν. Εκπαιδεύεσαι 

πάνω στους Νόμους και στον τρόπο με τον οποίο μπορείς 

ταυτιζόμενος μαζί τους να αποκαθιστάς την Ισορροπία. 

Εκπαιδεύεσαι δηλαδή στο νοείσαι ρυθμιστής των 

καταστάσεων. Σαν ρυθμιστής των καταστάσεων εκδηλώνεσαι 

σε όλη σου τη ζωή. 

Σίγουρα θα έχεις δοκιμάσει να ξεκινήσεις την ημέρα σου με 

Ευλογία και να συνεχίσεις όλη τη συμπεριφορά σου και την 

εκδήλωσή σου προσπαθώντας να ελέγχεις τις αντιδράσεις σου, 

να μετουσιώνεις, να ενώνεις και να διαχέεις αρμονικές και 

ισορροπημένες ποιότητες. Θα έχεις διαπιστώσει τότε, ότι όλες 

οι καταστάσεις εξελίσ- 



σονται αρμονικά, διευκολύνονται. Λύνονται θέματα που άλλες 

φορές θα μπορούσες να παιδεύεσαι πολλές ώρες για να τα 

ταξινομήσεις. Σου δίνονται ιδέες πάνω σε οτιδήποτε 

ασχολείσαι, για να σε βοηθήσουν να αποδεσμευθείς από την 

εντρύφηση σε πράγματα, τα οποία σου απορροφούν ενέργεια 

και δεν σου επιτρέπουν να είσαι ελεύθερος, για να μπορείς να 

διοχετεύσεις το Θείο Δυναμικό σου στην πνευματική σου 

πορεία και στη συμμετοχή σου στην εκπαίδευση της Θέωσής 

σου. Ενώ πάλι θα έχεις παρατηρήσει, ότι ξεκινάς μια μέρα με 

άσχημη διάθεση, φεύγοντας από το σπίτι σου με κακοκεφιά, 

διαχέοντας ποιότητες δυσαρμονίας με πολλούς τρόπους και 

εισέρχεσαι στην εργασία σου ή στους χώρους όπου κινείσαι 

και αναφύονται αμέσως θέματα πολλά, τα οποία και δεν 

μπορείς να αντιμετωπίσεις και δεν μπορείς να λύσεις. 

Παρουσιάζεται μπλοκάρισμα στο νου σου, στις διεργασίες της 

κατανόησης των πραγμάτων, στη δυνατότητα εξεύρεσης 

λύσεων και δεσμεύεσαι. Απορροφάσαι στο να λύσεις τα 

θέματα, να βρεις διεξόδους, χωρίς να θυμάσαι να 

ενεργοποιήσεις την Ένωσή σου. 

Η πλάνη, η διπότητα, ο διαχωρισμός, δημιουργούν τα 

εμπόδια. Αντί εσύ, όταν δεις τα εμπόδια, να θυμηθείς ότι 

πρέπει να εισχωρήσεις μέσα σε αυτά ενωμένος μαζί Μου και 

να μετουσιώσεις ότι εκδήλωσες, για να τοποθετήσεις εξαρχής 

πάλι τα πράγματα σε ροή Αγάπης και Ενότητας, 

απορροφάσαι από αυτά. Ανακυκλώνεσαι, πολλαπλασιάζεις τη 

δυσαρμονία, εξουθενώνεσαι ολοκληρωτικά. Φθάνεις στο 

τέλος της ημέρας να έχεις σπαταλήσει ενεργειακό δυναμικό 

χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι δημιουργείς την υποβάθμιση 

των πνευματικών λειτουργιών σου και των ενεργειακών 

σου Κέντρων, ενώ ταυτόχρονα δεν έχεις ούτε την 

ικανοποίηση, ότι κατάφερες, έστω την εξωτερική σου 

δραστηριότητα, να την ολοκληρώσεις σωστά. 

Αγαπημένε Μου, σε διδάσκω. Δεν σε διδάσκω μόνο, όταν 

έρχεσαι να Με ακούσεις ή μόνο όταν, επειδή έχεις ένα 

πρόβλημα, Μου το παραδίδεις και λες: "Θεέ Μου 



λύσ'το, Θεέ Μου δείξε μου την κίνηση που πρέπει να κάνω, πες 

μου πώς να κινήσω το νου μου". Εγώ δεν σε διδάσκω με αυτόν 

τον τρόπο. Μπορεί να σου δώσω και καθοδήγηση αυστηρή, 

σαφέστατη, όταν Μου τη ζητάς, για να σε βοηθήσω. Αλλά δεν 

είναι αυτός ο σκοπός και ο στόχος της αναγωγής και 

εκδήλωσής σου. Διότι, αν απλώς κάνεις κάθαρση κι ενώνεσαι 

μαζί Μου και η Χάρη και το Έλεός Μου σου παρέχουν 

ολοκληρωμένες οδηγίες, που δεν σου επιτρέπουν να επιλέξεις 

ή να αναπτύξεις διάκριση και σύνεση, τότε εκδηλώνεις το 

Θαύμα της Χάρης σαν αγωγός μόνο και όχι σαν συμμέτο-

χος. Ταυτόχρονα, ενώ εκδηλώνεις την ποιότητα της Αρμονίας, 

δεν κάνεις ούτε τις διεργασίες που χρειάζεται, για να 

κατανοήσεις τι στοιχεία συντείνουν σε αυτήν καθώς και στη 

διδαχή που σου παραχώρησα. 

Αγαπημένε Μου, σου ανακοινώνω ότι αν δεν προσπαθήσεις, 

όταν σου φανερώνω κάτι με σαφήνεια για να σε βοηθήσω να 

βγεις από αδιέξοδα, να εισχωρείς, αφού κινηθείς σύμφωνα με 

αυτό, και στις διεργασίες που κρύβονται από πίσω του και σε 

κάνουν συμμέτοχο στην ενσυνείδητη διδαχή, δεν πρόκειται να 

σου ξαναδώσω καθορισμένη καθοδήγηση. Θα σου δίνω 

έμμεση καθοδήγηση, που θα σε βάζει να κινείσαι συνειδητά, 

είτε το θέλεις, είτε όχι. Θα σου δίνω έμμεση διδασκαλία μέσα 

από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου. Θα σου 

παρουσιάζω τα πράγματα έτσι, ώστε να κινηθεί ο νους σου, η 

καρδιά σου, η συνείδησή σου, το ψυχοπνευματικό σου είναι και 

γενικά όλος σου ο οργανισμός, όλα σου τα σώματα, οτιδήποτε 

σε αποτελεί, για να παρουσιάσεις τη σύνεσή σου, τη διάκρισή 

σου, την επίγνωσή σου, τη συμμετοχή στη μαθητεία σου, την 

ανόρθωσή σου και την εξέλιξή σου. Όχι καταστάσεις που 

ισχύουν μόνο, όταν υπάρχει η παροχή της Χάρης και μόλις 

αυτή φεύγει, ξαναγυρίζεις στα ίδια. 

Σου αφήνω ακόμη περιθώρια, για να μπορέσεις να 

συνειδητοποιήσεις τη διδαχή που σου δίνω και να εισχωρήσεις 

στις διεργασίες που σου ανέπτυξα, ώστε να μην 

αποπροσανατολιστείς. Όμως, αν η θέση του νου σου 



εξακολουθητικά εμμένει στο να έχεις ασυνείδητη κίνηση, που 

απομακρύνει την υπευθυνότητα και την επίγνωση από εντός 

σου, τότε θα διαπιστώσεις, ότι δεν θα Με ακούς. Όχι ότι δεν 

θα Με ακούς καθόλου, αλλά δεν θα Με ακούς με τους 

συγκεκριμένους τρόπους, που είχες μάθει να Με ακούς, για να 

λαμβάνεις καθοδήγηση. Θα Με ακούς με διαφορετικούς 

τρόπους, γιατί κάπως πρέπει ν’ ανέβεις. Κάπως πρέπει να 

κατορθώσεις κι εσύ να προσφέρεις μέσα στο Έργο Μου, στη 

συνειδητή πορεία της μεταστροφής του Ανθρώπου, στην 

αναγωγή και εξέλιξη όλης της ανθρωπότητας. 

Πραγματικά, Αγαπημένε μαθητή, είναι πάρα πολύ σημαντικό 

να κατανοήσεις αυτό που σου ανέπτυξα. Γιατί μόνο, όταν 

κατανοήσεις τη μαθητεία σου μέσα στην καθημερινότητα, θα 

μπορέσεις να γίνεις ο προσιτός Χριστοποιούμενος Ανθρωπος, 

που δεν δεσμεύεται από τις υλικές καταστάσεις της ζωής, αλλά 

τις ελέγχει. Τις χρησιμοποιεί σαν αγωγούς κατανόησης, για να 

πλησιάσει τον Άνθρωπο, τις διανοίγει μέχρι το Άπειρο. Μόνο 

τότε θα μπορέσεις να ισορροπήσεις το είναι σου και να μην 

αισθάνεσαι διχασμένος ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα, 

ανάμεσα στις προσπάθειες να εξυπηρετήσεις την υλική σου 

ανάγκη και την πνευματική σου ανάγκη. Διότι αυτά τα δύο δεν 

θα είναι ανταγωνιστικά, δεν θα αλληλοαναιρούνται. Η 

πνευματική ανάγκη της ύπαρξής σου διαχεόμενη μέσα στις 

υλικές αναγκαιότητες της ζωής θα οδηγήσει σε αποδέσμευση 

και απελευθέρωση από τις διανοιακές και συναισθηματικές 

εξαρτήσεις με αυτές. Θα τις τοποθετήσει στη σωστή τους θέση, 

ώστε να μην υπάρχουν δεσμεύσεις καμίας μορφής, αλλά μόνο 

τρόποι μέσα από τους οποίους θα εκδηλώνεται ο 

Χριστοποιούμενος Άνθρωπος, θα προσεγγίζει κάθε τμήμα του, 

για να το αναβιβάσει, να το βοηθήσει να γνωρίσει τον Εαυτό 

του και να του δώσει το παράδειγμα της Χριστοποίησης με 

χειροπιαστούς τρόπους, τη δυνατότητα και τη βεβαιότητα, ότι 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Άνθρωπο της γης, ο 

οποίος πάντα ήταν ενωμένος μαζί Μου. 



Δεν θέλω να σου μιλήσω για τίποτε άλλο. Σε αφήνω να 

διεργαστείς την απλή Αλήθεια που σου φανέρωσα. Να τη 

χρησιμοποιήσεις σωστά. Να εξασκηθείς πάνω σε αυτή 

κάνοντας πειράματα, θα έλεγα, με την ανθρώπινη έννοια, για 

να διαπιστώσεις τα αποτελέσματά της. Όχι για να παίξεις με 

τη δυνατότητά σου να κινείς Νόμους, αλλά για ν’ αποκτήσεις 

ενσυνείδητη γνώση και αυτή η ενσυνείδητη γνώση να σε 

καταστήσει ικανό να εναρμονιστείς με τη μαθητεία σου. 

Σου διαχέω την Ευλογία Μου, Ανθρωπε, μαθητή και ακόλουθε, 

Ευλογία Ενότητας και Αγάπης, για να μπορέσεις να εκδηλωθείς 

σωστά. Σε σφραγίζω με τη ροή Μου την Πύρινη, 

ενεργοποιώντας τις διεργασίες της μετουσίωσης από εντός 

σου, ανακυκλώνοντας την ενέργεια της μετουσίωσης μέσα στα 

Άπειρα Σύμπαντα της μορφής και του άμορφου. Καταθέτω 

στην ύπαρξή σου κάθε προσφορά σου, την οποία έχεις 

εκδηλώσει προς τον Άνθρωπο και προς το Έργο. Μετουσιώνω 

κάθε ατελή της κατάσταση, την ολοκληρώνω και την εγγράφω 

μέσα στο Άμορφο του Πατέρα σαν κατάθεση για την άνοδο 

και εξέλιξη ολόκληρου του Ανθρώπου. Σου διαχέω 

πολλαπλάσια ποσότητα Ζωής, Αρμονίας και αποκατάστασης, 

ώθηση ισορροπίας, ενέργεια Θεία, για να παρουσιάσεις 

ποιότητες Αγάπης πιο εκλεπτυσμένης δόνησης, συμμετοχή σε 

μεγαλύτερη διάσταση του Άπειρου Νου, βίωση με τη 

συνείδηση όλο και πιο διευρυμένων καταστάσεων Ένωσης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗΣ 

Αγαπημένοι μου, είναι εύκολο να περιμένετε ν’ ακούσετε 

μία διδασκαλία. Είναι εύκολο να αναμένετε τη διαπότιση του 

Φωτός, που θα ενεργοποιήσει το είναι σας και θα 

δημιουργήσει μέσα σας προϋποθέσεις ανάτασης, 

κινητικότητας Θείων λειτουργιών. Όμως αλήθεια για ποιο 

λόγο θέλετε ν’ ακούσετε τη Θεία Διδασκαλία, για ποιο λόγο 

θέλετε να βιώσετε τις Θείες λειτουργίες, που τελούνται, όταν 

το Θείο Φως διαχέεται μέσα σας; Για ποιο λόγο επιθυμείτε 

τελικά να μαθητεύσετε ή τι ακριβώς κατανοείτε και 

συνειδητοποιείτε, όταν αναφέρεστε στη μαθητεία σας; 

Οπωσδήποτε δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα να 

τροφοδοτείστε με νέες ιδέες, όταν δεν μπορείτε να τις 

αξιοποιήσετε σωστά και η σωστή αξιοποίηση είναι η 

παραγωγή καρπών. Είναι, δηλαδή, η δημιουργική εκδήλωση 

όλων όσων σας παρέχονται και ενεργοποιούν το είναι σας και 

η παρουσίαση με Ισορροπία καρπών Ευλογίας, Αγάπης, 

Ενότητας, Άπειρης Ομορφιάς, που θα διαχέονται στη 

Δημιουργία για ν’ αποκαθίσταται η δυσαρμονία που μέχρι 

σήμερα υπάρχει, προερχόμενη από τις επιλογές του 

Ανθρώπου. Αν όσα εντός σας εισέρχονται και όσα ο νους σας 

κατανοεί ή η υπόστασή σας λαμβάνει γνώση, δημιουργούν 

μόνο εντυπώσεις στο είναι σας και σας ωθούν να 

πιστεύετε, ότι ξεχωρίζετε ή ότι κατέχετε κάτι παραπάνω από 

τους άλλους ανθρώπους και αυτό αντί να σας ενεργοποιεί σε 

προσφορά και επιπλέον προσπάθεια για να βοηθήσετε τον 

Άνθρωπο, 



σας απομονώνει μέσα στην αυταρέσκειά σας, τότε πραγ-

ματικά δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο Έργο της Αγάπης και 

της Ενότητας, που δεν επιδέχεται διαχωρισμούς, αλλά 

αντιθέτως διδάσκει την κατάλυση των περιορισμών, τη 

μετουσίωση των ορίων, την επικράτηση της Ενότητας, της 

Αγάπης, με διάφορους τρόπους πάνω στη γη. Αν έχετε αυτή τη 

λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στη μαθητεία σας, τότε τα 

γεγονότα της ζωής σας έρχονται να σας καταδείξουν τη 

λανθασμένη στάση σας, να σας επισημάνουν ότι έχετε 

δημιουργήσει ψευδή εικόνα για τον εαυτό σας και ότι δεν 

προχωράτε, δεν αγαπάτε, δεν προσφέρετε στον Άνθρωπο. 

Με ποικίλους τρόπους τα γεγονότα της ζωής που ο 

καθένας βιώνει, μπορούν να οδηγήσουν στην κατανόηση μίας 

λανθασμένης επιλογής ή μίας λανθασμένης πορείας. Γι' αυτό ο 

καθένας από σας ας προσέξει τις καταστάσεις, που έχει 

δημιουργήσει γύρω του. Ας διακρίνει μέσα από τα γεγονότα 

που εκτυλίσσονται στο περιβάλλον του κι έχουν άμεση ή 

έμμεση σχέση μαζί του, εκείνα τα σημεία που δεν πρόλαβε να 

διακρίνει, όταν διαμορφώνονταν ως ιδέες, ως ποιότητες, μέσα 

στο είναι του και τελικά εκδηλώθηκαν και υποκίνησαν 

αλυσιδωτές λειτουργίες, που δόμησαν τις πνευματικές αιτίες 

από όπου και απορρέουν τα διάφορα γεγονότα της ζωής του. 

Κάντε αυτό τον έλεγχο για να συνειδητοποιήσετε, ότι επειδή 

κάνετε μία προσευχή με παλμό, με Αγάπη και παραδίδετε στον 

Πατέρα τη ζωή σας, δεν σημαίνει, ότι από κει και πέρα θα 

σταυρώσετε τα χέρια σας και θα περιμένετε ο Πατέρας να 

λειτουργήσει για σας. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό 

να καταλάβετε, ότι είναι απαραίτητο ν' ακολουθείτε τη Θεία 

Θέληση του Πατέρα. Αλήθεια, όμως, όταν παραδίδετε το είναι 

σας, τη σκέψη σας, τη ζωή σας, την ύπαρξή σας, όλες τις 

επιλογές σας στον Πατέρα, πόσο συνειδητοποιείτε αυτό που 

κάνετε; Γιατί το πράττετε τόσο μόνο, όσο το συνειδητοποιείτε. 

Η παραμικρή αμφιβολία, ο παραμικρός φόβος κι η παραμικρή 

ανάγκη σας να διατηρήσετε τα καθιερωμένα της ανθρώπινης 

αντίληψης, σας εγκλωβίζει. 



Παραχωρείτε στον Πατέρα, για να κατευθύνει Εκείνος και να 

μετουσιώσει, μόνο όσα στοιχεία του είναι σας πραγματικά 

φλέγονται από τον πόθο της Ενότητας. 

Επομένως, μαθητές του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, που 

θέλετε να γνωρίσετε τι θα πει Άνθρωπος - Λόγος, δεν αρκεί 

μία προσευχή, έστω κι αν έχει παλμό, έστω κι αν είναι 

τέλεια στην έκφρασή της, για να προχωρήσετε. Χρειάζεται η 

συνειδητοποίηση και η επίγνωση που εκφράζετε με αυτή την 

προσευχή να σας ακολουθεί σε όλες τις στιγμές της γήινης 

ζωής σας, να γίνει ζωντανό βίωμα μέσα σας. Γιατί πολλές 

φορές μία ολοκληρωμένη προσευχή προέρχεται από την 

ιδιαίτερη ενίσχυση που λαμβάνετε από τον Πατέρα ή από την 

ιδιαίτερη ενεργοποίηση που η Αγάπη των αδελφών σας 

προκαλεί μέσα σας. Δηλαδή δεν οφείλεται μόνο στην 

προσπάθεια που ο καθένας καταβάλλει, αλλά είναι 

αποτέλεσμα της σωστής λειτουργικότητας της συναδέλ-

φωσης, της συνεργασίας, της ομοιοκραδασμικότητας. 

Σας τα λέω όλα αυτά γιατί ήρθε η ώρα να δείτε το Έργο απλά, 

προσιτά, έτσι όπως είναι. Να δείτε το Έργο συνυφασμένο με τη 

ζωή σας, με τη σκέψη σας, με την ύπαρξή σας. Να 

αντιμετωπίσετε με τον ίδιο απλό και προσιτό τρόπο το Θεό και 

επομένως να χωρέσετε την Ενότητά σας μαζί Του. Να 

αντιμετωπίσετε απλά και προσιτά τον Άνθρωπο και να 

χωρέσετε την Ενότητά σας μαζί του. Να ανοίξετε με αυτό τον 

τρόπο το δρόμο για να διδάξετε, να προσφέρετε. Για να 

καταστείτε εκείνοι, που πραγματικά θα ανοικοδομήσουν την 

ανθρώπινη ύπαρξη και θα πλημμυρίσουν με Αγάπη και Ζωή 

όλα τα τμήματα του Ανθρώπου. 

Υπάρχει ανάγκη να ταξινομηθείτε σαφώς στις βασικές αρχές 

του Έργου, έστω κι αν πιστεύετε ότι τα πάντα είναι 

τακτοποιημένα και ταξινομημένα μέσα στο είναι σας. 

Ταξινομηθείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. 

Συνειδητοποιήστε π θα πει Δάσκαλος Ιωάννης, τι θα πει 

Δάσκαλος - Λόγος - Μητέρα. Συνειδητοποιήστε την Ενότητά 

Τους, που υφίσταται και υπάρχει και η οποία 



εκδηλώνεται για να σας βοηθήσει να συλλάβετε την 

Απερινόητη Ποιότητά της. Συνειδητοποιήστε τι θα πει να 

διδάσκεστε απευθείας από το Λόγο διδασκαλίες Αγάπης και 

Φωτός, που λειτουργούν σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, 

με τον ιδιαίτερο εκείνο τρόπο που χρειάζεται, για να 

μετουσιώσει τα αδιέξοδά του και να προχωρήσει. 

Συνειδητοποιήστε την εσωτερική καθοδήγηση που σας δίνεται 

και μην την παραγράφετε, μην την περιορίζετε. Προσπαθήστε 

να εκπαιδευθείτε, ώστε να κατανοείτε ακριβώς τους παλμούς 

του Θείου Πυρός και να τους αποσυμβολίζετε με καθαρότητα. 

Μην επιτρέπετε να εισχωρεί η προσωπικότητα, ο εγωισμός ή 

οι οποιεσδήποτε ποιότητες του είναι σας που εξυπηρετούνται 

από τα ημίμετρα της ανθρώπινης πραγματικότητας. 

Προσπαθήστε να εκπαιδευθείτε, ώστε να είστε σίγουροι για 

την καθαρότητα του είναι σας, όταν εκδηλώνει την Αγάπη του 

προς τον Άνθρωπο και την Αγάπη του προς το Θεό, όταν 

φανερώνει την Αλήθεια, το Φως και την Αρμονία του, ώστε 

πραγματικά να προσφέρει Ζωή μέσα στα διάφορα τμήματα 

του Ανθρώπου. 

Να θυμάστε πάντα, ότι μόνο η πραγματική Αγάπη, η Άπειρη 

Αγάπη, την οποία διδάσκεστε, μπορεί να εξασφαλίσει εκείνη 

την καθαρότητα που δεν δεσμεύει κανένα και να σας 

καταστήσει παλμούς Θείας Ζωής διαχεόμενους και 

τροφοδοτούντες κάθε υπόσταση. Οτιδήποτε άλλο μέσα στην 

Αγάπη εισπορεύεται και συμπληρώνεται, μέσα στην Αγάπη 

μετουσιώνεται και εκτοξεύεται μαζί της, δημιουργώντας τη 

διάχυση του Ενός Εαυτού μέσα στα πάντα, παρουσιάζοντας 

την Ανάσα του Δημιουργού Θεού. Γιατί μόνο η Αγάπη γνωρίζει 

την Ανάσα του Δημιουργού Θεού. Μόνο η Αγάπη μπορεί να 

συντονιστεί με αυτή την Άπειρη Ανάσα και χωρίς να 

περιοριστεί, να εισχωρήσει στην εκδηλωμένη Δημιουργία και 

να έλξει το ρυθμό κάθε άλλης αναπνοής για να τον 

μετουσιώσει μέσα στο δικό της. Γιατί μόνο η 



Αγάπη μπορεί να παραχωρήσει την Ανάσα της και να 

συνεχίσει να αναπνέει, τίποτε άλλο. 

Μελετήστε, καταρτιστείτε, ειδικευθείτε. Φροντίστε να είστε 

ταξινομημένοι, συνειδητοί, να έχετε επίγνωση και 

επαγρύπνηση. Φροντίστε να προσεύχεστε και μέσα από τις 

προσευχές σας να συνειδητοποιείτε τα κενά σας. Κάνοντας όλη 

αυτή την προσπάθεια μην ξεχάσετε ν’ αγαπάτε και να 

κατανοείτε και τον εαυτό σας, που εκπαιδεύεται, αλλά και τον 

Άνθρωπο που βρίσκεται γύρω σας. Μην παρασυρθείτε από μία 

μονομερή προσπάθεια, που δεν θα σας οδηγήσει πουθενά, 

αλλά εμβαπτίζετε κάθε κίνησή σας μέσα στην Αγάπη, για να 

γνωρίσετε την Ανάσταση, αφού πρώτα γνωρίσετε τι θα πει 

Προσφορά προς τα πάντα και Θυσία Άπειρη, που θα σας 

γεμίσει με παλμούς Αρμονίας. 

Υπάρχει μία πορεία, που επιλέξατε να ακολουθήσετε και 

εφόσον ζητάτε τη βοήθειά Μου, την έχετε. Αρκεί να μπορείτε 

να την αντιληφθείτε, να την αξιοποιήσετε. Μα 

μήπως νομίζετε, ότι δεν την είχατε και πριν; Αν δεν είχατε τη 

δική Μου βοήθεια, δεν θα μπορούσατε να φθάσετε μέχρι εδώ, 

δεν θα μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε τον εαυτό σας, ούτε 

να σκεφτείτε, ότι είναι δυνατόν εσείς οι ατελείς να είστε 

ενωμένοι μαζί Μου. Σας έδωσα τη δύναμη να χωρέσετε την 

ιδέα της Ένωσής Μας, για να την παρουσιάσετε στην πράξη. 

Μέσα από αυτή την ιδέα ενεργοποίησα εντός σας το Θείο Είναι 

Μου και σας διέχυσα τους παλμούς της Ζωής Μου με άπειρους 

τρόπους. 

Όμως χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, για να Με 

τροφοδοτήσετε. Σας εμπιστεύθηκα τον Εαυτό Μου. Άκουσα 

τον παλμό του είναι σας που Με κάλεσε και ήρθα και σκήνωσα 

εντός σας, παρόλο που ο χώρος, που Μου ετοιμάσατε, δεν 

είναι τελείως καθαρός και είναι περιορισμένος. Τον καθάρισα 

με την Αγάπη Μου, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να 

Με λερώσει, αλλά το αντιφέγγισμά Μου και μόνο προκαλεί 

κάθαρση και φέρνει τη λαμπρότητα της Άπειρης Παρουσίας 

Μου στα πάντα. 



Μόλις Με καλέσατε ήρθα ταπεινά μέσα σας απαντώντας στην 

αίτησή σας και σας πλημμύρισα με την Αγάπη Μου, με το Φως 

Μου. Όμως φροντίστε Με, όχι γιατί δεν μπορώ να φροντίσω 

τον Εαυτό Μου, αλλά γιατί μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσετε τι 

Είμαι, τι είστε. Μόνο έτσι, Αγαπημένοι Μου, θα καταλάβετε 

ποιος ζει μέσα σας στην Ολότητά Του. 

Τροφοδοτήστε Με και διακρίνετε ποια ποιότητα Με ζωογονεί, 

ποια ποιότητα, από όσες Μου προσφέρετε, σας επιτρέπει να 

λαμβάνετε πιο δυνατό κτύπο από την Παρουσία Μου. Για να 

Μου προσφέρετε κάτι είναι απαραίτητο να το προσφέρετε 

στον Άνθρωπο. Έτσι λαμβάνω. Δοκιμάστε τι είναι αυτό, που 

Με κάνει να σας καλύπτω ολόκληρους, να διασπώ τους 

φραγμούς και τα όρια που έχετε θέσει και να σας πλημμυρίζω 

με το Φως Μου. Διακρίνετε και εκπαιδευθείτε στο τι θα πει 

Αγάπη, γιατί όταν δίνετε Αγάπη, τότε τίποτα δεν Με περιορίζει. 

Άμεσα μετουσιώνω τα καλύμματά σας, τα διασπώ και σας 

πλημμυρίζω με την καθαρότητα του Εαυτού Μου, για να 

φανερωθεί από μέσα σας. Όταν εκφράζετε Ενότητα και Αγάπη, 

αυτές λειτουργούν και γίνονται φανερές σε όλους σας και όλοι 

σας τις γεύεστε. Βέβαια πολύ ελάχιστες φορές παρουσιάζετε 

την ποιότητα της Άπειρης Αγάπης και Ενότητας, έχετε όμως 

την επίγνωση της Δύναμής τους και της Απειρότητάς τους. 

Ακολουθήστε την πορεία του Έργου Μου, που είναι το Έργο 

σας, το Έργο του Ανθρώπου που θεώνεται. Μην σας 

σταματήσει τίποτα, αλλά κάθε σας βήμα ας είναι 

συνειδητοποίηση Ζωής και Ενότητας, ας είναι ένας τρόπος 

μέσα από τον οποίο θα αντιλαμβάνεστε την Ουσία της 

Προσφοράς και θα συντελείτε στην άνοδο και την εξέλιξη της 

ανθρωπότητας. Μην είστε αμελείς ή επιπόλαιοι, αλλά 

φροντίστε οι λόγοι σας να είναι ολοκληρωμένοι και ακριβείς. 

Να έχουν τη σαφήνεια και την καθαρότητα που αρμόζει σε 

υποστάσεις που εκπαιδεύονται από Μένα και είναι απαραίτητο 

να διακρίνουν σωστά, να κατανοούν και να αγαπούν. 



Αποδεχθείτε τον Δάσκαλο Ιωάννη, γιατί ο Δάσκαλος Ιωάννης 

είναι Εκείνος, που όχι μόνο σας δίδαξε και σας διδάσκει 

εξακολουθητικά, αλλά σας καταδεικνύει ολοφάνερα τη Θέωση 

του Ανθρώπου και επισφραγίζει τη δυνατότητα της Θέωσής 

σας. Αν αποδέχεστε τον Δάσκαλο Ιωάννη, αποδέχεστε και τη 

δυνατότητα της Θέωσής σας. Αν δεν Τον αποδέχεστε δεν 

μπορείτε να αποδεχθείτε και τη δική σας δυνατότητα να 

θεωθείτε, ούτε μπορείτε να εισχωρήσετε στις λειτουργίες της 

Θέωσής και στην εκπαίδευση για την πραγμάτωσή της. 

Φροντίστε να μη δεσμεύετε τον εαυτό σας με ατελείς 

κατανοήσεις, που αφορούν το Έργο και τον Δάσκαλο, αλλά 

απελευθερωθείτε. Πάρτε απόφαση, ότι αν θέλετε να 

ασχοληθείτε ολοκληρωμένα με το Έργο δεν μπορείτε να 

ασπαστείτε κάποια στοιχεία από τη Διδασκαλία που σας 

αρέσουν και να απορρίψετε κάποια άλλα. Αυτό είναι 

διεργασία πλάνης. Αφομοιώστε τη Διδασκαλία, όπως σας έχει 

παραχωρηθεί. Πλημμυριστείτε από την Ενότητά της και από 

την Αλήθεια της. Προσπαθήστε να την εφαρμόσετε και να την 

καταδείξετε στον Άνθρωπο. 

Αγαπημένοι Μου, είναι πολύ σημαντικό από τα πρώτα σας 

βήματα η δραστηριότητά σας να στηρίζεται στην επίγνωση και 

στην υπευθυνότητά σας. Να μην προέρχεται από 

ενθουσιασμούς ή επιπόλαιες επιλογές εύκολα ανατρεπόμενες 

από τη συνισταμένη της συλλογικής εκδήλωσης του 

Ανθρώπου. Είναι απαραίτητο να είστε σίγουροι, ότι αυτό που 

κάνετε, το κάνετε επειδή το θέλετε, γιατί το επιλέξατε, γιατί το 

ζείτε, γιατί το πιστεύετε. Το πιστεύετε, όχι επειδή σας έπεισε 

κάποιος άλλος ή σας δόθηκαν μερικά δείγματα, αλλά γιατί από 

μέσα σας αναδύεται η Αλήθεια του, σας πλημμυρίζει και οδηγεί 

τα βήματά σας∙ γιατί από μέσα σας γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει 

άλλος δρόμος, εκτός από το δρόμο της Ενότητας με το Θεό, 

της Χριστοποίησης. Κάθε σας κίνηση τότε, κάθε σας παλμός, 

θα είναι μία προσπάθεια κατάδειξης της Αλήθειας, θα είναι 

προσφορά προς τον Άνθρωπο Εαυτό σας, που ακόμα αγνοεί 

την ύπαρξή του. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ 

Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, Αγαπημένοι μου, είναι η 

φυσική συνέχεια του Έργου της Πρώτης Παρουσίας. Είναι η 

φυσική συνέχεια της Θυσίας του Λόγου Χριστού, ο Οποίος 

κατήλθε στη γη και ενανθρωπίστηκε, για να μπορεί ο 

Ανθρωπος σήμερα να βιώνει τα εξελικτικά στάδια της Θέωσής 

του. Επειδή όμως ο Άνθρωπος υψώνει τα κατεστημένα του και 

προβάλλει πολλές δικαιολογίες για ν’ αρνηθεί την Αλήθεια του 

Εαυτού του, λέγοντας ότι είναι αδύνατον να ταυτιστεί με την 

Τελειότητα του Λόγου Χριστού που ενανθρωπίστηκε στη γη, γι' 

αυτό ο Δάσκαλος Ιωάννης παρουσιάζει τον Άνθρωπο που 

θεώνεται, για να μην υπάρχουν πλέον δικαιολογίες 

απόστασης. Σας καταδεικνύει την προσιτότητα της Θέωσής 

σας, την Αλήθεια του Εαυτού σας με ένα νέο τρόπο, που 

όμως υπάρχει μέσα στην ήδη διοχετευόμενη Διδασκαλία του 

Λόγου Χριστού. Γιατί ο Δάσκαλος Ιωάννης με το Λόγο Χριστό 

ενώνεται κι Αυτόν παρουσιάζει κι Αυτόν καταδεικνύει και σε 

Αυτόν σας οδηγεί, για να Τον νιώσετε μέσα σας. Σας παρέχει 

τον Εαυτό Του συμπυκνώνοντας όλα τα στάδια της πορείας 

του Ανθρώπου, για να είναι πιο εύκολη η δική σας επιλογή, για 

να μετουσιωθούν τα κατεστημένα σας. 

Σας δείχνει μια Αλήθεια, Αγαπημένοι μου. Κατήλθε στη γη και 

άνοιξε τη ροή των ιδεών μέσα στον Άνθρωπο, προσέδωσε νέα 

κινητικότητα στις διεργασίες του νου και της καρδιάς του. 

Αυτό έγινε, γιατί ο Πατέρας ήθελε και γιατί ο Πατέρας θέλει ο 

Άνθρωπος πια να αναθαρρήσει, 



να πάψει να είναι δεσμευμένος στα οποιαδήποτε κατεστημένα 

του, να πάψει να αρνείται την Ουσία του, τον Εαυτό του. Ήρθε 

η ώρα ο Άνθρωπος να πει, ότι έχει Αγάπη κι Ενότητα μέσα του 

να δώσει άπλετα σε όλους. Ήρθε η ώρα ο Ανθρωπος να 

πιστέψει σε αυτό που είναι και να μην προσπαθεί να πλάσει 

δημιουργήματα που προέρχονται από τις διανοιακές του 

ποιότητες, για να εκφράζει σε αυτά την πίστη του, αλλά να 

αφήσει τον Εαυτό Δημιουργό, τον ενωμένο με τον Ένα 

Δημιουργό Θεό, να δημιουργήσει Αγάπη, να δημιουργήσει 

ιδέες, να δημιουργήσει Ενότητα, να αναδιαρθρώσει όλα τα 

κατεστημένα τα οποία πάνω στην ανθρωπότητα 

υπάρχουν. Να αναδιαρθρώσει την οικογένεια, την κοινωνία, 

τα επαγγέλματα, τις επιστήμες, καθετί να το θέσει πραγματικά 

στην υπηρεσία του Θεού που μέσα του ζει. Γιατί μόνο αν ο 

Άνθρωπος κατανοήσει, ότι ο Θεός ζει μέσα του, πραγματικά 

θα θέσει καθετί στην υπηρεσία του Θεού, γιατί δεν θα έχει πού 

αλλού να θέσει, ό,τι κι αν ασχολείται, παρά στον Εαυτό του. 

Ο Δάσκαλος Ιωάννης ήρθε να σας πει να τολμήσετε να 

περπατήσετε αυτό το δρόμο, που είναι ο δρόμος που θα σας 

γεμίσει με τον Εαυτό σας. Ήρθε να ενδυθεί τους φόβους σας 

και τις ατολμίες σας, τις αναστολές σας και τις αρνήσεις σας κι 

οτιδήποτε προέρχεται από τη μέχρι τώρα σκέψη σας, για να 

σας παρουσιάσει τη μετουσίωσή τους και να πει σε όλους: ’ναι 

Αγαπημένε Άνθρωπε ό,τι έχεις» μέσα σου, ό,τι σε δεσμεύει και 

σε καθηλώνει, ό,τι θεωρείς διττό και άσχημο, ό,τι θεωρείς 

ανίκανο να οδηγηθεί στη Θέωση, μπορεί να θεωθεί. Κοίταξέ με 

Είμαι η Ολότητα Άνθρωπος που θεώνεται και για να θεώνεται 

η Ολότητά σου, για να σου παρουσιάζεται μέσα από μία 

μορφή, θα πει ότι όχι μόνο έχεις το δικαίωμα, αλλά έχεις το 

Θείο Υπερούσιο καθήκον να καταδείξεις τον Εαυτό σου". 

Αυτό το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, το Νέο Έργο, είναι 

τόσο κοντά σας, Αγαπημένοι μου, είναι μέσα σας, είναι όλες τις 

ώρες εντός σας, αρκεί να κοιτάξετε λίγο πιο βαθιά στο είναι 

σας, αρκεί να αφήσετε τα μάτια 



σας να ερευνήσουν μέσα στην ύπαρξή σας την Ενότητά σας με 

το Θεό. Αρκεί λιγάκι να αφήσετε την απασχόληση με τη ροή 

της καθημερινότητας, να σιγήσετε τις έγνοιες των υλικών σας 

ενασχολήσεων, για να μπορέσετε να γνωρίσετε τι είστε. Για να 

μπορέσετε να γνωρίσετε, ότι το Έργο, που ήδη 

φανερώνεται στη γη, δεν είναι μία θρησκεία, που σας καλεί 

να την ασπαστείτε, δεν είναι μία πίστη που σας καλεί να την 

ακολουθήσετε, δεν είναι μία θεωρία όμορφη και 

καλοστημένη, που θέλει να σας αφαρπάσει μέσα στην 

ιδεολογία της, αλλά είναι η Ζωή και η Αλήθεια, όπως ο 

Λόγος Χριστός την παρουσίασε κι όπως ο Λόγος Χριστός 

την παρουσιάζει. Είναι η Ζωή και η Αλήθεια που θα 

πραγματωθεί από μέσα σας, μέρα με τη μέρα, στιγμή με 

στιγμή και θα διαχυθεί πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη με 

πράξεις Ευλογίας, με πράξεις Ενότητας και Αγάπης. 

Αγαπημένοι μου αυτό το Έργο δεν πολεμά κανέναν και 

τίποτα. Δεν πολεμά την εκκλησία. Αυτό το Έργο 

παρουσιάζει τον Εαυτό του. Η Αλήθεια παρουσιάζεται. Έχει 

χρέος να φανερωθεί. Ο Πατέρας εντέλλει, ο Ανθρωπος να 

μάθει τι είναι. Κι όταν ο Πατέρας εντέλλει ο Άνθρωπος δεν 

μπορεί παρά να υπακούσει. Έτσι ο Δάσκαλος Ιωάννης 

υπάκουσε και παρουσιάζει την Αλήθεια. Έτσι, Αγαπημένοι μου, 

κι εσείς από τη στιγμή που θα νιώσετε το Έργο, θα υπακούσετε 

σε αυτό που εντός σας λειτουργεί και θα εκδηλώσετε την 

Αλήθεια τού Έργου μέσα από Αγάπη και Ενότητα ως ζωντανή 

πραγματικότητα καθιστώντας τη μορφή σας περιπατούντα 

Χριστό Λόγο εν εκδηλώσει. 

Θέλω να σταθώ όμως και σε μια άλλη ιδέα την οποία ο 

Δάσκαλος Ιωάννης εισήγαγε στην ανθρωπότητα. Την ιδέα της 

Θέωσης της γυναίκας, την ιδέα του Λόγου Μητρός. Δηλαδή ότι 

η Παναγία η Θεοτόκος ήταν ενωμένη με το Λόγο-Χριστό, ήταν 

εξίσου Λόγος όπως και ο Ιησούς. Μέσα στα Ευαγγέλια υπάρχει 

ένα εδάφιο: λέγει ο Ιησούς Αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν 

γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του βαπτιστού" (κατά 

Ματθαίον ΙΑ' 1 1 ) .  Αναρωτιέμαι, Αγαπημένοι μου αδελφοί, 



δεν γεννήθηκε ο Λόγος, δεν γεννήθηκε ο Ιησούς, δεν ήταν ο 

Ιησούς μεγαλύτερος από τον Ιωάννη; Αναμφισβήτητα σε αυτό 

δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Επομένως εφόσον γεννήθηκε 

και είναι γνωστή η Θεοτοκία της Μαρίας, μήπως σε αυτό το 

σημείο ο ίδιος ο Ιησούς έκρυψε την Απόλυτη Αλήθεια του 

Λόγου Μητρός; Μήπως έκρυψε την Αλήθεια αυτή μέσα σε 

συμβολισμούς, γιατί ο Άνθρωπος δεν ήταν ακόμα έτοιμος να 

δεχθεί αυτή την αποκάλυψη; Και στέλνει τώρα τον Ιωάννη και 

κάνει την αποκάλυψη αυτή. Μα δεν την κάνει σαν ιδέα, την 

πραγματώνει μέσα Του, γιατί εντός Του υπάρχει ο Λόγος Υιός 

κι ο Λόγος Μητέρα απόλυτα ενωμένος ως Ένας Λόγος. 

Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να τελέσει αυτό το Έργο, δεν θα 

μπορούσε να φανερώσει τη Θέωση. 

Όμως θέλω να σας πω, ότι ο Λόγος Μητέρα εκδηλώνεται και 

μέσα από γυναικεία μορφή για διευκόλυνσή σας, και για να 

καταρρίψει όλα τα κατεστημένα και τους περιορισμούς. 

Οφείλω να σας το πω για να συλλάβετε όλοι σας, άνδρες και 

γυναίκες, τη λειτουργία του Λόγου εντός σας. Οφείλω να σας 

το πω, γιατί ο Λόγος Υιός κι ο Λόγος Μητέρα ως Ένας Λόγος 

θα καταδείξουν τη συνεργασία τους, τη Θεία συνεργασία, τη 

συνεργασία του Θεού που κανένας Άνθρωπος μέχρι στιγ-

μής δεν έχει κατανοήσει και χωρέσει. Θα σας καταδείξουν 

αυτή την Ενότητα κι αυτή την Αγάπη την οποία οφείλετε να 

έχετε ο ένας προς τον άλλον, μετουσιώνοντας τα 

κατεστημένα των φύλων και των διαφοροποιήσεων μέσα 

στην Ενότητά σας, μιλώντας σας για το ίδιο Έργο, γιατί Ένα 

είναι το Έργο, παρουσιάζοντας τον Εαυτό Τους σε όλους σας 

ως Ένα Εαυτό απόλυτα ενωμένο με τον Δάσκαλο Ιωάννη. 

Αγαπημένοι μου, ήρθε η ώρα να προχωρήσετε, να 

σταματήσετε να εγκλωβίζεστε στα κατεστημένα σας, να ζήσετε 

και να αναπνεύσετε ελεύθερα την Ανάσα της Δημιουργίας, την 

Ανάσα της Ύπαρξης. Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να διαχέετε 

ιδέες αναγεννημένες στην ανθρωπότητα. Μην περιμένετε 

άλλους να πλημμυρίσουν τη γη με ιδέες. Είστε εκείνοι που 

έλαβαν μέσα τους το Μήνυμα της Ζωής, είστε εκείνοι που 

έλαβαν μέσα τους τον 



Ιωάννη. Μην περιμένετε άλλο για να Τον αφήσετε να 

λειτουργήσει, να πλημμυρίσει την καρδιά σας και το νου σας, 

να πλημμυρίσει την ύπαρξή σας ολόκληρη με τρικυμία γιατί 

πρώτα τρικυμία θα ξεσηκωθεί εντός σας για να καταρριφθούν 

όλα εκείνα τα οποία τόσους αιώνες με επιμέλεια μαζεύατε. Κι 

αυτή η τρικυμία ως το ύδωρ της κάθαρσης θα σας 

μετακινήσει από καθετί που υψώνει απαγορεύσεις και 

αποστάσεις ανάμεσα σε εσάς και το Θεό, ανάμεσα σε σας 

και το Λόγο Υιό-Μητέρα, γιατί καμία απαγόρευση δεν 

υπάρχει και καμία απόσταση. 

Πού είναι η απόσταση, Αγαπημένοι μου, όταν ο Λόγος σας 

μιλάει, όταν σας θωπεύει με τις Ευλογίες Του κι όταν, αν το 

θελήσετε κι αν το επικαλεστείτε, μπορεί να ρεύσει από εντός 

σας και να σας γεμίσει με Ευλογίες. Ποιος νομίζετε ότι 

εκδηλώνει αυτό το Έργο και ποιος νομίζετε ότι μιλά μέσα από 

τις μορφές, οι οποίες παρουσιάζονται, παρά μόνο ο Λόγος. 

Θαρρείτε, ότι υπάρχει Ανθρωπος, που μπορεί να τολμήσει να 

μιλήσει για Αλήθεια, αν αυτός ο Άνθρωπος δεν εκφράζει το 

Λόγο; Θαρρείτε, ότι μπορεί να υπάρξει Άνθρωπος, που μπορεί 

να μιλήσει για Αγάπη, αν αυτός ο Άνθρωπος δεν είναι 

ενωμένος με την Πηγή της Αγάπης και της Σοφίας; Θαρρείτε 

ότι αυτό που σας φανερώνεται, είναι κάτι που δεν μπορεί να 

γίνει από εσάς; Μα για σας γίνεται, για να αποκτήσετε βιώματα 

Θεία και Τέλεια, για να πάψετε να δεσμεύεστε στις παρανοήσεις 

σας και να εγκλωβίζετε το νου σας. Για σας γίνεται για να 

πάρετε μαθήματα Θείας Απειρότητας μέσα στο είναι σας, να 

τα βιώσετε και να τα λειτουργήσετε ως Ζωή και ως Αγάπη, 

να τα αξιοποιήσετε σε πράξεις Ενότητας, σε πράξεις 

Ευλογίας. Για σας γίνεται, για να σας δώσει τη δύναμη να 

τολμήσετε να δείτε την Αλήθεια του Εαυτού σας. Όση δύναμη 

και κουράγιο θέλετε, όση δύναμη και κουράγιο χρειάζεστε για 

να αποκτήσετε την παρρησία της Ενότητάς σας και να 

σαλπίσετε το χαρμόσυνο Μήνυμα της Αναγέννησης του 

Ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Σε σας ο Άνθρωπος αποτείνει το κάλεσμά του, σε εσάς που τα 

αυτιά σας άγγιξαν οι ήχοι της Ευλογίας. 



Μπορείτε να αφουγκραστείτε αυτό το κάλεσμα του 

Ανθρώπου, αυτή την ανάγκη του; Μα αν δεν μπορείτε να το 

αφουγκραστείτε, κοιτάξτε γύρω σας, τα γεγονότα 

κραυγάζουν. Ο Άνθρωπος έχει ανάγκη από Αγάπη, από ιδέες 

Φωτός. Ο Άνθρωπος έχει ανάγκη από τόλμη πραγματική, όχι 

εξουσιαστική, όχι κυριαρχική, τόλμη Αγάπης και 

Προσφοράς και Θυσίας. Κι εσείς όλοι σαν τμήματα του Ενός 

Ανθρώπου, πείτε μου, μπορείτε ν’ αντισταθείτε σε αυτή την 

έκκληση, μπορείτε να μη νιώσετε μέσα σας την πλημμυρίδα 

της ανάγκης του Ανθρώπου; Μπορείτε να μη βιώσετε, ότι ήρθε 

η ώρα να κάνετε το παν, για να καταδείξετε τον Εαυτό σας, 

για να παρουσιάσετε τη βοήθεια προς τον Εαυτό σας 

Άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται; 

Ο Άνθρωπος χρειάζεται να εργαστεί πολύ για να 

ανοικοδομήσει με Ενότητα και Αγάπη ό,τι μέχρι σήμερα με 

διάφορους τρόπους έχει διαλύσει. Υπάρχει πάρα πολύ εργασία 

για όλους εκείνους, που βιώνοντας την Ενότητά τους με τον 

Άνθρωπο και το Θεό θα αρχίσουν να αγωνίζονται ξεκινώντας 

από τον εαυτό τους, για να ισορροπήσουν τις καταστάσεις 

τους, για να πιστέψουν στην Αγάπη, για να γίνουν Αγάπη. Για 

να πιστέψουν στο Λόγο - Χριστό Μητέρα και Υιό και να γίνουν, 

στάδιο με στάδιο, Ένα μαζί Του. Όμως τι ανεξάντλητη και τι 

απλόχερη προσφορά από τον ίδιο τον Πατέρα! Ποιος άλλος 

Άνθρωπος έχει έναν αγωγό τόσο άπειρα διανοιγμένο στη 

διοχέτευση της Αλήθειας, της Αγάπης, της Ζωής, της 

Προσφοράς, της Τελειότητας; Μα θα μου πείτε ο Πατέρας σε 

όλους δεν παρέχει τη βοήθειά Του; Βέβαια, Αγαπημένοι μου, σε 

όλους, αλλά φανταστείτε τι έχει να προσφέρει σε εκείνους που 

θα αρχίσουν να αγωνίζονται για να νιώσουν την Παρουσία 

Του, για να Τη διαχύσουν σαν πραγματικότητα στη γη. 

Φανταστείτε πόσο δυναμικό κρατάτε κλεισμένο σε 

μικρότητες και πικρίες, σε αγανάκτηση και λανθασμένους 

λόγους. Δυναμικό που έχει ανάγκη αυτή η γη, που έχει ανάγκη 

ο Άνθρωπος, για να γνωρίσει τι θα πει Αρμονία, για να 

γνωρίσει την πραγματικότητα του Εαυτού του. Φαντα- 



στείτε πόσο δυναμικό έχετε κλεισμένο μέσα σε εντρυφήσεις 

περιορισμών και σε προσπάθειες να επιτύχετε στόχους 

μερικότητας. Καλοί οι στόχοι της μερικότητας, αλλά όταν 

αναμένει ο στόχος της Ολότητας του Εαυτού σας, γιατί να μη 

συντονίσετε όλες τις προσπάθειές σας, ώστε να οδηγηθείτε σε 

αυτόν. Γιατί να μην ξεκινήσετε μία πορεία. Αναγεννηθείτε 

ολοκληρωτικά σαν νους, σαν καρδιά, σαν συνείδηση. 

Αναγεννηθείτε από το Φως του Πνεύματος του Αγίου που 

διαχέεται πάνω στη γη ως πραγματικότητα και που είναι ήδη 

φανερό μέσα από υποστάσεις που το πιστεύουν και το 

εκδηλώνουν. Αναγεννηθείτε από την Προσφορά της Μητέρας 

στο είναι σας, η οποία έχει το δικαίωμα να γεννήσει εντός σας 

το Λόγο, γιατί συντονίστηκε με τους κραδασμούς της ύπαρξής 

σας, με τη μορφή, εκδηλώνοντας στη γη τη Γέννηση. 

Αναγεννηθείτε από την Προσφορά του Ιωάννη, που 

ολοκληρωτικά σας παρέχεται ως Ουσία και Ζωή, ως 

Αρμονία και Απειρότητα, βεβαιώνοντας την πραγμάτωση 

της Θέωσης του Ανθρώπου με κάθε τρόπο, έτσι ώστε 

τίποτα να μη μπορεί να παρέμβει ανάμεσα σε εσάς και σε 

αυτή την πραγματικότητα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

Η ΣΤΕΙΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΕΩΣΗΣ 

Αγαπημένοι Μου θα σας μιλήσω για τον Δάσκαλο Ιωάννη, 

γιατί είναι ανάγκη να αντιληφθείτε, όχι με το νου σας, αλλά με 

την ίδια σας την ύπαρξη, το Μεγαλείο και την προσιτότητα του 

Δασκάλου Ιωάννη, που κατήλθε στη γη ακριβώς για να σας 

δείξει αυτή την προσιτότητα. Για να σας παρουσιάσει με 

όλους Του τους παλμούς τη δυνατότητα της δικής σας 

Θέωσης, βαδίζοντας βήμα με βήμα την πορεία του Ανθρώπου 

που θεώνεται και συλλέγοντας μέσα Του όλα εκείνα τα 

στοιχεία της αμφιβολίας, της ατολμίας, της άγνοιας και της 

ημιμάθειας, που από τον Ανθρωπο εκπέμπονται 

αντιμετωπίζοντας το Μήνυμα της κλήσης του στην πορεία της 

Χριστοποίησης-Θέωσης. 

Ο Δάσκαλος Ιωάννης είναι ο Δάσκαλος της Νέας Κοσμικής 

περιόδου. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Γνωρίζετε, ότι καταδεικνύει 

την πορεία του Ανθρώπου που θεώνεται, ότι παρουσιάζει την 

Ολότητα του Ανθρώπου, που βεβαιώνει τη Θέωση όλων σας, 

όμως όλα αυτά είναι ιδέες, που ακόμα δεν έχουν πλημμυρίσει 

την ύπαρξή σας. Διότι αν την είχαν πλημμυρίσει δεν θα είχατε 

αμφισβητήσεις, ούτε θα χανόσαστε σε διεργασίες διττότητας, 

ψάχνοντας με λειτουργίες της διάνοιας να αγγίξετε το Άπειρο 

Μεγαλείο της Αλήθειας, που είναι ο Δάσκαλος Ιωάννης, που 

είναι ο Ένας Άνθρωπος, που θεώνεται. 

Το Άπειρο Μεγαλείο της Αλήθειας του Δασκάλου Ιωάννη δεν 

μπορείτε παρά να το αγγίξετε με το Ελεύθερο Πνεύμα, που 

Εκείνος σας δίνει, γιατί από τη στιγμή που βρίσκεται στη γη, 

από τη στιγμή που 



εκδηλώνεται με την άδεια του Πατέρα, σας έχει ελευθερώσει 

ήδη. Έχει ελευθερώσει όλα τα τμήματα του Ανθρώπου, για να 

μπορούν να συλλέξουν μέσα τους την Υπέρτατη Αλήθεια, να τη 

βιώσουν και να την εκδηλώσουν. Όμως εκτός από το ότι άμεσα 

συνέλεξε με την Παρουσία Του όλες τις αντιδράσεις, που ο 

πλανήτης γη εξεπόρευσε, όλες εκείνες τις δομές των 

κραδασμών, που μέσα από το διαχωρισμό νομοτελειακά 

κινήθηκαν, για να εγκλωβίσουν την πορεία της Θέωσης του 

Ανθρώπου, εκτός από το ότι μετουσίωσε καθετί, που ήταν 

δυνατόν να σταματήσει την πραγματοποίηση της Θέωσης, 

εξακολουθεί να συλλέγει εντός Του όλες τις αμφισβητήσεις, 

τις αρνήσεις, τις ατολμίες, που εντάσσονται στα κατεστη-

μένα ακόμα και εκείνων, που μαθητές Του καλούνται. Γιατί 

οι διεργασίες, που μέσα σας γίνονται, οφείλονται στο στατικό 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε την Αλήθεια και τις 

καθρεφτίζετε σε Εκείνον, ο οποίος σας την παρουσιάζει με την 

πληρότητά της και μέσα από τη Μορφή Του. Όλες οι 

διαταραχές και η απώλεια Φωτός που αισθάνεστε, όλες οι 

ενοχές ή οι ελλείψεις που μέσα σας αντιλαμβάνεστε, είναι η 

απόρροια μίας πορείας διαχωρισμών και η άρνησή σας να 

επιλέξετε διαμιάς μία άλλη πορεία Φωτός και Ζωής. 

Είστε μαθητές της Αλήθειας, Αγαπημένοι Μου, μαθητές του 

Απείρου και έχετε υπέρτατο καθήκον να καταδείξετε στον 

Ανθρωπο αυτή τη Διδασκαλία, να φανερώσετε στον Ανθρωπο 

τον Ιωάννη Λόγο - Χριστό, τον Ανθρωπο Λόγο - Χριστό, που 

μέσα σας υπάρχει και που σας τροφοδοτεί. Έχετε υπέρτατο 

καθήκον να μην αναπαράγετε κατεστημένα επί κατεστημένων, 

αλλά να παρουσιάσετε την Αλήθεια, γιατί η Αλήθεια μέσα σας 

εισχώρησε και η Αλήθεια από εντός σας είναι απαραίτητο να 

εκδηλωθεί για να πλημμυρίσει τη γη. 

Προσέξτε τα βήματά σας, την πορεία σας, τη μελέτη σας. 

Προσέξτε ό,τι κάνετε για να μην σας οδηγήσει σε καθιερωμένες 

μορφές πίστης, όπως μέχρι σήμερα ο Άνθρωπος αντιμετώπισε 

και αντιμετωπίζει την πίστη, για να μην σας οδηγήσει σε 

στατικούς, αδρανείς και περιορι- 



σμένους τρόπους εκδήλωσης θρησκευτικότητας. Δεν 

διδάσκεστε να οδηγηθείτε σε μια στείρα θρησκευτικότητα ή σε 

μία περιορισμένη στις δυνατότητες του Ανθρώπου 

αντιμετώπιση της Αλήθειας. Διδάσκεστε για τον Άνθρωπο - 

Θεό και το ζείτε, το αισθάνεστε. Τι άλλο θέλετε να σας 

παρουσιάσει ο Ιωάννης, τι άλλο ζητάτε να δείτε; Πώς αλλιώς 

θέλετε να δονηθεί η ψυχή σας για να μπορέσει να λύσει τις 

αλυσίδες του ανθρώπινου διχασμού και των περιορισμών 

της; 

Μα δεν έχετε να κάνετε πολλά. Ήδη ο Ιωάννης έχει 

μεταστοιχειώσει τα στοιχεία, που αποτελούν τις αλυσίδες σας, 

με τέτοιο τρόπο, ώστε μία πραγματικά ελεύθερη ανάσα της 

ψυχής σας να τα καταλύσει και να τα κάνει Φως. Ήδη έχει 

εργαστεί για σας ο Άνθρωπος - Ολότητα, που θεώνεται. 

Αξιοποιήστε την εργασία Του, αξιοποιήστε την Προσφορά Του. 

Αξιοποιήστε όλο αυτό το δυναμικό της Αγάπης, που σας έχει 

παραχωρήσει. Αξιοποιήστε όλη αυτή την Προσφορά και την 

Ουσία την Άχρονη και την Ακένωτη, που πλημμυρίζει το είναι 

σας, το δικό σας που έχετε αρχίσει να συνειδητοποιείτε κάποια 

πράγματα, αλλά και κάθε τμήματος του Ανθρώπου, που 

καλείται από τον Πατέρα να επιστρέφει και να ενωθεί με την 

Παρουσία του Κοσμικού, Απέραντου και Απερινόητου 

Δασκάλου Ιωάννη. 

Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά, που έχετε συλλάβει μπροστά στην 

Απερινόητη Αλήθεια. Ίσως αυτά τα λίγα να έχουν φέρει ήδη 

μεταλλαγές στη ζωή σας, ίσως πραγματικά να σας έχουν 

διδάξει στοιχεία Αγάπης, αλλά δεν είναι αυτό το έργο σας. Το 

έργο σας είναι να γίνετε η ροή της Αλήθειας και της Αγάπης. 

Το έργο σας είναι να καταδείξετε την Ένωση της ανθρώπινης 

φύσης με το Θεό και τη μετουσίωση αυτής της ανθρώπινης 

φύσης μέσα στην Πύρινη Ουσία του Θεού. Το έργο σας είναι 

να μην απορρίπτετε τίποτα, αλλά να μπορείτε τα πάντα να τα 

συλλέγετε μέσα σας και να τα μεταστοιχειώνετε σε Αγάπη και 

Φως. Τα πάντα να τα ισορροπείτε, γιατί αν δεν μπορείτε να 

ισορροπήσετε τα πάντα μέσα σας, δεν 



είναι δυνατόν να ισορροπήσετε ό,τι έχετε διασκορπίσει στο 

Σύμπαν. 

Μετακινηθείτε από τις απλές προσευχές, που μέχρι σήμερα 

μπορεί να σας βοήθησαν, αλλά δεν είναι αυτές οι οποίες θα 

παρουσιάσουν τον Άνθρωπο - Λόγο. Ο Άνθρωπος - Λόγος 

είναι πολίτης του Σύμπαντος, πολίτης της Άπειρης Δημιουργίας 

και οι Ιδέες του είναι Ιδέες Απείρου. Η μαθητεία σας δεν είναι 

μαθητεία Ανθρώπου της γης, αλλά μαθητεία Ανθρώπου του 

Απείρου. Γι' αυτό κάντε αρχή, κάντε προσπάθειες επίγνωσης, 

συλλάβετε Νομοτέλειες, την αρχή της Νομοτέλειας της 

προσευχής. Διευρυνθείτε. Διευρύνετε την πίστη σας, την 

Αγάπη σας, τις ιδέες σας. Μην είστε ευχαριστημένοι από 

τίποτα, από κανένα αποτέλεσμα που μέχρι σήμερα 

παρατηρήσατε στη ζωή σας. Αυτά ανήκουν στις επιτυχίες και 

στους στόχους τους ανθρώπινους και δεν μπορούν να ικανο-

ποιήσουν τον πολίτη του Απείρου, το διαχεόμενο και το 

μαθητευόμενο Άνθρωπο-Λόγο, που διδάσκεται από τον 

Δάσκαλο Ιωάννη και ενούμενος μαζί Του, Τον καταδεικνύει. 

Ανοίξτε το είναι σας και αφήστε τον Ιωάννη να ρεύσει. Μέσα 

σας είναι και Τον εγκλωβίζετε. Κάθε εγκλωβισμός, που γίνεται 

με τη σκέψη σας, με τις πράξεις σας ή με τις λειτουργίες του 

διαχωρισμού σας, διαχέει ένα παλμό στο Είναι Του, που πρέπει 

να μετουσιώσει. Καταδεικνύει ακόμα μία αντίδραση του 

Ανθρώπου απέναντι στο Άπειρο Θείο Είναι, που ο Ιωάννης 

λαμβάνει και μετουσιώνει ως η Άπειρη Χοάνη, που μετουσιώνει 

καθετί ελευθερώνοντας τον Εαυτό Του. Γιατί Εκείνος γνωρίζει, 

ότι είστε ο Εαυτός Του και δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ 

να προσφέρεται, να θυσιάζεται, για τα κομμάτια του Εαυτού 

Του, Αέναα και Ανεξάντλητα, μέχρι τα κομμάτια αυτά να 

διαπιστώσουν τη λειτουργία τους. Να πάψουν να αρκούνται 

σε εξωτερικές ανθρώπινες εκφράσεις προσπαθειών ή 

ευχαριστίας και να τολμήσουν να δείξουν την πίστη τους στον 

Άνθρωπο - Λόγο - Ιωάννη - Χριστό, ώστε να τα αφαρπάσει η 

πραγματική Ζωή, που Εκείνος φανερώνει. 



Όλοι έχετε μέσα σας Ζωή από τη Ζωή Του και αναμφισβήτητα 

τροφοδοτείστε. Ολοι έχετε Χάρη από τη Χάρη, που εκδηλώνει 

στη γη, πολλά δείγματα που πλημμυρίζουν την ύπαρξή σας και 

ίσως επαρκούν για τα μέτρα και τα σταθμά σας. Όμως πώς 

μπορείτε να δια νοηθείτε να αρκεστείτε σε αυτά τα 

επιτεύγματα, όπως εσείς τα ονομάζετε, όταν αντιλαμβάνεστε, 

ότι ακόμα κι αυτές οι προσπάθειες, που για σας είναι 

προσπάθειες υψηλές, εστεμένες από την επιτυχία, διαχέουν 

στην Ολότητα του Ανθρώπου Ιωάννη παλμούς περιορισμού, 

που χρειάζονται επιπλέον μετουσίωση από Εκείνον, για να 

μπορέσετε να προχωρήσετε πιο πέρα; 

Αγαπημένοι μου, χωρέστε την Απειρη Ύπαρξη, την Απειρη 

Αλήθεια, τον Απειρο Εαυτό σας. Αφήστε Τον να εισχωρήσει σε 

όλους τους παλμούς σας, σε όλες τις λειτουργίες σας, σε όλο 

σας το είναι, στη σκέψη σας, στην προσωπικότητά σας, σε 

καθετί. Χωρίς κανένα περιορισμό αφήστε Τον να λειτουργήσει, 

όχι έτσι όπως εσείς θέλετε, όχι σύμφωνα με τις επιλογές σας, 

όχι σύμφωνα με αυτό που θεωρείτε σωστό, αλλά σύμφωνα με 

την Απόλυτη Γνώση της Αλήθειας, που Εκείνος έχει. Μη βάζετε 

φραγμούς στη ροή Του, στην Αγάπη Του, γιατί όλες οι 

αντιδράσεις σας είναι φραγμοί στη ροή και την Αγάπη Του, 

που είναι η δική σας ροή, η δική σας Αγάπη, που ήρθε να σας 

τη φανερώσει, συλλέγοντας τον πόνο της άρνησης, την οποία 

εκπέμπετε σαν τμήματα του Εαυτού και μετουσιώνοντας 

αυτόν μέσα στην Άπειρη Αλήθεια της Ενότητάς Του. 

Φροντίστε από τώρα και στο εξής να έχετε νέα τοποθέτηση. 

Να μη διδάσκεστε το Έργο απλά με το νου σας, αλλά να το 

ζείτε. Φροντίστε κάθε στιγμή να συνειδητοποιείτε σε βάθος 

όλες τις Αλήθειες, οι οποίες παρουσιάζονται, που καλούν τον 

Άνθρωπο να καταδείξει τη Θεότητά του, που δεν 

διαμορφώνουν Θρησκεία, αλλά παρουσιάζουν και 

εκδηλώνουν την Ύπαρξη του Ζώντος Θεού πάνω στον 

πλανήτη γη, που θα περπατά σε χιλιάδες σκηνώματα και θά 

είναι Ένας. Εάν ο Ζων Θεός θα περπατά πάνω στη γη, τότε δεν 

θα χρειάζεται 



Θρησκεία, αλλά θα είναι η έκφραση του Εαυτού Του η 

παρουσία της Αγάπης και της Ευλογίας, η εγκαθίδρυση μέσα 

στον Ανθρωπο της Απόλυτης Αλήθειας και η εκδήλωσή της 

χωρίς παρανοήσεις. 

Το Έργο αυτό και ο Δάσκαλος Ιωάννης σας καλούν να 

μετουσιώσετε ό,τι σαν στηρίγματα χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι, για να μπορέσετε να δείτε τη δύναμη της Αλήθειας, 

να βιώσετε την Παρουσία του Ιωάννη μέσα σας και τη 

λειτουργικότητά Του με Άπειρους τρόπους. Του Ιωάννη - 

Λόγου - Χριστού, που δεν διαφέρει από τον Ένα Λόγο - Χριστό, 

αλλά ενωμένος μαζί Του είναι, γιατί Ένας είναι ο Λόγος - 

Χριστός, διάχυτος παντού και δεν υπάρχει δεύτερος. 

Μην σας παραπλανήσουν, όταν σας αντιμετωπίσουν οι 

άνθρωποι με οποιοδήποτε τρόπο για τις ιδέες, που έχετε. Γιατί 

εσείς δεν έχετε ιδέες μόνο, έχετε βιώματα, έχετε επίγνωση, 

έχετε συνείδηση. Δεν άγεσθε και φέρεσθε από καθοδηγήσεις, 

αλλά βιώνετε την Αλήθεια και η Αλήθεια σας ελευθερώνει. Το 

Έργο δεν είναι κάτι, που το υπακούτε τυφλά. Πρέπει να το 

ζείτε, κάθε στιγμή να το εμπεδώνετε μέσα σας, με επίγνωση, 

βιώματα και λειτουργίες Ζωής, γιατί διαφορετικά δεν θα 

μπορέσετε να παρουσιάσετε την Αλήθεια του. Αν δεν μπει μέσα 

σας θα αναγκαστείτε κάποια στιγμή να υποταχτείτε στη ροή 

των κατεστημένων, γιατί όταν η ροή αυτή κυριαρχεί μέσα σας, 

αυτή θα σας καθοδηγήσει. 

Έχετε κάθε δύναμη, προερχόμενη από τον Πατέρα και τον 

Δάσκαλο Ιωάννη, που μαζί Του ταυτίζεται, για να 

παρουσιάσετε την Αλήθεια. Έχετε κάθε ενίσχυση, διανοίξεις 

πολλές έχουν επιτελεστεί εντός σας και παρουσιάζετε 

ισορροπημένη ενεργοποίηση σε όλα τα Κέντρα και τις 

λειτουργίες σας, πλημμυρίδα Χάρης. Αξιοποιήστε τα και 

κινηθείτε. Κινήστε όλους τους παλμούς σας με την ταχύτητα 

του Απείρου, με την ταχύτητα της Πανταχού Παρουσίας. Μη 

σας αρκεί και μη σας εκφράζει καμία άλλη ταχύτητα παρά 

μόνο αυτή, που θα σας επιτρέπει όλες τις ώρες να είστε 

συμμέτοχοι της 



Αλήθειας, της Αγάπης, εκφραστές αυτών με όλους σας τους 

παλμούς. 

Εκφράζοντας την Άπειρη Αγάπη του Λόγου Χριστού - Μητέρας 

σας ευλογώ όλους, ώστε το Έργο του Ιωάννη μέσα σας να 

φανερωθεί, να λειτουργήσει και να πλημμυρίσει τα Κέντρα 

σας. Μετουσιώνω καθετί, που εμποδίζει αυτές τις λειτουργίες 

να αναφανούν, να λάμψουν και να εγκαθιδρύσουν την 

Αδιάβλητη, την Υπερούσια Αλήθεια. 

Σας πλημμυρίζω με τον Εαυτό Μου, αφομοιώνοντας την 

Ύπαρξη του Ιωάννη με την οποία Ένα Είμαι. Αυτή την Ύπαρξη 

που εκδηλώνοντας το Θέλημα του Πατέρα συνέβαλε στη 

Φανέρωσή Μου, βοηθώντας τον Άνθρωπο να κατανοήσει με 

ενσυνείδητες διεργασίες την Παρουσία Μου εντός του. Αυτή 

την Ύπαρξη που εντός της πάλλεται η Ενότητα του Λόγου - 

Χριστού, που ως Λόγος Μητέρα και ως Λόγος Υιός 

εκδηλώνεται και σας προσφέρεται ως η Ολότητα του 

Ανθρώπου που θεώνεται, για να ενεργοποιήσει την 

ενσυνείδητη λειτουργία της αποκατάστασης της Ενότητας του 

Ενός Λόγου - Χριστού εντός σας. 

Συλλέγω εντός Μου όλες τις ιδέες, που είναι πυρήνες γέννησης 

λειτουργιών αναλήθειας και τις αντικαθιστώ με ιδέες-πυρήνες 

γέννησης Αλήθειας. Συλλέγω όλα τα βιώματα, τις διεργασίες, 

τα στοιχεία, που υπάρχουν μέσα στρυς παλμούς σας ή στην 

προσωπικότητά σας, που είναι πυρήνες γέννησης επιλογών 

διαχωριστικών, συναισθημάτων και συνειδησιακών βιωμά-

των, πράξεων και εκδηλώσεων, ατελών. Τα απορροφώ εντός 

Μου και αντί αυτών σας παραχωρώ ως Θεία χορηγία Ζωής 

πυρήνες Ολότητας και Αλήθειας, για να γεννηθούν εντός σας 

επιλογές Θεανθρώπων, ενσυνείδητων μαθητών που 

κατέχουν, βιώνουν και επιγνώνουν την Αλήθεια και την 

Αγάπη. Δύνανται να παρουσιάσουν στον Άνθρωπο τον Εαυτό 

του Άνθρωπο-Λόγο. Λύνονται, όχι να επαναλάβουν απλώς μία 

διδασκαλία απομνημονεύοντας ιδέες, αλλά να παρουσιάσουν 

την Αλήθεια 



ως ζώσα πραγματικότητα, να φανερώσουν την Ύπαρξη του 

Δασκάλου Ιωάννη στον Άνθρωπο, δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις εισπόρευσής Του μέσα σε κάθε τμήμα του 

Ανθρώπου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ 

ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΩΣ ΔΟΓΜΑ 

Αγαπημένοι Μου, το Έργο σάς μοίρασε απλόχερα τους 

καρπούς του για να τους γνωρίσετε, για να τους γευθείτε, για 

να μπορέσετε και σεις όμοιους καρπούς να παράγετε μέσα από 

το είναι σας. Γιατί το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου 

πάνω στη γη αποσκοπεί να σας μάθει να παράγετε καρπούς 

Αρμονίας και να τους προσφέρετε απλόχερα στον 

Άνθρωπο. Ήρθατε σε επαφή με την προσφορά της Αγάπης 

και της Ενότητας. Ήρθατε σε επαφή με πολύμορφους τρόπους 

προσφοράς και παροχής της Χάρης, του Ελέους, της Ευλογίας, 

με πολλές ποικιλίες εκδηλώσεων, παρουσιάσεων διδασκαλιών, 

οι οποίες σας ωθούσαν να καταλάβετε, να πιστέψετε, να 

συνειδητοποιήσετε και να βιώσετε ότι ο Θεός είναι μέσα σας. 

Ότι ο Θεός δεν σας φοβερίζει, αλλά σας αγαπάει άχρονα και 

αναμένει να συνειδητοποιήσετε την Αγάπη Του σαν κάτι που 

βρίσκεται μέσα σας, που λειτουργεί μαζί σας και αυτή τη 

λειτουργία να την εκδηλώσετε, εκδηλώνοντας έτσι την 

κατανόηση της συνύπαρξής σας με το Θεό. 

Όμως ήταν πάρα πολλά αυτά που σας προσφέρθηκαν και σεις 

θέλατε να τα δοκιμάσετε και να πάρετε γεύσεις από όλα. 

Τρέχατε από δω και από κει για να δοκιμάσετε τι γεύση είχε ο 

κάθε καρπός της Αγάπης, ο κάθε καρπός της Προσφοράς και 

του Ελέους. Και τι να έκανα, Αγαπημένοι Μου; Να μη σας έδινα; 

Να μη σας αποκάλυπτα τον πακτωλό της Δωρεάς Μου; Να μη 

σας αποκάλυπτα την ποικιλία των εκδηλώσεών Μου; Να μη 



σας έδειχνα πόσο πολύμορφος Είμαι, πόσο Άπειρος, για να σας 

βοηθήσω να δείτε πόσο άπειροι, πόσο απέραντοι, πόσο 

απερινόητοι είστε εσείς, ο Ένας Άνθρωπος; Να σας έδινα λίγο-

λίγο για να σας βοηθήσω να ολοκληρώσετε τη διδασκαλία, την 

εκπαίδευση, τη συνειδητοποίηση πάνω σε αυτό το λίγο; Μα όχι, 

Αγαπημένοι Μου. Εγώ Είμαι ο Ένας και Μοναδικός Άπειρος 

Θεός και δεν βάζω μέτρα και σταθμά στην προσφορά Μου. Τα 

μέτρα και τα σταθμά ανήκουν στην ανθρώπινη αντίληψη, στην 

ανθρώπινη κατανόηση, στην ανθρώπινη συνειδητοποίηση. 

Εγώ σας παρέχω τα πάντα. Από την αρχή των αιώνων, από 

την άχρονη δημιουργία σας, σας παραχώρησα τον Εαυτό Μου 

και τώρα, που μετά από εκπαίδευση πολλών γήινων χρόνων 

και πολλών επανακυκλίσεών σας μέσα σε διάφορα σώματα 

έχετε πλέον ετοιμαστεί για να αρχίσετε να χωράτε την ύπαρξή 

σας, έρχομαι να σας ξαναθυμίσω τι είστε. Παρουσιάζω την 

Ολότητά Μου, την Ολότητά σας, γιατί δεν ήταν δυνατόν να 

γίνει διαφορετικά, μέσα από την Άπειρη Αγάπη και την Άπειρη 

Αλήθεια Μου, και λαμβάνετε άμεσα τη διάχυση του Θείου 

Φωτός μέσα στο είναι σας. 

Να είστε σίγουροι ότι ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, ότι ακόμα 

έχω να δώσω τόσα πολλά που δεν μπορείτε να τα συλλάβετε. 

Δεν εξαντλήθηκα και ούτε θα εξαντληθώ ποτέ, γιατί είμαι ο 

Ένας και Ανεξάντλητος Λόγος, που διδάσκω τον Άνθρωπο για 

να συνειδητοποιήσει την Ύπαρξή του, για να πλημμυριστεί από 

αυτήν την Ύπαρξη. Να τη νιώσει μέσα σε όλο του το είναι, ώστε 

να μην έχει καμιά αμφιβολία ότι η Διδασκαλία, την οποία και 

πριν δύο χιλιάδες χρόνια άφησα πάνω στη γη, είναι δυνατόν 

να πραγματωθεί από τον Άνθρωπο∙ ώστε να μην έχει καμιά 

αμφιβολία για την επιταγή την οποία άφησα, λέγοντας στον 

Άνθρωπο να καταστεί Τέλειος όπως ο Πατέρας Μου στον 

Ουρανό. Ό,τι είπα, αυτό ακριβώς και εννοούσα. Μπορεί να 

μίλησα με συμβολισμούς, γιατί η ανθρωπότητα δεν μπορούσε 

να κατανοήσει το εύρος της Διδασκαλίας Μου αλλά αυτά που 

έλεγα τα εννοούσα, τα χάραζα μέσα στον Άνθρωπο με 



αναλλοίωτους παλμούς και πάντα ηχούν, γιατί τα λόγια Μου 

δεν περιορίζονται από το χρόνο, η Δόνησή Μου δεν έχει 

παρελθόν ή μέλλον, η Δόνησή Μου είναι ζωντανή και πάντα 

παρούσα, η Δόνησή Μου είναι άχρονη. 

Αγαπημένοι Μου, έχω στρώσει το τραπέζι της Επιστροφής σας 

στον Πατέρα και σας έχω καλέσει για να συνειδητοποιήσετε 

πού βρίσκεστε. Σας κάλεσα σε μια γιορτή, σας έδωσα μια 

πρόσκληση και σας είπα "ελάτε", χωρίς να σας πω τι είδους 

γιορτή είναι, χωρίς να σας πω τι γιορτάζετε. Σας έδωσα όμως 

το στόχο, θυμίζοντάς σας ότι είστε ένα μαζί Μου και μέσα στη 

γιορτή αυτή σας πρόσφερα τον Εαυτό Μου, πολύμορφα και 

πολυποίκιλα. Σας ζήτησα να Με γνωρίσετε, να 

συνειδητοποιήσετε πού συμμετέχετε. Σας ζήτησα να Με 

εκδηλώσετε δημιουργώντας εσείς παρόμοια γιορτή, όπου 

σταθείτε. Εσείς πήρατε γεύσεις πολλές, μα λίγα από αυτά που 

σας πρόσφερα αφομοιώσατε. Κατανοήσατε ότι όλα αυτά δεν 

είναι έξω από σας, ότι είναι μέσα σας, μα βιαζόσαστε να τα 

χωρέσετε όλα, να πείτε ότι όλα είναι δικά σας. Βιαζόσαστε να 

το πείτε, όχι για να το νιώσετε, αλλά για να περηφανευθείτε γι' 

αυτά που έχετε. Βιαζόσαστε να τα κρατήσετε στα χέρια σας, 

να τα δείξετε στους άλλους και όχι να τα ζήσετε μέσα σας, όχι 

να γίνετε εσείς όλα αυτά και να μην έχετε ανάγκη να τα 

επιδεικνύετε, αλλά να στρώνετε τραπέζι γιορτινό και να τα 

προσφέρετε στην κάθε ύπαρξη, στο κάθε κομμάτι του Εαυτού 

σας Ανθρώπου που πάνω στη γη περπατά. 

Στο ξεκίνημά σας ήταν φυσικό να ενθουσιαστείτε, ήταν φυσικό 

να μην ξέρετε τι να πρωτοδοκιμάσετε, να βιάζεστε να 

αποκτήσετε μέσα από όλα αυτά κάποια στοιχεία επίγνωσης. 

Όμως ήρθε η ώρα που δεν αρκούν τα στοιχεία της επίγνωσης. 

Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε ολοκληρωμένη επίγνωση, 

κατανόηση και συνειδητοποίηση για ό,τι σας 

παραχωρήθηκε και σας παραχωρείται και δεν θα 

σταματήσει να σας παραχωρείται, εάν και εφόσον η δική 

σας στάση νου, η δική σας στάση καρδιάς και συνείδησης, 

είναι αυτή που θα διδάσκει τον Άνθρωπο, που θα τον 

βοηθάει, που θα τον ανυψώνει. Αν και εφόσον 



η δική σας στάση και τοποθέτηση απέναντι στη Διδασκαλία 

την οποία λαμβάνετε και απέναντι σε εκείνες τις μορφές, οι 

οποίες σας την παρέχουν εκπροσωπώντας τη δική Μου 

Αλήθεια, είναι τέτοια, ώστε να μην υψώνονται εμπόδια και 

τείχη διαχωρισμού. 

Θέλω να σας πω κάτι, Αγαπημένοι Μου. Πιστεύετε ότι είχα 

πρόβλημα να σας διδάξω τον καθένα ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητές του; Ανάλογα με τις απαιτήσεις του; Ανάλογα με 

τις ανάγκες του; Πιστεύετε ότι είχα πρόβλημα να έρθω κοντά 

σας και να δημιουργήσω μέσα σας τις προϋποθέσεις για να 

προχωρήσετε; Φυσικά και όχι. Δεν έχω πρόβλημα τέτοιου 

είδους, κανένα πρόβλημα δεν έχω, άλλωστε και τώρα σας 

εκπαιδεύω με τέτοιο τρόπο. Γιατί λοιπόν πιστεύετε ότι 

φανερώθηκα μέσα από συγκεκριμένες μορφές; Γιατί πιστεύετε 

ότι σας έθεσα γύρω από ένα Δάσκαλο, που εκφράζει Εμένα; 

Μήπως νομίζετε ότι ήταν αναγκαιότητα δική Του να 

παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο, ή ότι Του έκανα κάποια χάρη; 

Δεν έχετε καταλάβει ακόμη ολοκληρωτικά τη λειτουργία του 

Δασκάλου. Δεν έχετε ακόμη καταλάβει πόσο σας βοήθησε 

όχι μόνο απορροφώντας τα βάρη σας και διαχέοντάς σας 

Χάρη, όχι μόνο ανοίγοντας το δρόμο και ετοιμάζοντας όλα 

αυτά τα οποία βρήκατε, αλλά με ποικιλία εκδηλώσεων. 

Επειδή υπάρχει ο Δάσκαλος μπορέσατε εσείς να 

συνειδητοποιήσετε την Ενότητά σας με το Θεό και την 

Ενότητά σας με τον Άνθρωπο. Επειδή υπάρχει ο Δάσκαλος, ο 

οποίος εκφράζει την Ολότητα του Ανθρώπου, ο οποίος 

εκφράζει τον Άνθρωπο που θεώνεται και έχει ενωθεί μαζί Μου, 

μπορέσατε εσείς να δείτε τις αποστάσεις τις οποίες είχατε από 

Εμένα και τις οποίες ακόμα έχετε. Μπορείτε και διαπιστώνετε 

πόσο απέχετε από την πραγματικότητα της ύπαρξής σας γιατί 

πάνω Του απεικονίζονται όλες οι καταστάσεις των 

παρανοήσεων, των δυσαρμονιών σας, οι οποίες 

μετουσιώνονται και λαμβάνουν βοήθεια για να ταξινομηθούν. 

Ταυτόχρονα όμως γίνονται και καταφανείς, τις διαπιστώνετε, 

τις βιώνετε, τις γνωρίζετε, τις μετουσιώνετε ενεργητικά και 

ενσυνείδητα, ώστε να μπορείτε αύριο να διδάξετε με 



παλμούς Ζωής και Ισορροπίας γι' αυτές τις καταστάσεις 

τον Άνθρωπο. Με λίγα λόγια σας λέω, ότι ο Δάσκαλος 

ενήργησε μέσα σας σαν συνειδητοποίηση της πραγματικής 

σας Ύπαρξης και ότι, αν δεν υπήρχε, θα αγωνιζόσαστε να 

καταλάβετε πράγματα και θα μένατε στη θεωρία. Σας έφερε 

σε εμπράγματη, βιωματική, επαφή με την Αλήθεια του 

Εαυτού σας και αυτό είναι κάτι που δεν τό έχετε χωρέσει 

ολοκληρωτικά και τις περισσότερες φορές το αποδέχεστε 

ως δόγμα. 

Αγαπημένοι Μου σταματήστε να αποδέχεστε τον Δάσκαλο ως 

δόγμα, τη λειτουργία του ως δόγμα. Ζήστε Τον μέσα σας, 

πιστέψτε Τον ενσυνείδητα, αγαπήστε Τον έτσι όπως 

πράγματι είναι. Γιατί έτσι θα σταματήσετε να βλέπετε την 

Ένωσή σας με το Θεό ως δόγμα απερινόητο, υπερούσιο, μα 

ακατανόητο. Η Ένωσή σας με το Θεό, η Ένωση μαζί Μου, δεν 

είναι μια απερινόητη κατάσταση. Είναι υπαρκτή, εδώ και 

τώρα, μέσα σας. Μέσα σας λειτουργεί, μέσα σας εμφανίζεται, 

από μέσα σας εκδηλώνεται. Κατανοήστε την. Μην 

προσπαθείτε να θυμηθείτε πράγματα που μαθαίνετε, να 

αποτυπώσετε τρόπους κινήσεων, τρόπους εκδηλώσεων, 

λέξεις, χροιά φωνής, συμπεριφορά ή οτιδήποτε άλλο πιστεύετε 

ότι είμαι Εγώ. Εγώ είμαι τα Πάντα. Ποιον θα μιμηθείτε; Εγώ 

είμαι τα Πάντα, τα πάντα περιέχω και η μίμηση των πάντων 

είναι αδύνατη από εσένα, Άνθρωπε, μα δεν είναι και το 

ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ενωθείτε με τα πάντα και να 

εκδηλωθείτε έχοντας πραγματικά κατανοήσει αυτή την 

Ένωση. 

Παρέχω σε όλους σας έμπνευση, σε όλους σας. Κανένας 

δεν εξαιρείται από το κάλεσμα της Αγάπης και του Ελέους 

από τη διάχυση του Πνεύματος του Αγίου πάνω 

στη γη. Το έχω πει, το γνωρίζετε. Όμως το πώς ο καθένας 

αφομοιώνει την παροχή της Χάρης Μου εξαρτάται από τη 

δική του προσπάθεια, το πώς ο καθένας εκδηλώνει αυτήν είναι 

δική του εκπαίδευση. Εγώ νουθετώ, συμβουλεύω, ταξινομώ 

αλλά το πώς ο καθένας παραφράζει τις νουθεσίες και τις 

ταξινομήσεις είναι επίσης δική του κατάσταση. Εγώ είμαι 

πάντα ο Ίδιος προς 



όλους, δεν κάνω εξαιρέσεις, ούτε μειώνω την Αγάπη Μου ή 

το Έλεος Μου. Ξέρω να φροντίζω τον Άνθρωπο, γι' αυτό 

Αγαπημένοι Μου, φροντίστε λίγο την κατάστασή σας. Μήπως 

νομίζετε ότι η έμπνευσή σας ή η Δωρεά που σας έδωσα σας 

έφεραν στο σημείο να ξέρετε καλύτερα από Εμένα να 

φροντίζετε τον Άνθρωπο; Προσέξτε πώς φέρεστε, γιατί πολλές 

φορές οι εκδηλώσεις σας καταδεικνύουν αυτά τα στοιχεία, λες 

και είναι δυνατόν ποτέ η μερικότητα, που αγωνίζεται να 

συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της Ολότητας, να μπορεί 

να εκφράσει πιο ολοκληρωμένες ιδέες, πιο ολοκληρωμένες 

ποιότητες, από την Ολότητα της Αλήθειας που δεν 

περιορίζεται σε οποιαδήποτε μερικότητα και αν εισχωρήσει. 

Θέλω επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ότι ως Λόγος Υιός ή 

Μητέρα, Ένα Είμαι. Δέομαι προς τον Πατέρα Μου, γιατί 

γνωρίζω τη δύναμη και τη λειτουργία αυτής της δέησης, γιατί 

γνωρίζω την Ισορροπία των Νόμων και γιατί διέπομαι από 

Απόλυτη Ενότητα. Δεν έχω πρόβλημα να δεηθώ στον Πατέρα 

Μου να Μου παραχωρήσει για να δώσω, γιατί δεν έχω τίποτα 

δικό Μου. Δεν έχω πρόβλημα να ζητήσω για να λάβω, γιατί 

γνωρίζω, ότι μέσα στην Ένωση υπάρχουν τα πάντα και γιατί 

σας παρουσιάζω μια λειτουργία, η οποία σας προστατεύει 

από την έπαρση, από την εγωπάθεια, από την αντιστροφή 

ορισμένων πραγμάτων, με την παροχή της κατανόησης της 

Αλήθειας. 

Πολλοί από σας έχουν μια τοποθέτηση μέσα στο νου τους και 

ξεκινάνε να προσευχηθούν, να δεηθούν, να ενεργήσουν ή να 

εκφραστούν μέσω αυτής της τοποθέτησης και κατόπιν Με 

εντάσσουν μέσα σε αυτή. Έχετε δημιουργήσει μέσα από τη 

μελέτη σας, μέσα από την παρακολούθηση των κύκλων 

μαθητείας, από τη συμμετοχή σας σε διάφορες 

δραστηριότητες του Έργου Μου, κάποια κατεστημένα 

τρόπου εκδήλωσης. Σας έχουν κάνει εντύπωση ορισμένοι 

τρόποι εκδηλώσεων, σας έχουν προσεγγίσει και κατά κάποιο 

τρόπο έχετε εξαρτηθεί από αυτούς. Όταν λοιπόν καλείστε να 

ενεργοποιήσετε το είναι σας, όταν καλείστε να φανερώσετε τη 

συνειδητή επαφή και Ένωσή σας με Μένα, 



βγάζετε από μέσα σας αυτούς τους τρόπους και μέσω αυτών 

παρουσιάζετε τις ιδέες σας, παρουσιάζετε τις 

συνειδητοποιήσεις σας, παρουσιάζετε τη συνισταμένη της 

εξέλιξης και εκλέπτυνσής σας, τη συνισταμένη της Ένωσής 

σας μαζί Μου, της καθαρότητάς σας ή της δυσαρμονίας 

σας. Γιατί, Αγαπημένοι Μου, μπορεί να παρουσιάσετε και τη 

δυσαρμονία σας. Το ότι οι τρόποι εξωτερικά μοιάζουν ή οι 

χειρισμοί και η χροιά της φωνής, το ότι οι εκδηλώσεις 

προσεγγίζουν μία εκδήλωση που ήταν δική Μου, δεν 

διασφαλίζει την καθαρότητα του είναι σας, ούτε την 

συνειδητοποίηση της Ενότητάς σας μαζί Μου. 

Αν θέλετε πραγματικά να εκδηλώσετε Εμένα, αφεθείτε 

ελεύθεροι. Αφεθείτε ελεύθεροι από καθετί, που θα θέλατε να 

παρουσιάσετε. Αφεθείτε ελεύθεροι από καθετί, που θα σας 

άρεσε να παρουσιάσετε, από καθετί που πιστεύετε, ότι αυτό 

είναι το πρέπον να εκδηλωθεί από μέσα σας, ως εκδήλωση 

δική Μου. Αφεθείτε ελεύθεροι από κάθε ιδέα και κάθε 

κατασκευασμένη δομή έκφρασης και εκπροσώπησης του 

Λόγου πάνω στη γη. Αφεθείτε ελεύθεροι από όλα, εκτός από 

την Αγάπη, εκτός από την Ενότητα. 

Λειτουργήστε όλους σας τους παλμούς, όλο σας το είναι, ώστε 

να είστε παλλόμενοι και δονούμενοι στη Θεία Αγάπη. 

Συγκεντρώστε όλες τις προσπάθειές σας για να διανοίξετε το 

Κέντρο της Αγάπης σας, για να το πλημμυρίσετε με Θεία 

Αγάπη, να μετουσιώσετε κάθε δυσαρμονία, η οποία διατρέχει 

τα Κέντρα σας ή τους παλμούς σας και να γίνετε διαυγείς, ώστε 

μέσα από αυτή τη διαύγεια η Αγάπη Μου να εκδηλωθεί. Να 

μην ενδυθεί με καμιά πρόσμιξη της προσωπικότητας, αλλά να 

φανερωθεί όπως είναι, να αγκαλιάσει, όπως είναι, όλη σας την 

ύπαρξη και να ρεύσει, να πλημμυρίσει τον Άνθρωπο. Να τον 

κάνει να νιώσει τι είναι Αγάπη, να τον κάνει να νιώσει τι είναι 

Ζωή, να το νιώσει τόσο έντονα και τόσο δυνατά που να μην 

μπορεί να το αμφισβητήσει, ή να το φυλακίσει μέσα του, αλλά 

η Αγάπη μέσα του να λειτουργεί και να φέρνει στην επιφάνεια 

καθάρσεις, 



μετουσιώσεις και αφύπνιση. Να δημιουργεί εντός του 

μετατοπίσεις σε όλα τα σημεία, για να τον ετοιμάσει να κάνει 

μια όμοια εργασία, να ακολουθήσει μια όμοια εκπαίδευση, 

ώστε ως άπειρη σφαίρα Φωτός και Αγάπης να εκτοξευθεί και 

αυτός χωρίς όρια, για να πλημμυρίσει κάθε υπόσταση που θα 

βρεθεί γύρω του, δίπλα του, και να την ανασύρει από όπου και 

αν βρίσκεται. 

Αγαπημένοι Μου, ποιες ιδέες μπορούν να σταθούν μέσα στην 

Άπειρη Αγάπη που δεν χωράνε την Ολότητα της Αλήθειας; Η 

Αγάπη Μου χωράει την Ολότητα της Αλήθειας, η Αγάπη Μου 

μπορεί να σας επιτρέψει να εκδηλώσετε την Ολότητα της 

Αλήθειας, έστω και αν ακόμα οι διεργασίες του είναι σας δεν 

έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο, ώστε να τη χωράνε όλες τις 

ώρες. Η Αγάπη σάς προστατεύει από λάθη, η Αγάπη διαχέεται 

σε όλα τα σημεία σας και, όχι απλώς καλύπτει τις υποδοχές 

σας, αλλά πλημμυρίζει αυτές με Ουσία Ζωής, ώστε να μην 

υπάρχουν. Η Αγάπη γίνεται η παρουσία της Ένωσης μέσα 

στους παλμούς σας και σας επιτρέπει να γευθείτε την Ένωση, 

να εκφράσετε την Ένωση και να βιώσετε την Ένωση μέσα από 

λέξεις, μέσα από παλμούς, μέσα από τη διάχυση και την 

πλημμυρίδα της Χάρης, που στον Άνθρωπο διοχετεύεται και 

από τον Άνθρωπο εκπορεύεται. Σας επιτρέπει να 

παρουσιάσετε τη συνένωση της διοχετευόμενης Χάρης από το 

Θεό και της εκπορευόμενης Χάρης από τον Άνθρωπο, που 

εντός του ζει ο Θεός, πραγματώνοντας, βεβαιώνοντας και 

καταδεικνύοντας τη Θέωση του Ανθρώπου, που εκείνη τη 

στιγμή θα συντελείται. Και δεν θα συντελείται μόνο μέσα σε 

σας, αλλά και μέσα σε καθέναν που θα βρίσκεται γύρω σας, σε 

καθέναν που θα τον αγγίζει ο απόηχος της φωνής σας, σε 

καθένα που μέσα από τα κύματα των παλμών της ύπαρξής σας 

θα δεχθεί τη διάχυση αυτή, γιατί αυτή η διάχυση είναι 

ζωογόνος, είναι πάλλουσα. 

Προσέξτε, γιατί καλείστε να παρουσιάσετε το Λόγο πάνω στη 

γη, μέσα από πολλά και διάφορα σκηνώματα, όχι για να 

υπηρετήσετε την αυτοπροβολή σας, αλλά για να υπηρετήσετε 

τον Άνθρωπο. Προσέξτε γιατί ένας 



Λόγος υπάρχει και δεν μπορείτε εσείς να Τον παρουσιάσετε 

συγκρουόμενο ή διασταυρούμενο σε αντιμαχίες και 

διαξιφισμούς. Αν αυτό κάνετε, τότε σημαίνει ότι η έπαρσή σας, 

η εγωκεντρικότητά σας, σας έχει περιορίσει σε καταστάσεις 

μερικότητας. Σημαίνει ότι όλη την άπλετη Δωρεά, όλη την 

άπλετη Χάρη, όλη την άπλετη Ευλογία και όλη την εργασία που 

κάνατε, την εκπαίδευση που λάβατε για να φθάσετε σε αυτό 

το σημείο εξέλιξης, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που δεν 

προσέξατε, που δεν φροντίσατε την εσωτερική σας Ισορροπία 

με την επικράτηση της Αγάπης και της Ενότητας, ο εγωισμός 

και η δύναμη της έπαρσής σας τα διοχέτευσαν με λάθος τρόπο 

μέσα από διαχωριστικές λειτουργίες επικράτησης, κυριαρχίας 

και εξυπηρέτησης λεπτοφυών μα ιδιοτελών στόχων 

μερικότητας και προσωπικής επίπλαστης ανάδειξης και δόξας, 

δημιουργώντας έτσι την τέλεια πλάνη. Δηλαδή μία πλάνη η 

οποία ως επιφάνεια έχει στοιχεία Αγάπης, αλλά δεν είναι 

Αγάπη. 

Αυτός είναι ο κίνδυνος στην εξέλιξη, την οποία τώρα 

λαμβάνετε, Αγαπημένα τμήματα του Εαυτού Μου, αν δεν 

προσέξετε, αν δεν συνειδητοποιήσετε, ότι ο Πατέρας είναι 

υπεράνω του Υιού και της Μητρός, όπως το εκδήλωσα και το 

κατέδειξα πάνω στη γη, όπως το καταδεικνύω και τώρα. Γιατί 

όσο είστε στη μορφή, όσο υπάρχουν έντονα οι καταστάσεις 

της διττότητας, έχετε ανάγκη να θυμάστε αυτό το πράγμα, για 

να κρατάτε την ευαίσθητη ισορροπία, για να μην παρανοείτε 

καθόλου. 

Η πλάνη που μέχρι τώρα έχετε δημιουργήσει, είναι μία πλάνη 

προερχόμενη από διττές κατανοήσεις. Δεν είναι η τέλεια 

πλάνη, όπως είπα. Μα θα μου πείτε υπάρχει τέλεια πλάνη; 

Απλώς θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, ότι στα ύψη της 

εξέλιξης στα οποία αναρριχάσθε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο 

να την αναγνωρίσετε. Θα είναι τόσο άρτια δομημένη και τόσο 

καλυμμένη με στοιχεία επίγνωσης και στοιχεία Αλήθειας η 

κατάσταση που θα παρουσιάζετε, που μόνο σε απευθείας 

επαφή με την εκπροσώπηση της Αλήθειας, μέσα από τον 

Άνθρωπο, θα γίνεται αισθητή η παρανόησή σας και όχι σε σας 



απαραίτητα, αλλά στους γύρω, σε εκείνους που θα 

παρατηρούν τα αποτελέσματα που θα έχει αυτή η επαφή. 

Γι' αυτό, Αγαπημένοι Μου, σας προειδοποιώ, γι' αυτό, 

Αγαπημένοι Μου, σας διδάσκω, ώστε με προσοχή να 

αναρριχηθείτε και με Ισορροπία να εκδηλωθείτε. Γι' αυτό και 

σας έχω αποστείλει κοντά σας Δάσκαλο σε μορφή, για να σας 

θυμίζει, ότι ο Πατέρας βρίσκεται υψηλότερα από εσάς, για να 

σας θυμίζει αυτό ακριβώς που σας ανέπτυξα. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΕΝΤΟΣ ΣΑΣ ΖΕΙ 

Αγαπημένοι μου αδελφοί, σκοπός μου είναι να σας 

μιλήσω για το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου 

Χριστού, της Αγάπης και της Ένωσης. Όμως με ποιο τρόπο να 

σας μιλήσω; Μόνο με λόγια, με θεωρίες, με ιδέες; Με όλα αυτά 

που τόσους αιώνες γαλουχούν τον Άνθρωπο, μα που ακόμα ο 

Άνθρωπος δεν έχει κατορθώσει να τα αφομοιώσει, να τα κάνει 

πράξη και εκδήλωση; Να σας πω πάλι όσα ξέρετε; Χωρίς να 

προσθέσω τίποτα καινούριο, χωρίς να σας κάνω να 

αισθανθείτε μια νέα κατάσταση; Τότε ποια η σκοπιμότητα της 

εκδήλωσης του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, αν αρκούν 

όσα ήδη υπάρχουν καταγραμμένα και οι αποκαλύψεις που 

έχουν στον Άνθρωπο παραχωρηθεί; Αν αρκεί η κατανόηση και 

η αντίληψη την οποία έχει διαμορφώσει ο Άνθρωπος για τη 

Θεία Διδασκαλία της Αγάπης και της Αλήθειας, που πάνω στη 

γη διαδόθηκε από το Λόγο- Χριστό, που έλαβε σκήνωμα και 

περπάτησε σε αυτήν, ακριβώς για να βοηθήσει τον Άνθρωπο, 

ώστε μετά από δύο χιλιάδες χρόνια έντονης εκπαίδευσης 

πάνω στην Αγάπη, να είναι σήμερα στην ετοιμότητα εκείνη, 

ώστε να μπορεί να χωρέσει το Λόγο μέσα του. 

Θα σας μιλήσω για ό,τι σας μίλησε ο Λόγος Ιησούς. Γιατί για 

την Αγάπη και την Ενότητα που Εκείνος δίδαξε, μιλώ. Από 

κανέναν άλλο δεν αντλώ ό,τι σας λέω, εκτός από τον Ένα Λόγο, 

από την Άπειρη Αγάπη και από την Άπειρη Ενότητα. Δεν 

διδάσκω άλλο Δάσκαλο. Σας παρουσιάζω εκ νέου τον Ένα 

και Μοναδικό Δάσκαλο της 



Αλήθειας, που θυσιάστηκε για τον Άνθρωπο, που πρό- 

σφερε την Ύπαρξή Του την Άμωμη, για να μπορέσει ο 

Άνθρωπος να ξαναθυμηθεί αυτό που ήταν από την άχρονη 

στιγμή της Δημιουργίας του, από την άχρονη στιγμή της 

εκπόρευσής του μέσα από τον Πατέρα, για να κερδίσει πάλι ο 

Άνθρωπος το δικαίωμα της Θέωσης. Θυσιάστηκε ο Λόγος-

Χριστός, ώστε να ανοιχθεί ο δρόμος, πάνω στον οποίο θα 

περπατούσε ο Άνθρωπος της γης, ταυτιζόμενος μαζί Του, για 

να επιστρέφει στον Πατέρα. 

Αγαπημένοι μου, το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του 

Λόγου-Χριστού μέσα στον Άνθρωπο δεν είναι θεωρία, δεν 

είναι ιδέες, δεν είναι ένα μήνυμα, το οποίο διαχέεται πάνω 

στη γη, για να προετοιμάσει τον Άνθρωπο νοητικά να το 

αποδεχθεί. Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα 

στον Άνθρωπο είναι μία πραγματικότητα, που εκδηλώνεται 

από τον Άνθρωπο, που τολμάει να μετατοπίσει το νου του από 

τη θέση των περιορισμών και των κατεστημένων, την καρδιά 

του από τον εγκλωβισμό της στη μικρότητα και στο 

διαχωρισμό. Να ανοιχθεί στην Απόλυτη Αλήθεια και στην 

Απόλυτη Αγάπη και να ζητήσει να φανούν από μέσα του, να 

τον πλημμυρίσουν ολόκληρο, να μεταλλάξουν τους τρόπους με 

τους οποίους σκέφτεται, κινείται, αγαπάει, αναλύει, συνθέτει 

και αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις, που υπάρχουν γύρω του. 

Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας μπορεί να εκφράζεται με 

ιδέες που έχουν καταγραφεί και σε βιβλία, όμως είναι ζωντανό 

και παλλόμενο και όπου διαχέεται, διαχέει τον παλμό του, γιατί 

μιλάει για το Ζώντα Λόγο και ο Ζων Λόγος δεν μπορεί παρά 

να διαχέει Ζωή, Αγάπη και Ενότητα μέσα στις υποστάσεις. 

Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας έχει αρχίσει, Αγαπημένοι 

μου, κι ο Δάσκαλος Ιωάννης το παρουσιάζει με την ίδια Του την 

Ύπαρξη. Το προσφέρει σε όλους, γιατί είναι πραγματικότητα 

για την Ολότητα του Ανθρώπου. Ο Δάσκαλος Ιωάννης 

εκφράζει την Ολότητα του Ανθρώπου. Εκφράζει όλες εκείνες 

τις ποιότητες, που η ανθρωπότητα εκδηλώνει, ενωμένες μέσα 

Του και μετου- 



σιωμένες, ταυτισμένες με το Λόγο. Γι αυτό και είναι ο 

αρμόδιος να διασαλπίσει το Μήνυμα της Ένωσης του 

Ανθρώπου με το Λόγο-Χριστό. Γι αυτό είναι ο αρμόδιος να 

αφυπνίσει υποστάσεις και να τις εισάγει σε αυτήν την πορεία. 

Γι’ αυτό ξεκίνησε το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας και 

δημιούργησε μαθητές και ακολούθους και διέχυσε τη Χάρη 

Του, ώστε να δημιουργηθούν υποστάσεις κατάλληλες, 

ενωμένες με το Λόγο, για να διδάξουν τον Άνθρωπο και να 

τον βοηθήσουν να γνωρίσει και να αναδύσει τον Εαυτό του. 

Αυτό που θέλω να σας εκφράσω είναι η Αγάπη Του γιατί σας 

αγαπάει όλους, είτε σας γνωρίζει με τη μορφή που έχετε, είτε 

όχι. Σας αγαπάει όλους, γιατί ξέρει ότι είστε κομμάτια του 

Εαυτού Του και γιατί αγωνίζεται για σας. Αγωνίζεται να σας 

οδηγήσει στο Δρόμο της Θέωσης, να απομακρύνει τα εμπόδια 

από μπροστά σας, να μετουσιώσει τους περιορισμούς, τα 

κατεστημένα, καθετί που με οποιοδήποτε τρόπο σας 

δημιουργεί αναστολές και δεν σας επιτρέπει να δείτε την 

Άπειρη Ύπαρξη, που μέσα σας κατοικεί, που είναι ο Ένας 

Λόγος, με Τον οποίο όλοι θα ενωθείτε και Τον οποίο όλοι 

θα εκδηλώσετε, γιατί αυτός είναι ο προορισμός του Ανθρώ-

που. Εσείς απλώς επιλέγετε το χρόνο και το πόσες διαδρομές 

μέσα στην ύλη θα κάνετε, για να μπορέσετε να 

συνειδητοποιήσετε την αναγκαιότητα της εκδήλωσης του 

Εαυτού σας. Εσείς επιλέγετε με ποιο τρόπο θα εκπαιδευθείτε. 

Αν θα εκπαιδευθείτε άμεσα με τη διάχυση της Θείας 

Διδασκαλίας, αφομοιώνοντας την Ευλογία, τη Χάρη, το Έλεος 

που σας παρέχει ο Πατέρας, κατανοώντας τις λειτουργίες, που 

σας φανερώνει ή αν θα εμμένετε στα κατεστημένα που 

υπάρχουν εντός σας, επιζητώντας να διδαχθείτε μέσα από 

έντονες συνθήκες, οι οποίες θα σας υπενθυμίσουν, ότι έχετε 

εγκλωβίσει την Αγάπη σας ή έχετε περιορίσει το νου σας. 

Ήρθε η ώρα ο Άνθρωπος να κατανοήσει τι είναι, να 

διαπιστώσει την Άπειρη Ουσία του. Ήρθε η ώρα να 

αντιληφθεί, ότι η μέχρι τώρα εκδήλωσή του δεν εκφράζει τον 

πραγματικό του Εαυτό, αλλά παρουσιάζει συλλήψεις 



μέσα από την Ολότητα, απομονωμένες, που εκδηλούμενες από 

τη μορφή του τον εγκλωβίζουν στη μερικότητά τους, 

στερώντας του την ικανότητα να επικοινωνεί με την Ολότητα 

του Παντός, με το Άχωρο και το Άχρονο του Ενός Λόγου. Ήρθε 

η ώρα να διαπιστώσετε ότι, η Δευτέρα Παρουσία του Λόγου 

εντός σας, επισυμβαίνει τώρα. Δεν είναι κάτι που πρόκειται να 

γίνει, αλλά είναι κάτι που γίνεται ήδη μέσα σας, υπάρχει, 

πάλλεται και δονεί το είναι σας, αλλά ακόμα δεν έχετε στραφεί 

για να το δείτε, δεν έχετε τολμήσει να το διαπιστώσετε. 

Ίσως αναρωτηθείτε, Αγαπημένοι μου, πώς είναι δυνατόν να 

γνωρίζω τι σας συμβαίνει; Κάτω από ποια εξουσία, κάτω από 

ποια επιστασία εκφράζομαι ενώπιον σας με τέτοιο τρόπο, με 

τέτοια απολυτότητα, με τέτοια πεποίθηση, ότι γνωρίζω τις 

καταστάσεις που επισυμβαίνουν στο νου σας, στην καρδιά σας, 

βεβαιώνοντάς σας ότι η Θέωσή σας είναι μία πραγματικότητα, 

την οποία μπορείτε να επιτύχετε. Ότι είναι όχι μόνο μέσα στις 

δυνατότητές σας, αλλά είναι ένα δικαίωμα που έχετε, το οποίο 

φοβάστε, εφόσον δεν το γνωρίζετε. 

Αγνοείτε σίγουρα ποιος σας μιλάει. Αυτός που σας μιλάει δεν 

είναι ο Άνθρωπος, δεν είναι η προσωπικότητα, δεν είναι οι 

συλλογισμοί, η εκπαίδευση πάνω σε έννοιες, ούτε η μελέτη, η 

οποία οδηγεί στην έκφραση μιας διδασκαλίας. Αυτός που σας 

μιλάει είναι ο Λόγος-Χριστός, ο οποίος μέσα από τον 

Άνθρωπο αναδύεται παρουσιάζοντας τη Θέωση του 

Ανθρώπου, δηλαδή, αυτό που όλοι θα κάνετε, βήμα με βήμα, 

στάδιο με στάδιο, για να μπορέσετε να το κατανοήσετε, για να 

γίνει απτό και προσιτό σε σας. 

Ο Λόγος Μητέρα σας μιλάει, Αγαπημένοι μου. Γνωρίζετε ποιος 

είναι ο Λόγος Μητέρα; Γνωρίζετε, ότι, όταν επικαλείστε την 

Παναγία, επικαλείστε τον ίδιο το Λόγο; Αυτό, μέχρι σήμερα δεν 

έχει γίνει φανερό στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, ότι ο Λόγος 

Ιησούς και η Θεοτόκος Μαρία ήταν ένα και το αυτό, ο ίδιος 

Λόγος, ο οποίος για τις ανάγκες της γης, για τη βοήθεια του 

Ανθρώπου, ενανθρωπίστηκε μέσα σε δύο σκηνώματα, σε 

δύο μορφές, 



του ανδρός Ιησού και της γυναικός Μαρίας, ώστε ο Άν-

θρωπος μόλις συνειδητοποιούσε την άπλετη Δωρεά, την 

άπλετη παροχή της Χάρης, που από το Λόγο Χριστό του 

παραχωρήθηκε, να μπορούσε να ταυτιστεί με το μορφο- 

ποιημένο Θεό και κατόπιν να ενωθεί με τον Πατέρα 

διαμέσου του Λόγου Χριστού. Επειδή η ανθρωπότητα δεν 

γνωρίζει την εκδήλωση του Λόγου Μητέρα, διότι το επίπεδο 

της εξέλιξης εκείνη την εποχή, που ο Ιησούς εκδηλώθηκε, 

φανερώθηκε και δίδαξε, δεν επέτρεπε την εκδήλωση της 

γυναίκας με αυτό τον τρόπο, γι’ αυτό και σε αυτή τη Νέα 

Κοσμική περίοδο, μέσα από γυναικεία μορφή θα δοθούν τα 

δείγματα της έκφρασης του Λόγου, της εκδήλωσης και της 

Διδασκαλίας Του, ώστε να έρθει η Ισορροπία πάνω στον 

πλανήτη γη, μέσα στον Άνθρωπο, ώστε ο άνδρας και η γυναίκα 

να συνειδητοποιήσουν, ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα στην 

πορεία της Θέωσης. Να πάψουν να αντιμάχονται ο ένας τον 

άλλον και να αρχίσουν να συνεργάζονται. Να αρχίσουν να 

ανακυκλώνουν την Αγάπη, να θέσουν όλες τις λειτουργίες τους 

μέσα στη ροή της Ένωσης και της Αγάπης και να παράγουν 

καρπούς Αρμονίας, Ισορροπίας, με τους οποίους θα γεμίζουν 

τη γη, με τους οποίους θα γεμίζουν τα πάντα. 

Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου είναι απλό. Είναι 

τόσο απλό όσο είστε κι εσείς. Γι' αυτό και απλοί και προσιτοί 

και κοντά σε σας είναι και αυτοί που το εκπροσωπούν. Αυτοί 

που σας το φέρνουν δίπλα σας για να το δείτε. Γιατί έχετε 

ανάγκη ακόμα να το δείτε. Δεν μπορείτε να το δείτε μέσα σας, 

αλλά χρειάζεται να το δείτε να εκδηλώνεται, να παρουσιάζεται, 

να πάλλεται μέσα σε κάποιες άλλες μορφές, οι οποίες το ζουν, 

οι οποίες το εκδηλώνουν, για να προβληματιστείτε, να 

αφυπνιστείτε και να το αναζητήσετε μέσα σας, αναζητώντας 

τον Ένα Λόγο. Αναζητώντας την Άπειρη Αγάπη Του να σας 

πλημμυρίσει και να σας γεμίσει με Ζωή και Αρμονία. 

Έχετε πολλές απορίες, πολλά ερωτηματικά, πολλή 

αμφισβήτηση, για όλα αυτά που σας παρουσιάζονται. 



Όμως γνωρίζετε να προσεύχεστε. Ξέρετε, ότι έχετε όλοι σας ένα 

Πατέρα, που όποτε Τον φωνάζετε, προστρέχει στις επικλήσεις 

σας και φωτίζει το δρόμο σας. Ξέρετε όλοι σας, ότι μπορείτε να 

αιτήσετε και να λάβετε καθοδήγηση και βοήθεια. 

Δεν ήρθα, Αγαπημένοι μου, να σας πω να ακολουθήσετε εμένα. 

Δεν ήρθα για να κάνω μαθητές. Δεν ήρθα να σας καλέσω να 

συμμετάσχετε στο Έργο μου, γιατί δεν έχω τίποτε δικό μου. 

Τίποτε δεν μου ανήκει. Τα πάντα ανήκουν στον Πατέρα και 

μόνο ό,τι ο Πατέρας μου δίνει, μπορώ να σας δώσω. Αν έστω 

και για μια στιγμή πιστέψω, ότι αυτό που από μέσα μου 

εκπορεύεται μου ανήκει, τότε χάνει τη δύναμή του. Τότε δεν 

μπορώ να εκφράσω ούτε μία λέξη από το στόμα μου. Δεν έχω 

Αγάπη, γιατί αμέσως διαχωρίζομαι από την Πηγή μου. Έχω 

απόλυτη γνώση της Ένωσης με την Πηγή, της αναγκαιότητας 

της Ένωσης με τον Πατέρα. Έχω απόλυτη γνώση και πίστη, ότι 

δεν είναι δυνατόν τίποτε να εκδηλώσω αν Εκείνος δεν το θέλει. 

Όμως έχω υποχρέωση να σας παρουσιάσω αυτό, που Εκείνος 

μου παρουσίασε. Έχω βαθύτατη υποχρέωση να σας κάνω 

συμμέτοχους στην Αλήθεια Του. Να σας αποσυμβολίσω όλα 

αυτά, που είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια και να σας τα 

συνοψίσω μέσα σε λίγες λέξεις, λέγοντάς σας, ότι εσείς και ο 

Λόγος είστε Ένα και ότι αρκεί να στρέψετε το νου σας σε 

αυτήν την ιδέα, για να μπορέσετε να κατανοήσετε και να 

βιώσετε την Αλήθεια, η οποία σας παρουσιάζεται. 

Αυτό που από την πρώτη στιγμή εκδηλώθηκε μέσα μου, 

Αγαπημένοι, που σαν Ανθρωπος συνειδητοποίησα τις αρχές 

της Ενότητας με το Λόγο και άρχισα να προχωρώ για να 

βιώσω αυτή την Ένωση και να την φανερώσω, είναι, ότι τα 

πάντα, όσα μέσα μου υπάρχουν σαν Διδασκαλία Ζωής και 

Θείας Αγάπης δεν μπορώ να τα κρατώ δεσμευμένα. Γιατί ό,τι 

δεσμεύω μέσα μου, με δεσμεύει και με απομακρύνει από 

την Ενότητα. Με απομακρύνει από την Προσφορά, γιατί το 

Έργο του Ανθρώπου που θεώνεται είναι η Προσφορά και η 

Υπηρεσία. Γι' αυτό απροκάλυπτα παρουσιάζω τις λει- 



τουργίες Ένωσης, που μέσα μου συντελούνται. Απροκάλυπτα, 

με ταπεινότητα και επίγνωση σας λέω, ότι ναι ο Λόγος Μητέρα 

μιλάει μέσα από ανθρώπινο σκήνωμα, γιατί αυτό είναι το Έργο 

της Δευτέρας Παρουσίας και ενσωματώνεται μαζί του και 

εκδηλώνεται και χρησιμοποιεί τα χέρια του και τα μάτια του 

και τα χείλη του. Χρησιμοποιεί την καρδιά του και εκπέμπει τις 

δονήσεις Του, γιατί αυτό είναι το Έργο της Δευτέρας 

Παρουσίας και γιατί αυτό πρέπει όλοι να το βιώσετε, να το 

συνειδητοποιήσετε, να το ζήσετε. Πρέπει όλοι να το 

φανερώσετε από εντός σας. Έρχεται δίπλα σας και σας 

αγγίζει, για να πάρει από σας ό,τι έχετε. Να πάρει την πλάνη 

σας, την αμφισβήτησή σας, κάθε κατάσταση που σας 

περιορίζει, που σας δεσμεύει, που σας εγκλωβίζει, που δεν 

αφήνει την ψυχή σας να διανοιχθεί, για να χωρέσει την 

Απειρότητά Του και να σας δώσει την Ολότητα του Εαυτού 

Του, απλόχερα, μέσα σε όλες τις λειτουργίες σας. 

Ο Λόγος καταδέχεται κάθε Άνθρωπο. Ο Άνθρωπος είναι 

ακατάδεχτος. Ο Λόγος, δεν περιορίζεται από τίποτα. 

Ο Άνθρωπος είναι περιορισμένος. Αν αυτή τη στιγμή 

τολμήσετε να πείτε, ότι παραδίδετε τα πάντα, τις σκέψεις σας, 

τις τοποθετήσεις σας, τα κατεστημένα σας, τα συναισθήματά 

σας, όλο το οικοδόμημα που έχετε δημιουργήσει, με το οποίο 

κινείστε, συμπεριφέρεστε και αντιλαμβάνεστε, στον Πατέρα 

και αιτήσετε να δείτε την Αλήθεια, τότε άμεσα θα δείτε τον 

Λόγο μέσα σας. Άμεσα θα νιώσετε τον Ήχο Του, θα 

πλημμυριστείτε από νέα επίγνωση και νέα κατάσταση Ζωής, η 

οποία δεν θα προέρχεται από τον περιορισμό σας, αλλά από 

την Απόλυτη Αλήθεια, από την Απόλυτη Αγάπη και την 

Ενότητα. 

Δεν θέλω απλά να παρακολουθήσετε μία Διδασκαλία, γιατί αν 

θέλετε να διαβάσετε διδασκαλίες μπορείτε να τις βρείτε 

καταγραμμένες μέσα στα βιβλία Μου. Γιατί δικά Μου είναι τα 

βιβλία, από Εμένα προέρχονται. Απλώς εκφράζονται με λέξεις 

και με έννοιες προσιτές στην κατανόησή σας. Είναι μία 

επιπλέον βοήθεια, για να Με 



χωρέσετε εντός σας, για να διαπιστώσετε αυτό που είστε. Θέλω 

να σας δώσω τον Εαυτό Μου ζωντανό και παλλόμενο. Θέλω να 

σας α να γεννήσω. Αλλά είστε έτοιμοι γι' αυτή την αναγέννηση; 

Ήρθατε σε αυτόν το χώρο, όπου η Διδασκαλία της Αλήθειας 

εκδηλώνεται και σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα πάντα 

από Εμένα κατευθύνονται, τα πάντα από τον Πατέρα 

οδηγούνται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, γι’ αυτό πρέπει να 

γνωρίζετε καλά, ότι σε οτιδήποτε είστε συμμέτοχοι μπορείτε 

και να το εκδηλώσετε. Αν δεν είχατε την ικανότητα να 

αφομοιώσετε ό,τι σας παρέχω, τότε δεν θα βρισκόσαστε εδώ. 

Απλώς πιστεύετε ότι δεν έχετε την ικανότητα και αυτό γίνεται, 

γιατί σας βολεύει ό,τι μέχρι σήμερα εκδηλώνατε. Γιατί δεν 

μπορείτε να ξεφύγετε από τη ροή των καθιερωμένων. Οι 

καταστάσεις γύρω σας, η ροή της ζωής η οποία υπάρχει, σας 

ωθεί να προσαρμοστείτε στις συνήθεις εκδηλώσεις του 

Ανθρώπου. Σας ωθεί να κάνετε τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες 

σκέψεις, να αναζητήσετε τα ίδια πράγματα και ίσως να 

παρουσιάσετε μία υψηλότερη αντίληψη περί της καθημερινής 

συμπεριφοράς, μία καλύτερη ποιότητα στις συναναστροφές 

σας. 

Όμως, Αγαπημένοι Μου, υπάρχει μία διαφορά. Ότι στη γη δεν 

ήρθατε αυτή την περίοδο, σε αυτή την έλευση, για να 

εκδηλώσετε απλώς μια καλύτερη συμπεριφορά και κατανόηση 

για τον Άνθρωπο, ούτε για να συνειδητοποιήσετε λίγο 

περισσότερο την εκδήλωση της Αγάπης. Αν είχατε έρθει γι' 

αυτό, τότε δεν θα μαθητεύατε κοντά Μου ούτε θα είχατε 

ανησυχίες, ούτε θα αναζητούσατε να Με γνωρίσετε, ούτε θα 

προσευχόσαστε να δείτε πώς λειτουργώ και τι θα πει Αγάπη 

και Ενότητα και τι θα πει να ζω και να πάλλομαι εντός σας. Σε 

αυτή τη ζωή σας ήρθατε να διδαχθείτε Εμένα. Μα όχι με λέξεις, 

όχι με θεωρίες. Ήρθατε να Με διδαχθείτε μέσα σας, να δείτε ότι 

υπάρχω εντός σας και να Με μεγαλώσετε, να Με 

τροφοδοτήσετε. Να Μου δώσετε το χώρο, για να σας καλύψω 

ολόκληρους και να σας κάνω Φως, Αλήθεια, ώστε το σώμα σας 

να είναι ένας αγωγός που θα εκπέμπει τη Φωτοχυσία του 

Απείρου, μία ζωντανή παλμοδόνηση Θείας 



Αφύπνισης και Προσφοράς, και η παρουσία σας, όπου και αν 

βρίσκεστε, να αφυπνίζει υποστάσεις. Να τις έλκει από 

οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται, να τις ανασύρει 

από τα σκότη, να τους δίνει τη δύναμη που χρειάζονται για να 

μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, για να διαπιστώσουν 

αυτό που είναι. 

'Ήρθατε σε αυτήν την έλευση να μάθετε τι θα πει Ζωή, τι θα 

πει Αγάπη και τι θα πει Προσφορά, κι αυτό να το φανερώσετε 

στον Άνθρωπο, που με οποιοδήποτε τρόπο είναι 

εγκλωβισμένος μέσα στα κατεστημένα του, που 

εκμεταλλεύεται τον Εαυτό του που βρίσκεται σε άλλα 

σκηνώματα, που είναι θύμα ή θύτης. Ήρθατε να ελευθερώσετε 

τα θύματα και τους θύτες από την αντιπαράθεση και το 

διχασμό. Ήρθατε να ελευθερώσετε τους εκμεταλλευόμενους 

και τους εκμεταλλευτές από τη διχοστασία και την αντιμαχία. 

Ήρθατε να απελευθερώσετε τα τμήματα του Εαυτού σας, που 

μάχονται το ένα το άλλο, που δεν γνωρίζουν τι θα πει Αγάπη 

και που μέσα από την αντιμαχία τους δεν ζητάνε τίποτα άλλο 

παρά να γνωρίσουν την Ενότητα. Ήρθατε να διαπιστώσετε 

μέσα σε όλες τις συγκρουόμενες εκδηλώσεις του Ανθρώπου, σε 

όλες τις ανησυχίες, μέσα στον εξουσιασμό και στην τάση της 

κατάκτησης, που εκδηλώνεται πάνω στη γη με διάφορους 

τρόπους, από το οικογενειακό περιβάλλον μέχρι τη 

διακυβέρνηση των λαών, την κραυγή του Ανθρώπου που ζητά 

Έλεος, Αγάπη, που ζητά την απελευθέρωση. Ήρθατε να 

νιώσετε αυτήν την κραυγή και να δείτε πόσο ανάγκη έχει ο 

Άνθρωπος από Αγάπη και Προσφορά. Δεν ήρθατε να 

προσαρμοστείτε στα καθιερωμένα, να αφομοιωθείτε από τα 

ήδη υπάρχοντα, αλλά ήρθατε για να καταδείξετε τη Νέα 

Πορεία της Αγάπης και της Ένωσης και να έλξετε την 

ανθρωπότητα σε αυτή τη Νέα Πορεία. 

Να είστε σίγουροι, ότι μπορείτε, γιατί δεν είστε μόνοι σας. Γιατί 

ο Λόγος θα είναι μέσα σας και είναι μέσα σας από τη στιγμή 

που ακολουθείτε αυτή την πορεία, από τη στιγμή που 

τάσσεστε στην υπηρεσία της Αγάπης και της Ενότητας. Ήρθατε 

για να νιώσετε όλοι αυτή την ανάγκη 



και να μη μπορείτε να ησυχάσετε, μέχρις ότου πραγματικά 

καταδείξετε, ότι μπορείτε να προσφέρετε για να μεταλλάξετε 

την υπάρχουσα κατάσταση, για να εκδηλώσετε Αγάπη και 

Φως. 

Ήρθα στη γη πριν δύο χιλιάδες χρόνια και έκανα το Εργο Μου, 

με τον τρόπο που το έκανα εκδηλούμενος ως Ιησούς και ως 

Μαρία, ενεργώντας από τον Ιησού φανερά και από τη Μαρία 

Θεοτόκο με αφάνεια. Έκανα ένα Τέλειο Έργο και αναβίβασα 

την ανθρωπότητα για να μπορεί να επιστρέφει στον Πατέρα 

ενούμενη μαζί Μου. Δημιούργησα εκ γέου τον αγωγό Ένωσης 

του Ανθρώπου με το Θεό, τον οποίο ο Ανθρωπος με τη 

λανθασμένη χρήση των δυνάμεών του, καταδεικνύοντας 

εγωισμό, οίηση και έπαρση, είχε διασπάσει. Έρχομαι και πάλι 

να συνεχίσω το Έργο Μου μέσα από σας και κάνω πάλι ένα 

Τέλειο Έργο. Όμως Με γνωρίζετε; Κατανοείτε την Αγάπη Μου, 

το Έλεος που σας παρέχω; Έχετε κατανοήσει, ότι ήδη πάνω στη 

γη διαχέω το Πνεύμα Μου το Άγιο, για να σας βοηθήσει να 

αναχθείτε; Έχετε λάβει τη Φωτοχυσία Του ή είστε 

κλειδαμπαρωμένοι και αρνείστε να λάβετε τη βοήθεια που σας 

παρέχω; Έχετε ανοίξει την ψυχή σας και το νου σας για να 

δεχθείτε την προσφορά Μου ή ακόμα προσπαθείτε να 

διαγνώσετε, αν αυτό που σας διαχέεται, το οποίο ήδη πάλλεται 

πάνω στον πλανήτη σας, είναι από Εμένα; Τι θα σας 

διασφαλίσει τη βεβαιότητα αυτή, εκτός από την προσευχή σας; 

Εκτός από την καθοδήγηση που από τον Πατέρα λαμβάνετε, 

εκτός από τα αποτελέσματα τα οποία η επιχορήγηση της 

Αγάπης Μου και του Ελέους Μου φέρνει στην ύπαρξή σας; 

Αγαπημένοι Μου, όλοι είστε κομμάτια του Εαυτού Μου, όλοι 

είστε κομμάτια του Ενός Ανθρώπου και όλοι, αργά ή γρήγορα, 

είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσετε αυτήν την Αλήθεια και 

να δείξετε ότι αγαπάτε τον Εαυτό σας. Αυτό θα το δείξετε στο 

τμήμα του Εαυτού σας, που μέσα σας ζει, αλλά και στο τμήμα 

του Εαυτού σας, που ζει σε άλλα σκηνώματα και περπατάει 

δίπλα σας. Για να αγαπήσετε τον Εαυτό σας πρέπει να 

αγαπήσετε τις 



ατέλειές σας και να τις παραδώσετε στη μετουσίωση του 

Φωτός και της Αγάπης. Πρέπει να κάνετε προσευχή και να 

αποδεσμεύσετε, στο Όνομα της Αγάπης και της Ένωσης, 

οτιδήποτε και με οποιοδήποτε λόγο, τρόπο ή εκδήλωση, 

έχετε δεσμεύσει. Πρέπει να μάθετε να ελευθερώνετε για να 

ελευθερώνεστε, να ελεείτε για να ελεηθείτε, να συγχωρείτε 

για να συγχωρεθείτε, να αγαπάτε για να αγαπηθείτε. Ό,τι 

από μέσα σας εκδηλώνετε, μέσα σας επιστρέφει και σας 

πληρώνει πολλαπλάσια. Όταν βιώνετε Αγάπη και Ενότητα δεν 

έχετε ανάγκη από τίποτα, γιατί Εγώ σας παρέχομαι και Εγώ 

από εντός σας εκδηλώνομαι. 

Μη σταματάτε στις δικαιολογίες του νου, μην προτιμάτε τις 

εύκολες λύσεις ή καλύτερα τις λύσεις που νομίζετε εύκολες. 

Γιατί μπορεί να νομίζετε, ότι είναι εύκολη η ζωή που ζείτε τώρα 

και ότι οι επιλογές που κάνετε ταιριάζουν στους ρυθμούς σας. 

Αλλά γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρυθμοί σας; Και η πίεση αυτή που 

υπάρχει μέσα σας, η ανησυχία που σας πλημμυρίζει, οι ιδέες 

που συγκρούονται στο νου σας; Όλα αυτά γιατί υπάρχουν; 

Αυτή η έλλειψη γαλήνης, αυτή η απάθεια που πολλές φορές 

σας διακατέχει ή η ανία που σας πλημμυρίζει, πού οφείλονται; 

Μήπως όλα αυτά υποδηλώνουν, ότι οι ρυθμοί, που νομίζετε 

ότι είναι οι ρυθμοί σας, δεν είναι δικοί σας, δεν σας εκφράζουν, 

δεν σας εξυπηρετούν; 

Γιατί κλείνετε τα μάτια σας και αρνείστε να κατανοήσετε το 

Έργο Μου της Δευτέρας Παρουσίας που είναι Νέο μα και 

Παλαιό εξίσου; Διότι για την Αγάπη και για τη Θέωση μίλησα 

και στην Πρώτη Μου Παρουσία, αλλά δεν το καταλάβατε. Γιατί 

δεν δοκιμάζετε να ενωθείτε μαζί Μου, να βγάλετε από μέσα 

σας οτιδήποτε σας καταπιέζει και σας εντάσσει στα στάδια της 

μικρότητας, για να παλμοδονηθείτε στην Ένωση και την 

Αγάπη; 

Έχω να σας δώσω τον Εαυτό Μου, μα τον χωράτε; Τον 

χωράτε, Αγαπημένοι Μου, ή θα σας Τον δώσω και θα Τον 

κάνετε ό,τι θέλετε εκφράζοντάς Τον ανάλογα με 



τα μέτρα και τα σταθμά σας, κρίνοντας και κατακρίνοντας τα 

διάφορα τμήματα του Εαυτού σας, εκδηλώνοντας έπαρση και 

οίηση, νομίζοντας ότι έχετε το Θεό στο χέρι σας και Τον 

κρατάτε; Με χωράτε κι αν Με χωράτε, πώς θα Με εκδηλώσετε; 

Θα υπηρετήσετε τον αδελφό σας, τον Εαυτό σας Άνθρωπο; Θα 

δείξετε τι θα πει Προσφορά, τι θα πει Αγάπη, τι θα πει Θωπεία 

Θείας Γλυκύτητας και Θείας Αρμονίας; 

Ό,τι εκδηλώνετε πρέπει να περιέχει την Αγάπη Μου. Όλα τα 

άλλα σας δεσμεύουν, σας χρεώνουν. Η οίηση σάς οδηγεί να 

πιστεύετε ότι εκδηλώνετε Εμένα, ενώ στην ουσία δεν Με 

εκδηλώνετε. Μετουσιώστε μέσα σε Μένα τον εγωισμό σας, την 

πνευματική σας έπαρση, που με λεπτοφυείς τρόπους εισχωρεί 

στην πνευματική σας εξέλιξη, και δονηθείτε στην Ταπεινότητα, 

που σας παρέχω. Σας μαθαίνω να προσφέρετε και να αγαπάτε. 

Σας αφήνω να γνωρίσετε, να καταλάβετε και να βιώσετε το 

Μεγαλείο της Προσφοράς, σαν λειτουργία Ζωής μέσα σας, που 

θα αγκαλιάσει όλες τις εκδηλώσεις σας και όλους τους τρόπους 

της συμπεριφοράς σας και θα εκδηλωθεί χωρίς περιορισμούς 

από εντός σας. 

Είμαι η Αγάπη και ως Αγάπη εκδηλώνομαι προς όλους σας. 

Όσοι μπορείτε να Με γνωρίσετε, Με έχετε εντός σας. Μα και 

εσείς, που ακόμα δεν Με αναγνωρίζετε, εντός σας Με έχετε και 

έχω ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να Με 

αφομοιώσετε και να σας αφομοιώσω, εκδηλώνοντας την 

Απόλυτη Ενότητα του Λόγου Ανθρώπου. Αυτό είναι το Έργο 

Μου, το Έργο σας, το Έργο σου, Άνθρωπε, γιατί Ένας 

Άνθρωπος είσαι. Εκδήλωσέ το μέσα από όλους τους πόρους 

σου, μέσα από όλα τα στοιχεία σου και άφησέ το να σε 

οδηγήσει και να σε προσφέρει ως Δωρεά Ζωής μέσα στα 

πάντα. 
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ΜΕ ΤΗ ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΡΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΩ ΔΑΣΚΑΛΕ ΙΩΑΝΝΗ 

(ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ) 

Ουράνιε Πατέρα, αυτές τις μέρες του γήινου χρόνου ο Έλληνας 

και η Ελλάδα ολόκληρη αναβιώνει τους παλμούς των Παθών, 

της Προσφοράς και της Θυσίας του Λόγου - Χριστού για τη 

σωτηρία του Ανθρώπου. 

Αγαπημένε Πατέρα, υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή για να 

λειτουργήσω, μέσα από τη Μυσταγωγία της Ζωής και της 

Αγάπης, για το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας που ο Δάσκαλος 

Ιωάννης παρουσιάζει∙ ο Νέος Δάσκαλος, ο ουδόλως διαφέρων 

από το Λόγο - Χριστό, αλλά ο ταυτιζόμενος Απόλυτα μαζί 

Του, ο διαχέων τη Διδασκαλία της Αλήθειας και της Αγάπης 

εφ' απάσης της ανθρωπότητας, χωρίς περιορισμούς; 

Υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή, Πατέρα, για να υψώσω από τη 

γη τα χέρια μου και να αιτήσω μέσα στις ψυχές των 

ανθρώπων να λάμψει η Αλήθεια; Να αιτήσω, Πατέρα μου ως 

Άνθρωπος, που γνωρίζει την Αλήθεια της Θέωσης, ως 

Άνθρωπος που φλέγεται στην πραγματικότητα αυτής της 

Αλήθειας μα και ως υπόσταση ενούμενη με το Λόγο Μητέρα-

Χριστό, λαμπρυμένη από τη Δική Σου παροχή της Αγάπης, από 

την Άπειρη Φωτοχυσία Σου και το Ζωντανό Παλμό της 

Παρουσίας του Λόγου Μητρός, του Λόγου Ενότητα και Αγάπη!  

Πατέρα Αγαπημένε, θέλω να μυσταγωγήσω ως Άνθρωπος 

που θεώνεται, ως Άνθρωπος που αναγνωρίζει τη 

δυνατότητα της Θέωσής του και τη βιώνει και ως 



Λόγος Μητέρα, διαχέοντας την πλημμυρίδα της Χάρης και της 

Αγάπης σε κάθε μαθητή αυτού του Έργου καταρχήν, καθώς 

και εφ' απάσης της ανθρωπότητας. 

Υψώνω τα χέρια μου σε Σένα, Πατέρα, καταδεικνύοντας τη 

Νομοτέλεια την Άπειρη, που διέπει τα πάντα και εκ της γης 

αναπέμπω τη δόνηση την Πανάχραντη και την Υπερούσια, που 

διατρέχει όλα τα πεδία, είναι Πανταχού Παρούσα, διέπεται από 

όλες τις λειτουργίες των Νόμων και τις διέπει. Με αυτή τη 

δόνηση ομολογώ, εν μέσω της Πανταχού Παρουσίας Σου, στην 

οποία απόλυτα διαχέομαι και ενώπιον των ανθρώπων, τον 

Δάσκαλο Ιωάννη, ο οποίος ως ο Κοσμικός Διδάσκαλος, που 

φανέρωσε και φανερώνει τη Διδασκαλία της Αλήθειας και της 

Αγάπης του Λόγου - Χριστού, δημιούργησε τις προϋποθέσεις 

εντός μου, που ενεργοποίησαν τη φανέρωση της Αλήθειας και 

της Αγάπης του Λόγου - Μητρός καθώς επίσης δημιούργησε 

ανάλογες προϋποθέσεις μέσα σε κάθε υπόσταση, που με 

οποιοδήποτε Παλμό Του άγγιξε, μεταγγίζοντας τον Εαυτό Του! 

Αιτώ για το Έργο Του, που είναι το Έργο μου, που είναι το Ένα 

Έργο, το Δικό Σου Έργο, Πατέρα. Διότι δεν θα βρισκόμουν στη 

στάση αυτή, δεν θα διαχεόμουν στο Άπειρο, διαποτισμένη και 

διεπόμενη από τους Φωταυγείς Πυρήνες της Χάρης Σου, αν δεν 

δημιουργούσες Εσύ τις προϋποθέσεις, αν η Δική Σου Βουλή 

δεν συναινούσε απόλυτα στην παρουσίαση αυτής της 

λειτουργίας. Με το Δικό Σου Θέλημα ενεργώ, Πατέρα, γιατί δεν 

έχω άλλο Θέλημα τούτη την ώρα, και δεν μπορώ να αιτήσω 

παρά για την εξέλιξη του Θείου Σχεδίου. Δεν μπορώ να 

εκφράσω άλλο παλμό παρά τους παλμούς εκείνους, που θα 

αναγεννήσουν την ανθρωπότητα, ακολουθώντας τις Θείες 

Προδιαγραφές της Θέωσης του Ανθρώπου. 

Πατέρα μπορεί ο γήινος χρόνος και η ένταξη σε αυτόν να 

δημιουργεί αδημονία, ή εσωτερικές εντάσεις στον Άνθρωπο 

Λόγο-Ιωάννη, που καταδεικνύει την Ενότητά Του μαζί Σου, που 

ωθούν σε αιτήσεις προς Εσένα φανέρωσης του Έργου Σου με 

ταχύτερους 



ρυθμούς. Όμως, Πατέρα, είναι δυνατόν ο Άνθρωπος Λόγος-

Ιωάννης να οδηγηθεί σε τέτοιες αιτήσεις, αν Εσύ δεν το 

επιτρέπεις; Είναι δυνατόν οι σχηματισμοί του Είναι Του, οι 

διαπλάσεις του νου Του, οι παλμοί της καρδιάς Του, να 

φανερώνουν κάτι άλλο από αυτό που Εσύ θέλεις να 

φανερωθεί; Ή μήπως όλες αυτές οι εσωτερικές Του διεργασίες 

προετοιμάζουν την ανθρωπότητα ταχύτερα, διαχέοντας μέσα 

από τον πόνο του Ανθρώπου Λόγου- Ιωάννη και την αγωνία 

Του για τον Άνθρωπο ποιότητες Ζωής σε κάθε τμήμα του 

Ανθρώπου, κάνοντας αρχή από τα συνειδητά εκείνα τμήματα 

του Ανθρώπου, που ως μαθητές συμμετέχουν στο Έργο. 

Πατέρα, Εσύ είπες, ότι μόνο με τη δική Σου βοήθεια μπορούμε 

να προχωρήσουμε. Εσύ φανέρωσες, ότι από τους ανθρώπους 

κανείς δεν μπορεί μόνος του να αναδυθεί στις υπερούσιες 

διαστάσεις του Απείρου και να καταδείξει το άχωρο και 

άχρονο Μεγαλείο της Ύπαρξης που Είσαι! Αυτό, Πατέρα, το 

πιστεύω, το ζω και το ενεργοποιώ κάθε στιγμή για να 

καθίσταται πραγματικότητα για κάθε Άνθρωπο. Γιατί δεν 

γνωρίζω άλλο Θεό εκτός από Εσένα. Δεν θέλω να παρουσιάσω 

άλλο Θεό εκτός από Εσένα. Δεν γνωρίζω άλλη Αγάπη και άλλο 

Έλεος εκτός από το Δικό Σου, που με Άπειρους τρόπους 

εκδηλώνονται και επειδή γνωρίζω την Αγάπη Σου και το Έλεός 

Σου γι' αυτό αιτώ να φανούν και με άλλους τρόπους. Αιτώ να 

γίνουν έκδηλα όχι με δείγματα και σημεία, που 

ανταποκρίνονται στις αναγκαιότητες και τη νοοτρςπία της 

σκέψης που ανήκει στα κατεστημένα, που συνταυτίζονται με 

την Κοσμική περίοδο που λήγει, αλλά με δείγματα και σημεία 

ζωογόνα, παλλόμενα και συντονισμένα με τη Μία εκδήλωση 

του Φωτός, με το Θείο Σου Θέλημα. Ενεργά σημεία Ζωής, 

που θα έλξουν την ανθρωπότητα σε συνειδητή πορεία, που 

θα καταθρυμματίσουν την τυφλή πίστη και θα 

πλημμυρίσουν με ενσυνείδητη γνώση, με ενσυνείδητη 

πίστη, με Χριστό, τα τμήματα του Ενός Ανθρώπου. 

Αν, Πατέρα, η ετοιμότητα των μαθητών, που αυτή τη στιγμή 

στο Έργο συμμετέχουν, και όσων είναι απαραί- 



τητο να συμμετάσχουν για να δημιουργηθεί η στελέχωση 

εκείνη, που θα επιτρέψει την πλήρη παρουσία του στη γη, δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί∙ αν ακόμη υπάρχουν ελλείψεις και 

κενά, ανισορροπίες και παρανοήσεις, μέσα στο νου και την 

καρδιά τους, τα ενδύομαι την ώρα τούτη εκδηλούμενη ως 

Λόγος-Μητέρα μέσα από την Πανταχού Παρουσία Σου, 

λειτουργώντας σύμφωνα με τη Νομοτέλεια της Αγάπης και του 

Ελέους Σου, απόλυτα ταυτισμένη με τη Θεία Βουλή Σου. 

Διαχέομαι σε όλα τα τμήματα του Εαυτού Μου ως πλημμυρίδα 

Αγάπης, Ισορροπίας και Μετουσίωσης, ώστε κάθε κενό να 

πληρωθεί με Αλήθεια, κάθε ανισορροπία να καταστεί επίγνωση 

και κάθε δυσαρμονία να γίνει Ισορροπία, Αρμονία και Ζωή∙ 

ώστε οι υποστάσεις όλες να πλημμυριστούν από την Αρμονία 

της Δημιουργίας, να κατανοήσουν την Ενότητα του Θεού και 

του Ανθρώπου. Να πάψουν να εγκλωβίζονται σε διανοιακές 

αντιπαραθέσεις, να απομονώνονται σε μέρη της Αλήθειας και 

να εισχωρήσουν στην Ολότητά της αφήνοντας το είναι τους 

να αφομοιώσει και να αφομοιωθεί από την Απέραντη, 

Απερινόητη, Αδιάφθορη, Αλήθεια. 

Ευλογώ το Δάσκαλο Ιωάννη που κατοικεί στις ψυχές και 

στις υποστάσεις και Τον συνδέω μαζί Μου, για να Τον θρέψω 

μέσα στο είναι του καθενός, για να Του δώσω τη Ζωή, την 

Αγάπη, τη Στοργή και τη Φροντίδα που ο κάθε μαθητής από 

αμέλεια, από άγνοια, από ανευθυνότητα Του στέρησε. Για να 

Τον τροφοδοτήσω με ό,τι χρειάζεται για να διαχύσει την ανάσα 

Του, για να καλύψει όλο το χώρο της ύπαρξης του κάθε μαθητή 

και να τον οδηγήσει στην απόλυτη Ένωση με το Λόγο-Χριστό, 

την οποία παρουσιάζει, εκπροσωπεί, καταδεικνύει, 

φανερώνει. Με τον Ένα Λόγο-Χριστό και όχι άλλον, αλλά με 

Αυτόν το Λόγο-Χριστό που γνώρισες, Άνθρωπε, που κατήλθε 

στη γη και προσφέρθηκε για σένα διά της Σταυρικής Του 

Θυσίας και που πάλι προσφέρεται με τρόπους πολλούς τους 

οποίους αγνοείς, τους οποίους δεν αντιλαμβάνεσαι και ακόμα 

δεν γίνονται αισθητοί από τα μάτια και τα αυτιά σου. 

Διαχέομαι μέσα σε κάθε μαθητή ως Μητέρα Αγάπη- 

Τροφοδότης, για να τροφοδοτήσω Ιωάννη την Ύπαρξή 



Σου και τη Φανέρωσή Σου μέσα από όλα τα τμήματα του 

Ανθρώπου, με ισορροπία και σταθερότητα, με υπευθυνότητα 

και αρμονία, ώστε ο Ιωάννης, ο Ζων και παλλόμενος 

Ανθρωπος-Λόγος, να δώσει τα δείγματά Του, με τον ίδιο 

παλμό, με την ίδια δόνηση, τη δόνηση της Αγάπης, μέσα από 

κάθε μαθητή, που γνώρισε και αποδέχθηκε την Υπερούσια 

Παρουσία Του, που τα αυτιά του άγγιξαν οι μελωδίες της 

Διδασκαλίας της Αλήθειας, την ψυχή του θέρμανε το Πυρ της 

Αγάπης και το νου του μεταστοιχείωσε η ροή του Πνεύματος 

του Αγίου. 

Ιδού Εγώ η Μητέρα σου, η Μητέρα των Κόσμων, η Μητέρα του 

Παντός, διαχέομαι σε σένα μαθητή εκδηλώνοντας την Ενότητά 

Μου με τον Πατέρα και την απόλυτη συμμετοχή Του στη 

διεργασία που μέσα σου επιτελώ, γιατί μόνο ταυτισμένη μαζί 

Του εκδηλώνομαι. Αιτώ η συμμετοχή Του να γίνει με τέτοιους 

τρόπους, που άμεσα να πλημμυρίσει με νέες ποιότητες τους 

μαθητές του Έργου αυτού, άμεσα να φέρει πληθώρα καρπών 

Ευλογίας, Ενότητας, Ζωής και Κατανόησης να καταδείξει 

συνετά στελέχη, ένθερμα, που γνωρίζουν το Έργο μέσα από τις 

κινήσεις του είναι τους, που γνωρίζουν τον Ιωάννη μέσα από 

την Ταύτιση μαζί Του. Αιτώ την παροχή του Πατέρα, ώστε η 

Ταυτενέργεια της Βουλής Μας τη Μία Βουλή να παρουσιάσει 

στην ανθρωπότητα καταδεικνύοντας ποικιλοτρόπως την 

ταυτότητα του Έργου της Αγάπης και της Ενότητας, την Ουσία 

Αγάπη που λείπει από τη σημερινή πραγματικότητα, την 

Απόλυτη Αλήθεια. 

Εκδηλώνοντας τον Εαυτό Μου ευλογώ το Έργο Μου και 

μετουσιώνω καθετί, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από 

ανθρώπους φέροντες Χάρη ή όχι, που το βάλλει, το περιορίζει 

ή το δεσμεύει με διάφορους τρόπους, εγκλωβίζοντας τους 

μαθητές Μου, εισχωρώντας μέσα στις υποδοχές τις οποίες 

έχουν. Μετουσιώνω πλήρως κάθε κίνηση του νου, κάθε κίνηση 

της καρδιάς, κάθε εκπόρευση των παλμών, οποιοσδήποτε 

υπόστασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορούν να 

δράσουν, να μην έχουν καμία ισχύ. Τις καθιστώ Αγάπη και 

Αρμονία και 



τις αποστέλλω σαν λειτουργία επίγνωσης μέσα στις 

υποστάσεις που τις εκπόρευσαν, οι οποίες αγνοούν την 

Αλήθεια, ώστε διά της επίγνωσης αυτής να λάβουν το 

βάπτισμα της Μετάνοιας. 

Ευλογώ το Έργο Μου και το προστατεύω από κάθε κίνηση 

ανεύθυνη προερχόμενη από κάθε μαθητή, που ακόμη δεν έχει 

κατανοήσει την Υπερούσια Ουσία του και επιδιώκει να το 

προωθήσει μέσα από ανθρώπινα κατεστημένα. Αφαιρώ μέσα 

από το είναι των μαθητών όλες τις διεργασίες που συντελούν 

σε παρουσίαση του Έργου σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα 

και σταθμά, ώστε να μην προσομοιάζει ο τρόπος έκφρασης 

του Έργου Μου, του Έργου της Αγάπης, της Αναγέννησης και 

της Ζωής, με τη διοργάνωση και διάδοση όλωγ των κινήσεων, 

που ο Άνθρωπος μέχρι σήμερα γνώρισε» αλλά εξαρχής να 

λάμψει στην ανθρωπότητα, στην Ελλάδα, ως Φάρος Φωτός και 

Αγάπης. 

Έλκω στο Έργο Μου πνεύματα ικανά και κατάλληλα, 

εξελιγμένα και καταρτισμένα, για να μπορέσουν να το 

φανερώσουν, εισχωρώντας σε όλα τα στρώματα εκδήλωσης 

της καθημερινής ζωής της Ελλάδας. Διασπώ όλα τα εμπόδια 

και τα καταθρυμματίζω. Αποσυνθέτω και μετουσιώνω κάθε 

τοίχο τον οποίο είχα υψώσει, ώστε το Έργο Μου να μην 

καταστεί ορατό σε αυτά τα πνεύματα, λόγω σκοπιμοτήτων και 

αναγκαιοτήτων μαθητείας. Διανοίγω δρόμο ελεύθερο, δρόμο 

φωτισμένο και κατάλληλο, ώστε τα πνεύματα αυτά να 

προσέλθουν διεπόμενα από στοιχεία Αγάπης και Ζωής 

υψίστου επιπέδου, χωρίς να εμπεριέχουν ή να τείνουν να 

παρουσιάσουν παρανοήσεις και κενά που εκδηλώθηκαν από 

τους ήδη υπάρχοντες μαθητές! 

Δημιουργώ προϋποθέσεις για τη διάδοση του Έργου Μου στον 

Ελλαδικό χώρο. Μειώνω αντιδράσεις που η διάδοσή του 

προκαλεί. Απορροφώ μέσα Μου τη συσσώρευση της 

αρνητικότητας, η οποία έχει περιβάλλει τα βιβλία που 

διακινούν τις ιδέες Μου, τις ιδέες της Αλήθειας και της Αγάπης. 

Απορροφώ μέσα Μου την αρνητικότητα, που έχει περιβάλλει 

τα τμήματα του 



Ανθρώπου που εκδηλώνονται καταδεικνύοντας το Έργο Μου, 

καταδεικνύοντας Εμένα. 

Ελευθερώνω τα βιβλία Μου για να πλημμυρίσουν την Ελλαδική 

γη, ώστε οι ιδέες της Αλήθειας Μου να διαποτίσουν τα πάντα. 

Τα ευλογώ εκ νέου και τα καθιστώ Ενότητα και Αγάπη. Τα 

καθιστώ ένα Άπειρο Βιβλίο Αλήθειας διαχεόμενο στους 

Κόσμους και με τις Ιδέες του διαποτίζω εσένα Ελλαδική γη. 

Διαποτίζω την ατμόσφαιρα που σε περιβάλλει, το ορυκτό, το 

φυτικό και το ζωϊκό βασίλειό σου. Διαποτίζω όλα τα υλικά 

στοιχεία που φέρεις και κάθε αντικείμενο που πάνω σου 

υπάρχει. Τους ζωντανούς παλμούς του, της Ενότητας και της 

Αγάπης, της Αλήθειας και της Αρμονίας, καθιστώ βάση και 

επιστέγασμα για την εξέλιξή σου, για την εξέλιξη του λαού 

σου. Καθιστώ βάση και επιστέγασμα για τη συνεχή κατεργασία 

του Ελληνικού λαού, ώστε να απελευθερωθεί από τις 

λανθασμένες εκτιμήσεις και ιδέες και να εισαχθεί στην 

πληρότητα της Αλήθειας. 

Διαχέω την Παρουσία Μου, τους παλμούς της Ευλογίας Μου, 

στα πολιτικά πρόσωπα, για να μεριμνήσουν για τον προορισμό 

σου Ελλάδα και να συντονιστούν με τις Διδασκαλίες Μου, ώστε 

οι ιδέες της Αλήθειας Μου να διατρέχουν συνεχώς την ύπαρξή 

τους και να δημιουργούν επίγνωση. Να τα γεμίζουν με 

εμπνεύσεις, με συναδέλφωση, με σύμπνοια, με Αγάπη, μέχρις 

ότου ταυτιστούν απόλυτα με την ανακύκλωση των ιδέων Μου 

,και η εξωτερίκευσή τους δεν είναι παρά η εξωτερίκευση της 

Αλήθειας Μου και οι πράξεις τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

πράξεις, που θα οικοδομούν την πραγματικότητα της Αγάπης 

και της Ενότητας και θα καταδεικνύουν μία Ελλάδα δυνάμενη 

να παρουσιάσει το Πρότυπο Ζωής πάνω στη γη. 

Ευλογώ τα σύνορά σου Ελλάδα και τα ενισχύω, ώστε να μη 

διαταραχθούν οι ισορροπίες που υπάρχουν και να μην 

κινδυνεύσουν τα σύνορά σου από οποιοδήποτε τρόπο άμεσης 

ή έμμεσης επιβολής αυτών. 

Ευλογώ τα γεωλογικά φαινόμενα και τα κοσμικά γεγονότα και 

μειώνω την έντασή τους, ώστε να μην 



προκληθούν καταστροφές, ώστε να διατηρηθούν ανέπαφες οι 

περιοχές σου ώστε οι σεισμοί να πραγματοποιηθούν μέσα 

στο είναι του λαού σου ως σεισμοί Αναγέννησης και Θείας 

Πνοής Επίγνωσης, που θα οδηγήσει σε νέα πορεία. 

Υπέρ του Έργου και της διάδοσης αυτού. Υπέρ της ανόδου και 

της εξέλιξης της Ελλάδας και του Ελληνικού λαού. Υπέρ της 

απόλυτης προσαρμογής των μαθητών με το Θείο Θέλημα και 

της έκφρασης αυτού. Υπέρ της ολοκληρωμένης Ενότητάς τους 

με το Δάσκαλο Ιωάννη. Υπέρ της προσέλευσης πνευμάτων 

εκλεκτών. Υπέρ της συγχώρησης των μαθητών του Έργου 

όπου και αν βρίσκονται και της συνεργασίας αυτών. 

Το τμήμα αυτό της σφραγίδας του άρτου ενοποιώ με τις 

ενέργειες που τέλεσα και τις αιτήσεις που διέχυσα στην 

Πανταχού Παρουσία του Πατέρα. Το ενοποιώ με τον Εαυτό 

Μου και το εμβαπτίζω στο Ποτήρι της Ζωής και της Αγάπης. 

Ιδού ο Άπειρος Λόγος Μητέρα θύει τον Εαυτό Του υπέρ του 

Έργου τούτου και της παρουσίας αυτού στην 

ανθρωπότητα. Μεταλλάσσω το περιεχόμενο του Ποτηριού σε 

Θείους παλμούς Ζωής διαχεόμενους στον Άνθρωπο ως 

επίγνωση, υπευθυνότητα και ενεργοποιημένη συμμετοχή στη 

μαθητεία. 

Είμαι τα πάντα, γι' αυτό και δύναμαι παρεχόμενη σε σένα, 

Ανθρωπε, να είμαι η κατάλληλη τροφοδοσία για να 

συντονιστείς με την Αλήθεια του Έργου και να καταδείξεις 

αυτό. Γι' αυτό και δύναμαι να παρέχω τον Εαυτό Μου ως 

Ολότητα προς όλους χωρίς να διαμοιράζομαι ή να 

διαχωρίζομαι, αλλά πραγματοποιώντας την Αναγέννηση μέσα 

σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου. 

Το περιεχόμενο του Ποτηριού αυτού είμαι ως Αγάπη, ως Ζωή, 

ως Ευλογία, ως Αναγέννηση και ως Αέναη Πηγή της 

Δημιουργίας και των Κόσμων, ως ήχοι Απείρου Τελειότητας, 

ως παλμοί Θείας Αρμονίας, ως ροή μετουσίωσης και 

αποκατάστασης των πάντων μέσα στην Τελειότητα. 



Με το περιεχόμενο του Ποτηριού αυτού ραίνω την Ύπαρξή 

Σου Δάσκαλε Ιωάννη ενοποιώντας στη γη τη Θυσία του 

Λόγου Υιού και του Λόγου Μητρός, ευλογώντας την 

Ανάσταση της Ύπαρξής Σου μέσα σε κάθε ύπαρξη, μέσα σε 

κάθε τμήμα του Ανθρώπου, φωτίζοντας τον Άνθρωπο 

Εαυτό Μου για να οδηγηθεί στον Προορισμό του, που είναι 

η Ανάσταση και η Ζωή. 

Διαχέω τη χαρμόσυνη παλμοδόνηση του Ποτηριού αυτού στο 

Σύμπαν, στην εκδηλούμενη και στην ανεκδήλωτη Δημιουργία, 

στο άμορφο και στη μορφή, στην Πανταχού Παρουσία του 

Πατέρα, ώστε κάθε ύπαρξη που δέεται να συντονίζεται με αυτή 

τη χαρμόσυνη παλμοδόνηση και να επικοινωνεί με το Έργο της 

Δευτέρας Παρουσίας λαμβάνοντας εντός της Ζωή από τη Ζωή 

Μου και Αγάπη από την Αγάπη Μου καθώς και τροφοδοσία 

από την Άπειρη Πηγή της Τελειότητας, που Είμαι. 

Ευλογώ τους άρτους, που ενώπιον Μου βρίσκονται, τους 

ενώνω με την ανθρωπότητα. Τους πλημμυρίζω με τον Εαυτό 

Μου και τους καθιστώ ζωογόνους παλμούς Αγάπης και Ζωής. 

Τους τυπώνω πάνω στις ηπείρους για να καταστούν οι 

βάσεις της μεταλλαγής του κόσμου, της μεταλλαγής του 

Ανθρώπου. Τους τυπώνω μέσα στο ένδον κάθε τμήματος 

του Ανθρώπου ως σφραγίδα του Έργου της Δευτέρας 

Παρουσίας, ζώσα και παλλόμενη. 

Λάβετε, φάγετε, αυτή είναι η Ζωή και η Αλήθεια. Αυτό είναι το 

Έργο Μου, αυτός είναι ο Εαυτός Μου. Λάβετε, φάγετε και 

διδαχθείτε την Προσφορά και την Αγάπη. Λάβετε, φάγετε και 

διαποτιστείτε από τους Άπειρους παλμούς της Αναγέννησης, 

βιώστε την Αποκάλυψη της Αλήθειας και την εγκαθίδρυσή της. 

Το τμήμα του άρτου και του οίνου του μετουσιωμένου που ο 

καθένας θα λάβει, καθιστώ τροφοδοσία για το ζώντα Ιωάννη 

Λόγο που μέσα σας υπάρχει, για να Τον τροφοδοτεί μέχρις 

ότου εσείς συντονιστείτε μαζί Του και Τον τροφοδοτείτε 

σωστά, για να καθοδηγείστε από Αυτόν και να λειτουργεί 

εντός σας ως πυξίδα για την 



Ένωσή σας με το Λόγο-Χριστό και για την εκδήλωση 

Προσφοράς και Αγάπης προς τον Άνθρωπο. 

Παραδίδω μέρος άρτου και οίνου παλμοδονούμενο στη Χάρη 

την οποία φέρει το περιεχόμενο του Ποτηριού αυτού σε κάθε 

μαθητή του Έργου, όπου και αν βρίσκεται. Καλώ Αγγέλους δύο, 

για να το παραλάβουν σε αιθερικό αντίτυπο και να το 

παραδώσουν στις υποστάσεις. 

Καλώ τις Μητέρες και τους Δασκάλους που τίμησαν με την 

παρουσία τους τη Μυσταγωγία αυτή και τους παραδίδω 

αιθερικό αντίτυπο του Ποτηριού της Ζωής, για να 

κοινωνήσουν με τάξη και ευρυθμία τα όντα της Δημιουργίας 

ολόκληρης. Ευλογώ τα χέρια τους, αναγνωρίζοντας τη 

σφραγίδα του Δασκάλου Ιωάννη εντός τους. 
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΗ 

Αδελφοί, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν 

περιορίζεται σε μία υπόσταση και κανείς από σας ας μην το 

αντιληφθεί περιορισμένα, γιατί γνωρίζετε καλώς, ότι υπάρχει 

και υφίσταται Ενότητα και όταν υφίσταται Ενότητα δεν μπορεί 

κανένα θέμα να το αντιλαμβάνεστε περιορισμένα, αλλά είναι 

απαραίτητο να γίνονται κατανοήσεις του θέματος με Αγάπη, 

με σύνεση, με σωφροσύνη μέσα από όλα τα τμήματα του 

Ανθρώπου. 

Διδάσκεστε συμμετέχοντας στο Έργο της Θέωσής σας, στο 

Έργο εκείνο που ανεβάζει τον Άνθρωπο στο επίπεδο της 

απόλυτης Ένωσης και Ταύτισης με το Θεό. Δεν δίνετε όμως 

σημασία στις κινήσεις σας, στους λόγους σας, σε εκείνες τις 

εκδηλώσεις που αυθόρμητα φανερώνονται μέσα από μία 

υπόσταση και προαναγγέλουν μία επικείμενη κατάσταση. Με 

επιπολαιότητα και ανευθυνότητα αντιμετωπίζετε τις 

εκδηλώσεις αυτές, όπως με επιπολαιότητα και ανευθυνότητα 

αντιμετωπίζετε το θέμα της Ενότητάς σας, πιστεύοντας ότι 

ωφελεί να συγκαλύπτετε τους οιωνούς που προαναγγέλλουν 

τα στοιχεία της δυσαρμονίας, ενώ είναι απαραίτητο, όχι να 

συγκαλύπτονται, αλλά να θέτονται υπό την επιστασία του 

Πατέρα. Να γίνονται οι κατάλληλες διεργασίες, ώστε να 

προληφθούν, διαμέσου της Αγάπης και της Ένωσης, 

καταστάσεις έντονες, που φέρνουν γενική ανισορροπία στην 

εκδήλωση του Έργου. Επομένως πριν από όλα είναι 

απαραίτητο να συνειδητοποιήσετε τι θα πει Ενότητα, τι 



θα πει ενδιαφέρον για το τμήμα του Εαυτού Ανθρώπου, που 

εκπαιδεύεται γύρω σας και μέσα σας. 

Ενδιαφέρον θα πει, Άνθρωπε, -διότι όλοι εσείς τον Ένα 

Άνθρωπο αποτελείτε και ήρθε η ώρα να το 

συνειδητοποιήσετε- ενασχόληση, ανθρώπινη επικοινωνία και 

ανθρώπινη επαφή. Ενδιαφέρον θα πει φροντίδα, προσευχή και 

συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να μη συντηρούνται ανθρώπινα 

κατεστημένα και να παρουσιάζονται ως καταστάσεις 

Αλήθειας, αλλά τα ανθρώπινα κατεστημένα να 

διαρρηγνύονται, να εντοπίζονται, να μετουσιώνονται, να 

θέτονται υπό την επιστασία του Πατέρα. 

Ποιος είναι ο Πατέρας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα 

Πληρών; Σίγουρα υπάρχει παντού και διέπει τα πάντα, αλλά το 

να εναποθέσεις κάτι στον Πατέρα που είναι Άμορφος και οι 

λειτουργίες σου δεν μπορούν να Τον συλλάβουν και να Τον 

κατανοήσουν καθ' ολοκληρία, είναι κάτι απλό, ακριβώς γιατί 

δεν υπάρχουν επιπτώσεις απτές, άμεσες, για να τις 

συνειδητοποιήσεις, λόγω της ανετοιμότητάς σου να 

συντονιστείς με τη Βουλή Του. Ο Πατέρας διδάσκει με την 

Αυτενέργεια των Νόμων Του, που μέσα στο χρόνο και στο 

άχρονο διαχέονται, επιταχύνοντας με την πλημμυρίδα του 

Ελέους Του και της Αγάπης Του τη δυνατότητά σου να βιώσεις 

τη Βουλή Του, που είναι η Ελευθερία σου, ο Εαυτός σου και να 

ρεύσεις μέσα στα πάντα ως συντονιστής της Αρμονίας και 

μελωδία της Άπειρης Αλήθειας. Αφήνεσαι επομένως σε Αυτόν 

με μία εκδήλωση, που πολλές φορές δεν εκφράζει την 

απαιτούμενη στάση ορθότητας, σωφροσύνης, σύνεσης, 

συντριβής. Αναθέτεις θέματα στον Πατέρα, ξεχνώντας ότι 

υπάρχει στη γη ο Δάσκαλος Ιωάννης, ο οποίος επιστατεί 

στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου-Χριστού, 

κατά το Θέλημα του Πατέρα, ταυτιζόμενος μαζί Του, 

εκδηλώνοντας τη Βουλή Του σε αυτό. 

Ιδού ο τρόπος Αγαπημένε, για να ρυθμίσεις θέματα, που 

υπερβαίνουν τις δυνατότητες της κρίσης και αντίληψής 

σου, τις δυνατότητες των διεργασιών που μέσα σου 



υπάρχουν. Ιδού ο τρόπος για να θέσεις στον Πατέρα, όσα 

μέσα σου υπάρχουν. Για να θέσεις σε επιστασία Πατρός την 

ύπαρξή σου, όχι μόνο νοητά ή θεωρητικά, αλλά πραγματικά, 

ολοκληρωμένα, έχοντας επίγνωση ότι θα δεχθείς και μέσα από 

τη μορφή του Δάσκαλου ό,τι περιμένεις να δεχθείς από τον 

Πατέρα. Ιδού το Μέγιστο Έλεος του Πατέρα: Ο Δάσκαλος 

Ιωάννης σε μορφή, ο οποίος υπάρχει ακριβώς για να σε 

βοηθήσει να μη λαθέψεις. Για να σε βοηθήσει να 

συνειδητοποιήσεις, τι θα πει επιστασία Πατρός, όταν 

εισέρχεσαι σε αυτά τα στάδια της ύψιστης διαδικασίας της 

μετάλλαξης και της μετουσίωσης του Ανθρώπου μέσα από 

την Ένωση με το Θεό. 

Ιδού η παρουσία της απόσχισης του Ανθρώπου από το Θεό. Η 

πρώτη παρανόηση, Άνθρωπε, την οποία διέπραξες θέλοντας 

να οικειοποιηθείς δυνάμεις, που σου παραχώρησε ολοσχερώς 

και πλήρως ο Ένας Θεός, οι οποίες θα ήταν δικές σου, αν 

μπορούσες να νιώσεις ότι ανήκουν παντού, αν δεν είχες την 

ανάγκη να τις οικειοποιηθείς ή να τις παρουσιάσεις σαν δικά 

σου μόνο στοιχεία. Να η πρώτη παρανόηση της απόσχισης, η 

οποία παρουσιάζεται σε εσένα, για να μη λαθέψεις, για να σε 

διαφυλάξει από την κατάσταση του πλήρους διαχωρισμού και 

της πτώσης σε τέτοια σημεία, που πλέον να μην είναι 

λειτουργία εκπαίδευσης, αλλά ενεργητική πτώση, πτώση 

συνείδησης. Μία πτώση που δεν θα οφείλεται στην 

αναγκαιότητα συλλογής εμπειριών, ώστε από την παθη- 

τικότητα να εισέλθεις στην ενεργή εκδήλωση, αλλά θα έχει 

περάσει αυτή τη διαδικασία της συλλογής εμπειριών και θα 

έχει αντιστρέφει τη συνειδητοποίηση σε οικειοποίηση 

όλων των δυνάμεων, με σκοπό την αντιστράτευση της 

Θείας αυτενέργειας του Απείρου. 

Μπορώ να σου εξηγήσω, Άνθρωπε, το ύψιστο μεγαλείο της 

Θέωσης, μπορώ να σου εξηγήσω, πού καλείσαι να φθάσεις. 

Σου έχώ δώσει διδασκαλίες πολλές, σε έχω ενεργοποιήσει, σε 

έχω ενθαρρύνει και σε έχω τροφοδοτήσει. Σου δίνω σημεία και 

δείγματα πολλά, για να σε κάνω να πιστέψεις τη δυνατότητα 

του Εαυτού σου, του Εαυτού Ενότητα, Αγάπη, Φως και Ζωή, 

του Εαυτού 



που δεν δεσμεύει, αλλά ελευθερώνει, ευλογεί, ανάγει και 

εκλεπτύνει. Σου έχω δώσει δείγματα πολλά της εσωτερικής 

σου μεταλλαγής, ώστε τα βιώματα του Ελέους, που μέσα σου 

έχεις, να σε βοηθάνε να μη λαθεύεις. 

Το να γίνεις Λόγος δεν είναι κάτι απλό. Απαιτεί επίγνωση και 

ισορροπία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια 

στιγμή στην άλλη, που το ενδύεσαι χωρίς κόπο, χωρίς 

αγώνα και χωρίς εκπαίδευση. Δεν είναι κάτι που το 

ενδύεσαι χωρίς να δώσεις, χωρίς να διαμοιράσεις τον 

Εαυτό σου και να τον προσφέρεις δίνοντας Ζωή και αυτή η 

προσφορά να είναι γνωστή μόνο στον Πατέρα και να είναι 

ολοκληρωμένη, τέλεια, διαυγής, πλήρης και ζωογόνος. Το 

ότι σου παραχωρήθηκε η Χάρη και η δυνατότητα να 

εκπαιδευθείς στα ύψιστα στάδια της εξέλιξης, είναι κάτι 

σπουδαίο, σημαντικό, μα πρέπει να έχεις την πρέπουσα 

σοβαρότητα για να σταθείς σε αυτή τη σπουδαία θέση. Πρέπει 

καθετί να το αντιλαμβάνεσαι πριν ακόμα εκδηλωθεί, να το 

επισημαίνεις και να βοηθάς το τμήμα του Εαυτού σου που 

διαχέει μια κατάσταση ανισορροπίας και δυσαρμονίας. 

Είσαι αδιάφορος, Άνθρωπε, είσαι αδιάφορος για τον Εαυτό 

σου. Ενδιαφέρεσαι μόνο για τη μερικότητά σου, και αυτό 

είναι το μεγαλύτερό σου λάθος. Νομίζεις, ότι η μερικότητά 

σου θα γίνει Θεός, η μερικότητά σου θα γίνει Λόγος-Χριστός. 

Όχι δεν θα γίνει η μερικότητά σου Λόγος, η μερικότητά σου θα 

εισχωρήσει στην Ολότητα. Θα δεχθεί καθετί, θα διαχυθεί στα 

πάντα, θα διαρρήξει κατεστημένα, πλαίσια, προσωπικές ιδέες. 

Η μερικότητά σου θα ενωθεί με το παν και θα γίνει Λόγος, γιατί 

ο Λόγος είναι Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών. Δεν 

είναι ιδέες ο Λόγος, ούτε καλά δομημένες σκέψεις, δεν είναι 

η έκφραση μιας ομιλίας. Ο Λόγος είναι το παν, μα πάνω από 

όλα είναι Ζων και Παλλόμενος, Ενεργών και Διαχεόμενος 

και όπου διαχέεται παρέχει Αρμονία, Αγάπη και Φως. 

Αδιαφορείς για τον Εαυτό Μου, Άνθρωπε, αλλά Εγώ δεν 

αδιαφορώ για τον Εαυτό Μου, δεν αδιαφορώ για τον 

Άνθρωπο, δεν αδιαφορώ για σένα, όπως και αν 



εκδηλώθηκες. Γιατί Εγώ είμαι Αγάπη, γι' αυτό και είναι 

απαραίτητο να εκδηλώνομαι με αυτό τον τρόπο, μήπως και 

κατανοήσεις τις συνθέσεις της αδιαφορίας σου, τις τόσο 

λεπτοφυείς, που δεν τις διακρίνεις καν, που ονομάζεις Αγάπη, 

γιατί πολλές φορές συμβαίνει την αδιαφορία σου να την 

ονομάζεις Αγάπη και Ουδετερότητα προερχόμενη από Εμένα. 

Ω, ποια παρανόηση και έπαρση της ανθρώπινης μερι- 

κότητας, που αρκείται σε αυτά, που πολλά νομίζει, τα οποία 

κατέκτησε με προσπάθεια ανύπαρκτη Δηλαδή που 

αρκείται, μόνο, σε ό,τι μέσα στην ύλη δημιουργεί εντυπώ-

σεις. Γιατί αλήθεια τι είναι πολύ και τι είναι λίγο; Ποια είναι τα 

μέτρα και τα σταθμά που καθορίζουν το πολύ ή το λίγο, εκτός 

από τα μέτρα και τα σταθμά της ανθρώπινης αντίληψης; Τι 

μπορεί να καθορίσει ή να μετρήσει το Άπειρο; Γιατί Εγώ δεν 

είμαι πολύ ή λίγο, είμαι Άπειρο, και είμαι Άπειρο συνεχώς και 

αενάως, ανεξάντλητο και αναλλοίωτο, σταθερό και 

διηνεκές, που αναμένει και επιβοηθεί καθέναν που έχει 

ανάγκη να συνειδητοποιήσει τις διεργασίες της Αγάπης και 

της Ένωσης μαζί Μου, που ζητάει πραγματικά να τις 

αφομοιώσει εντός του και να τις πραγματώσει, κατανοώντας 

ότι η θριάμβευση της μερικότητας του Ανθρώπου είναι 

ακριβώς η ολοκληρωτική παρανόηση της Ενότητας και της 

Αλήθειας. 

Θέλω να σου αποκαλύψω κάτι, Άνθρωπε, που δεν σου 

είχα αποκαλύψει μέχρι σήμερα, για να σε διαφυλάξω. Διότι 

δυστυχώς κάνεις κακή χρήση των αποκαλύψεών Μου. 

Υπεραίρεσαι και χρησιμοποιείς το Φως και την Αγάπη Μου με 

τρόπους που στρέφονται εναντίον σου, γιατί ό,τι στρέφεται 

εναντίον των τμημάτων του Εαυτού σου, στρέφεται και 

εναντίον σου. Σου αποκαλύπτω, ότι στα στάδια εξέλιξης που 

εισέρχεσαι, μαθητεύοντας για να εκδηλωθείς ως Λόγος 

ενωμένος μαζί Μου, διατρέχεις έναν κίνδυνο, τον οποίο δεν 

διέτρεχες στα στάδια της εξέλιξης, που μέχρι τώρα μπορούσες 

να ανελιχθείς. 

Η Νέα Κοσμική περίοδος φέρνει τις παροχές του Πνεύματος 

του Αγίου και την ταχύρρυθμη εξέλιξη στον 



Άνθρωπο, φέρνει τις νέες δυνατότητες της Θέωσης, αλλά και 

τους νέους κινδύνους, οι οποίοι προέρχονται από τη 

λανθασμένη κατανόηση των καταστάσεων που παρουσιάζει. 

Ποιος είναι αυτός ο νέος κίνδυνος; Είναι ο κίνδυνος να 

εκδηλώσεις αρνητικό Λόγο, ή, όπως πολύ συχνά 

αναφέρεται, Αντίχριστο. Θα μου πεις αυτό είναι γνωστό. Είναι 

γνωστό, ότι θα παρουσιαστεί σαν λειτουργία και είναι γνωστό 

ότι υπάρχει σαν κατάσταση μέσα στον Άνθρωπο η άρνηση. 

Δεν είναι γνωστό όμως, δεν έχει συνειδητοποιηθεί η τρομερή 

δράση και ισχύς εκδήλωσης αυτής της λειτουργίας-

κατάστασης, η οποία διέπει όλα τα Κέντρα, όλους τους 

παλμούς, όλα τα σημεία και τις επεκτάσεις της ύπαρξης μέσα 

στο Σύμπαν. Διέπει καθετί. Δεν είναι γνωστό πόσο δύσκολο 

είναι μία υπόσταση ν’ απεγκλωβιστεί από τις κραδασμικές 

ποιότητες που αυτή παράγει. Γιατί οι κραδασμικές ποιότητες 

που δημιουργούνται, εισχωρούν με ποικίλους τρόπους μέσα σε 

όλους τους παλμούς της ύπαρξης, μέσα σε όλες τις δομές του 

νου και της καρδιάς και καθίστανται κρύσταλλοι, που 

απεικονίζουν και παραμορφώνουν την Αλήθεια Μου, την 

Εικόνα Μου, τον Εαυτό Μου, εσένα, και η υπόσταση δεν 

μπορεί να βλέπει τίποτε άλλο εκτός από την παραμόρφωση 

που μέσα της υπάρχει. Δεν μπορεί να διακρίνει τίποτε άλλο 

παρά αντανακλάσεις των ίδιων των λειτουργιών της, δηλαδή 

συνθέσεις παρανόησης, παρέκκλισης, έξαρσης της 

ατομικότητας και χρησιμοποίησης των Εξουσιών Μου, που 

παρέχονται για την αποδέσμευση του Ανθρώπου και την 

Ένωσή του μαζί Μου, με τρόπους ποικίλους, ώστε να έλξει τον 

Άνθρωπο, να τον καθυποτάξει και να τον χρησιμοποιήσει, για 

να φανερώσει την παραμόρφωση της Αλήθειας που εντός της 

αναπτύσσεται. 

Αυτή η ύπαρξη, λόγω της λειτουργίας της, θα νομίζει ότι 

εκδηλώνει Εμένα, ότι εκδηλώνει Αγάπη, Ζωή, ενώ θα 

εκδηλώνει την έλλειψη αυτών. Αυτή η ύπαρξη θα αισθάνεται 

έτσι ακριβώς, γιατί θα αντλεί από το Φως, θα αντλεί από την 

Πηγή Μου και θα ενσαρκώνει την αντιστράτευση της Θείας 

ροής του Παντός, οδηγούμενη, 



χωρίς να το αντιλαμβάνεται, στον κατακερματισμό της διά 

της αποβολής της Ζωής από εντός της. 

Μήπως καταλαβαίνεις, Άνθρωπε, ότι μετά από ένα στάδιο 

εντρύφησης στην εκπαίδευση της Θέωσης, η επίγνωση που 

αποκτάς πάνω στις λειτουργίες της είναι τέτοια, ώστε δεν 

αφαιρείται; Η Νομοτέλειά Μου από ένα σημείο και μετά δεν 

σου αφαιρεί την επίγνωση λειτουργιών Νόμων, που εντός σου 

εισχώρησαν και από εντός σου αναβλύζουν σαν συνέπεια της 

μαθητείας σου. Δεν σου αφαιρεί, δηλαδή, την εκπαίδευση και 

τους καρπούς της, που έχεις βιώσει κατά τη διάρκεια της 

πορείας σου προς την Ταύτιση μαζί Μου. Δεν σε προστατεύει 

οδηγώντας στη λήθη κάποιες λειτουργίες σου, κλείνοντάς τες 

μέσα στο Θείο Σπινθήρα σου, αδρανοποιώντας τες μέχρις 

ότου έρθεις σε επίγνωση εαυτού. 

Γι' αυτό σε δοκιμάζω. Γιατί για να βιώσεις Διδασκαλίες ύψιστης 

εκδήλωσης Αγάπης, είναι απαραίτητο να δοκιμαστείς, να 

καταδείξεις ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δυσκολιών, 

ή εξωτερικών καταστάσεων, ή επαίνων, ή παρανοήσεων, ή 

τάσεων, που θα ενεργοποιηθούν από μέσα σου, μπορείς να 

διακρίνεις, να μεταλλάξεις, να ενώσεις και να 

ισορροπήσεις. Μπορείς να αγαπάς και να φανερώνεις την 

Αναλλοίωτη Αλήθεια Μου χωρίς προσμίξεις. 

Ο Ανθρωπος, τον οποίο καλείσαι να διδάξεις, εκπροσωπεί τις 

τάσεις του εαυτού σου. Αν δεν κατορθώσεις να ελέγχεις, να 

ενώνεις και να ισορροπείς τις τάσεις του εαυτού σου, δεν 

μπορείς να εκδηλωθείς ως Λόγος-Χριστός. Γιατί θα 

επηρεάζεσαι, θα απορροφάσαι, βρισκόμενος ενώπιον των 

τμημάτων του Ανθρώπου, από τις τάσεις που θα 

ενεργοποιούνται γύρω σου, οι οποίες θα αφυπνίζονται και 

μέσα σου, γιατί Ενότητα υπάρχει και θα παρασύρεσαι σε 

εκδηλώσεις εξουσίας, οίκτου ή σε ποιότητες μικρότητας, 

διατηρώντας εξωτερικά μία εμφάνιση-εικόνα χειρισμών και 

αντιδράσεων που θα σου δημιουργεί τη λανθασμένη 

πεποίθηση, ότι είσαι ενωμένος μαζί Μου. 



Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσεις, ότι από ένα σημείο και 

μετά χρειάζεται να καταδείξεις, ότι δεν σε καθοδηγώ και 

υπακούς τυφλά, αλλά ότι όλη η καθοδήγηση που σου έχω 

δώσει και σου δίνω, ζει μέσα σου, είναι οι παλμοί σου, 

εκδηλώνεται και έχει αποτελέσματα Αγάπης και Αρμονίας, 

Ενότητας και Φωτός. Η μόνη προφύλαξή σου σε αυτή τη 

δοκιμασία, κατά την οποία θα κληθείς να παρουσιάσεις ότι 

έχεις δικαίωμα, όχι κατά Χάρη, αλλά μέσα από την επίγνωση, 

να εκδηλωθείς ως Λόγος-Χριστός και να καταδείξεις ότι 

γνωρίζεις τις παγίδες της πλάνης που υπάρχουν πάνω στη γη 

και μέσα σου, είναι η Αγάπη σου. Γιατί όσο ο Άνθρωπος δεν 

έχει θεωθεί στην Ολότητά του, οι παγίδες υπάρχουν, και συ 

που παρουσιάζεις την Ολότητα του Ανθρώπου που θεώνεται, 

είναι ανάγκη να βρίσκεσαι σε συνεχή επαγρύπνηση, Αγάπη και 

Ισορροπία. Ποια Αγάπη όμως; Η Αγάπη η Ζωοδόχος, η 

παρέχουσα Ζωή. Η Αγάπη που πονάει για τον Άνθρωπο, που 

φέρνει στα μάτια σου δάκρυα πόνου, όταν καταθρυμματίζεται 

μία ψυχή. Η Αγάπη που δεν ζητεί τα εαυτής, που δεν βλέπει τον 

εαυτό της στη μορφή από την οποία εκδηλώνεται, αλλά στη 

Μορφή του Ανθρώπου. 

Σε εκπαιδεύω να διδάξεις τον Εαυτό Μου και σου εμπιστεύομαι 

τον Εαυτό Μου. Σου έχω ήδη τονίσει τις τρομερές συνέπειες, 

που επιφέρει η λάθος καθοδήγηση μίας ψυχής. Μα ποια 

νομίζεις, ότι είναι η λάθος καθοδήγηση; Μόνο να την 

παραπλανήσεις στα βασικά σημεία; Έχεις συνειδητοποιήσει, ότι 

μία σου κίνηση σε αυτήν την εκπαίδευση είναι δυνατόν να 

εισάγει σε ανακυκλώσεις αδιεξόδων μία ύπαρξη, να την 

καθυστερήσει ζωές και ότι θα σηκώσεις αυτό το βάρος πάνω 

στους ώμους σου; Όμως αυτό το κομμάτι του Εαυτού Μου 

που καθοδηγείς λανθασμένα, γιατί να το αφήσω, Άνθρωπε; 

Γιατί να το αφήσω να γίνει έρμαιο της δικής σου επιπο-

λαιότητας και ανευθυνότητας; Νομίζεις, ότι υπάρχει κάποιο 

κομμάτι του Εαυτού Μου, που αξίζει λιγότερο από σένα; Ή 

νομίζεις, ότι υπάρχει κάποιο κομμάτι του Εαυτού Μου, που δεν 

αγαπώ το ίδιο, όπως αγαπώ εσένα; Μήπως επειδή σου παρείχα 

τόσα, παρανόησες και νομίζεις, ότι 



η Αγάπη Μου σε ξεχωρίζει; Ή μήπως σου δίδαξα τι πρέπει να 

κάνεις και πώς πρέπει να παραχωρείσαι και δεν το κατάλαβες; 

Μήπως στάθηκα έτσι, για να σε βοηθήσω να μάθεις την 

Προσφορά, να μάθεις την Αγάπη; 

Τι να κάνω; Τι να κάνω για το κομμάτι του Εαυτού Μου 

Ανθρώπου, που συνετέλεσε σε παρανόηση ψυχών; Ίδια αγαπώ 

κι αυτό, ίδια αγαπώ και κείνες, που με οποιοδήποτε τρόπο 

δεσμεύτηκαν, ή αναστάλθηκαν, ή υπάρχει πιθανότητα 

αργότερα να παρουσιάσουν τάσεις διάφορες και να χάσουν 

τον προορισμό τους. Γιατί οι καταχωρήσεις που γίνονται μέσα 

σε μία ψυχή, δεν είναι άμεσα εμφανείς, αλλά έμμεσα 

ανακυκλώνονται στις λειτουργίες της και αλυσιδωτά 

προκαλούν αντιδράσεις στα διάφορα τμήματα του Ανθρώπου 

στα οποία εγκολπώθηκαν. 

Ως Μητέρα Αγάπη απελευθερώνω πλήρως, στο Όνομά Μου, 

κάθε ψυχή, κάθε πνεύμα, κάθε υπόσταση, που με 

οποιονδήποτε τρόπο εμπλέχθηκε σε διεργασίες δέσμευσης ή 

καθήλωσης. Αποδεσμεύω πλήρως το νου, την καρδιά, τη 

συνείδηση, την προσωπικότητα, τα σώματά τους. 

Αποδεσμεύω πλήρως όλες τις ποιότητες, οι οποίες πάλλονται 

εντός τους. Ελευθερώνω τα συναισθήματά τους από όλες 

εκείνες τις δομές, οι οποίες εντός τους έχουν δημιουργηθεί. Τις 

ελευθερώνω από τη λάθος αντίληψη περί της διδασκαλίας της 

Αγάπης, από τη λάθος εικόνα του οποιουδήποτε δασκάλου. Τις 

ελευθερώνω από τη λάθος εντύπωση που σχηματίστηκε εντός 

τους για την έκφραση του Λόγου, για να μπορέσουν να 

γνωρίσουν τον Αληθινό Λόγο. Τις αποδεσμεύω από κάθε 

υποταγή, την οποία δήλωσαν σε μία υπόσταση, που ως 

δάσκαλο ακολούθησαν, παρανοώντας και αυτές και 

ακολουθώντας επιπόλαια μία κατάσταση. 

Τις αποδεσμεύω από κάθε κατάσταση δέσμευσης ή επιτίμησης, 

την οποία και οι ίδιες εξεδήλωσαν. Τις αποδεσμεύω από κάθε 

κρίση και από κάθε εκδήλωση που δεν ήταν η πρέπουσα, 

προερχόμενη από τις επιλογές 



τους και από τις εκδηλώσεις τους. Τις ελευθερώνω πλήρως, για 

να μην έχουν μέσα τους πίκρα, λάθος συλλογισμούς ή λάθος 

εντυπώσεις. Να μην έχουν εντός τους τάσεις, που θα τους 

δημιουργήσουν αργότερα καταστάσεις παρανόησης και θα τις 

οδηγήσουν σε εκδηλώσεις της Απόλυτης Αλήθειας του Έργου 

με τρόπους ακατάλληλους, που δεν θα καταδεικνύουν αυτό 

που πράγματι είναι. 

Τις αναγεννώ, Πατέρα Μου, μέσα στην Ύπαρξη του Εαυτού 

Μου του Άπειρου, ως Λόγος-Μητέρα τις γεννώ εκ νέου ως 

παρθένες ψυχές, ως παρθένες υποστάσεις, για να είναι 

καθαρές και παλλόμενες στο Φως και στην Αγάπη. 

Ταξινομώ κάθε ανισορροπία και κάθε παλμό άμεσα και στις 

μορφές τους, διαχέοντας την Αναγέννηση της ψυχής τους σε 

αυτές, ώστε ελεύθερες να συνεχίσουν την πορεία προς Εμένα, 

το Λόγο-Χριστό και να διδάξουν στον Άνθρωπο την Αγάπη και 

το Έλεος. Να διδάξουν στον Άνθρωπο το Φως και τη Ζωή, την 

οποία επανειλημμένα και ποικιλοτρόπως γνώρισαν και γνωρί-

ζουν σαν Αναγέννηση Θείων Παλμών. 

Ευλογώ όλες τις συνθήκες της ζωής τους και τις διαμορφώνω 

σύμφωνα με τη νέα κατάσταση, στην οποία τις οδήγησα. 

Πλημμυρίζω τα σπίτια τους με Ευλογία και Προστασία από 

Εμένα. Καθίσταμαι Επιστάτης των κινήσεών τους, εσωτερικά 

και εξωτερικά, για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη επίγνωση. 

Τι να κάνω για σένα, Αγαπημένη ύπαρξη, που σ' αγαπώ ως 

Εαυτό Μου; Τι να κάνω για να σου δώσω όλη εκείνη τη βοήθεια 

που έχεις ανάγκη, χωρίς να σε ωθήσω εκ νέου σε παρανοήσεις, 

χωρίς να σου αναπτερώσω το ηθικό, ή να σου επιτρέψω να 

σκεφθείς, ότι πέρασε εύκολα και αυτή η δοκιμασία, ότι οι 

επιπτώσεις από τη λανθασμένη λειτουργία και εκδήλωσή σου 

γρήγορα ταξινομήθηκαν και δεν σε βαραίνουν πια, ότι ήταν 

μια διδαχή που τους ωφέλησε όλους και επομένως ήταν 

απαραίτητο να γίνει; Αυτές οι διδαχές δεν είναι απαραίτητο να 

γίνονται. Αυτές οι διδαχές ενεργοποιούνται από τον 

Άνθρωπο και Εγώ ελεώ, ελεώ Άπειρα. 



Αλλά πώς να σε ελεήσω; Νομίζεις, ότι δεν γνωρίζω τον τρόπο 

ή ότι δεν γνωρίζω όλα τα στοιχεία σου; Τα γνωρίζω. Όμως 

θέλω να νιώσεις, τι θα πει να χάσει μία ύπαρξη το δρόμο της. 

Όχι να νιώσεις τον πόνο, ότι έχασες εσύ το δικό σου δρόμο 

μόνο, αλλά να νιώσεις π θα πει, ότι έχασε μία ύπαρξη το δρόμο 

της εξαιτίας σου. Γι' αυτό θα σε ελεήσω κατ' αυτό τον τρόπο: 

Να νιώσεις αυτό τον πόνο σε όλα σου τα σημεία, για να 

μπορείς να τον διδάξεις. Ένα πόνο που θα σε αναγεννή- 

σει, ένα πόνο λειτουργικό, που δεν θα σου παραχωρήσει 

Έλεος με εξωτερικές Θείες Παροχές διαπότισης του είναι 

σου, αλλά θα σε εκπαιδεύσει, θα σε αποπλύνει και θα σε 

μετατοπίσει, ώστε Έλεος ζωντανό, παλλόμενο, μέσα από 

το είναι σου να αναβλύσει, που θα δίνεται στις ψυχές του 

Ανθρώπου, στις υποστάσεις του Ανθρώπου και θα πλημ-

μυρίζει τα πάντα. 

Σου διαχέω την Αγάπη Μου καθώς και ό,τι χρειάζεσαι, για να 

αντιμετωπίσεις τη μαθητεία της επίγνωσης. Για να λάβεις όλες 

εκείνες τις απαραίτητες διδαχές, που θα σε διαφυλάξουν και 

θα σε οδηγήσουν με σταθερότητα στη συνειδητή Ένωση μαζί 

Μου. Εισέρχομαι μέσα σου και ενώνομαι με εσένα, που Με 

απαρνήθηκες χωρίς να το καταλάβεις, που Με απέδιωξες μέσα 

από το είναι σου, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, γιατί θέλησες 

να πιστέψεις, ότι μπορείς να Με κάνεις, ό,τι θέλεις. Εισέρχομαι 

μέσα σου, ενώνομαι με τους παλμούς σου, ενώνομαι με τα 

στοιχεία σου, ενώνομαι με την καρδιά σου, με τις λειτουργίες 

σου και τα Κέντρα σου όλα, ενώνομαι με το νου σου. Επιστατώ 

σε αυτή την Ένωση, για να ολοκληρωθεί με σταθερότητα, με 

επίγνωση και σύνεση. Απορροφώ τα αποτελέσματα της 

διάσπασής σου από Μένα και τα μεταλλάσσω σε επίγνωση και 

σε τροφοδοσία, που θα σε βοηθήσει να καταδείξεις την Ένωσή 

Μας έμπρακτα. 

Ζητώ από σένα, μαθητή Άνθρωπε, να μάθεις να στέκεσαι στο 

ύψος της Διδαχής σου. Ζητώ από σένα να προστατεύεις τον 

εαυτό σου από τις παγίδες της πλάνης. Ζητώ από εσένα να 

μάθεις να εκδηλώνεις με 



Αγάπη ό,τι αντιλαμβάνεσαι και να μην αμελείς, να μην 

αδιαφορείς, να μην κρύβεσαι πίσω από την πορεία που κάνεις 

ή την προσφορά που εκδηλώνεις. Ζητώ από εσένα να είσαι 

τίμιος, τίμιος με τον εαυτό σου να μπορείς να λες, ότι είσαι 

ατελής, γιατί δεν σε κάλεσα ως τέλειο, αλλά ως ατελή. Όμως 

εσύ, μη αποδεχόμενος την ατέλειά σου, φροντίζεις να την 

ενδύεις δήθεν με νομοτελειακές λειτουργίες, που εξυπηρετούν 

την άνοδο και την εξέλιξη, συνθέτοντας έτσι τις πρώτες αρχές, 

που σε οδηγούν με ταχύτητα στην πλήρη διαχωριστικότητά 

σου από Εμένα και στην εκδήλωσή σου μέσα από την άρνηση. 

Επομένως από τα πρώτα βήματα μάθε να είσαι τίμιος και 

ειλικρινής και να παρουσιάζεις την επίγνωση της ατέλειάς σου 

και τη μετάλλαξη αυτής. Κανένας δεν θα σε κατηγορήσει, 

Άνθρωπε, για την προσπάθεια που κάνεις για μεταλλαγή και 

σίγουρα όχι Εγώ. Θα σε βοηθήσω να μεταλλαχθείς. Όμως όταν 

σε Μένα καταδεικνύεις την ατέλειά σου και ζητάς βοήθεια και 

στον Ανθρωπο φροντίζεις αυτή την ατέλεια να την παρουσιά-

ζεις σαν λειτουργία εξύψωσης, τότε Εγώ δεν είμαι μαζί σου, 

γιατί εσύ Με έχεις αποβάλλει από μέσα σου. 

Ενδύσου ταπεινότητα, υπακοή και κάθε φορά που εναποθέτεις 

μέσα στην Άπειρη Παρουσία του Πατέρα κάτι, ζητώντας την 

επιστασία του Πατρός, φέρε τον εαυτό σου ενώπιον του 

Δασκάλου και σκέψου, αν του εκδήλωνες αυτή την κατάσταση 

πώς θα σου φερόταν, πώς θα σε ταξινομούσε. Αυτό θα σε κάνει 

να νιώσεις το λάθος σου. Μη νομίζεις, ότι οι γενικές, 

συγκεκαλυμμένες, συζητήσεις που με τον Δάσκαλο κάνεις, 

εκφράζοντας την πορεία της μαθητείας σου και τους τρόπους 

αντίληψης και εκδήλωσης αυτής και ζητώντας καθοδήγηση 

και ταξινόμηση, αρκούν. Γιατί ο Πατέρας σε δοκιμάζει 

ποικιλοτρόπως και ζητά από εσένα ευθύτητα και ειλικρίνεια. 

Δεν πρόκειται να οδηγήσει τον Δάσκαλο, που Τον εκφράζει στη 

γη, να αποκαλύψει την ανειλικρινή σου στάση και να σου πει, 

ότι δεν πας καλά, όταν εσύ ηθελημένα του παρουσιάζεις 

καταστάσεις δήθεν εξέλιξης. Στο στάδιο που βρίσκεσαι, ο ίδιος 

ο Πατέρας σε 



εκθέτει με διάφορους τρόπους, ελεώντας σε, για να μπο-

ρέσεις να κατανοήσεις τη λανθασμένη τοποθέτησή σου και 

να μεταστραφείς. Πριν όμως φθάσεις εκεί, κάθε σου κίνηση, 

κάθε σου παλμό, κάθε σου εκδήλωση, κάθε σου λόγο, κάθε σου 

συμπεριφορά, όταν την αναθέτεις στην επιστασία του Πατρός, 

κατανόησε, ότι την εντάσσεις στην επιστασία του 

Δασκάλου-Ιωάννη  κι αν αισθάνεσαι έστω και την παραμικρή 

υποστολή, ή ντροπή, ή ανετοιμότητα, ή ενοχή, ή δυσθυμία, 

που σου καταδεικνύουν ότι δεν είσαι σωστός, μη συνεχίζεις 

αλλά έλεγξε τον εαυτό σου, γιατί το Έλεος του Πατέρα σε 

βοηθάει κι εσύ εθελοτυφλείς. Επειδή γνωρίζω τις διαδικασίες 

που συμβαίνουν στο είναι σου, γνωρίζω, ότι πολύ συχνά 

εθελοτυφλείς, όπως γνωρίζω, ότι και εσύ, ύπαρξη Αγαπημένη, 

στην ίδια πλάνη εξέπεσες και έκλεισες τα μάτια σου σε 

καταστάσεις που γνώριζες. 

Τυπώνω μέσα σου, Αγαπημένη ύπαρξη, τη Διδασκαλία Μου, 

για να πάλλεται και να δονείται ως Αγάπη και ως Έλεος. 

Τυπώνω μέσα σου την Ευλογία Μου και σε συνθέτω εκ νέου, 

για να μπορέσεις να προχωρήσεις στην ανασύσταση του 

εαυτού σου. Σε απελευθερώνω από οτιδήποτε σε δεσμεύει, 

από όλους τους παλμούς που εντός σου υπάρχουν, 

προερχόμενοι από λάθος εκδηλώσεις και επιζητούν την 

αποκατάσταση. Σε ισορροπώ, σε συνθέτω ως υπόσταση 

δυνάμενη να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να μαθητεύσει στην 

Αγάπη και στην Ένωση μαζί Μου. Σε πλημμυρίζω με ιδέες 

Αρμονίας και Ισορροπίας, επίγνωσης, σύνεσης και 

ορθοφροσύνης, για να συλλέξεις ολοκληρωτικά την επίγνωση 

μέσα σου, ώστε να λειτουργήσει σε όλα τα σημεία της ύπαρξής 

σου και όχι μόνο στην επιφάνεια αυτής. Σε ευλογώ να 

ολοκληρωθούν εντός σου οι διεργασίες της Ένωσής Μας και 

της μετατόπισής σου και να εκδηλωθούν στην πράξη με 

ισορροπία και προσφορά, προσφορά αφανή, αθόρυβη, που θα 

εκφράζει Εμένα και την Ατέρμονη Αγάπη Μου. 
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Η ΕΠΑΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Αγαπημένοι Μου, το Έργο μιλάει για την Παρουσία της 

Μητέρας - Χριστού, η οποία θα καταδείξει την αδιάσειστη 

Ενότητά της με το Λόγο - Υιό, όπως παρουσιάστηκε πάνω 

στη γη και όπως και τώρα παρουσιάζεται, σε Απόλυτη 

Ενότητα και Ολότητα, μέσα από τον Δάσκαλο Ιωάννη. Η 

εκπαίδευση καθενός, πού έχει φθάσει στο στάδιο της Ένωσης 

με το Λόγο - Χριστό, είναι υπερβολικά ιδιάζουσα και 

σημαίνουσα, ώστε να μην επιτρέπεται να εμφιλοχωρούν ούτε 

τα λεπτοφυέστερα στοιχεία εγωισμού ή παρανόησης. Δεν 

αγωνίζεστε, επομένως, για να καταδείξετε απλώς μια καλή 

συμπεριφορά, ή μεταμέλεια, μετατόπιση και κάθαρση, 

επιφανειακή, αλλά αγωνίζεστε, ώστε σε κάθε περίπτωση να 

εμβαθύνετε σε όλα τα στοιχεία, που συνετέλεσαν για να 

παρουσιαστεί μία λάθος κίνηση, μία λάθος εκδήλωση και να 

ενεργήσετε, ώστε να μετουσιωθούν, να μεταλλαχθούν και να 

αποκτήσετε νέα βιώματα, διαφορετικά από εκείνα τα οποία 

μέχρι σήμερα είχατε. 

Καλείστε όλοι σας, όπως και ο Αγαπημένος αδελφός, ο οποίος 

έδωσε την αφορμή γι’ αυτή τη Διδασκαλία να καταδείξετε το 

Λόγο - Χριστό πάνω στη γη, τον Ένα Λόγο. Διότι δεν 

υπάρχουν διαφορετικοί Λόγοι, υπάρχει Ένας Λόγος και 

Μοναδικός, ο Οποίος εκδηλώνεται από τον Άνθρωπο αυτή την 

εποχή, μέσα από σκηνώματα ανδρός και γυναικός, ακριβώς 

για να καταδείξει την Ενότητά Του και να επισημάνει αυτή, 

ώστε να μη διαχωριστεί ο Άνθρωπος. Επομένως ως Λόγοι 

ταυτιζόμενοι με τον Έναν Λόγο και με την Ολότητα-Ενότητα 

του Δασκάλου Ιωάννη δεν μπορείτε παρά να έχετε μία 

γνώμη, μία πνοή, 



μία Αγάπη, μία έκφραση, την έκφραση του Λόγου - Χριστού, 

την έκφραση της Θείας Βουλής του Θεού. Κάθε στοιχείο, 

έστω και λεπτοφυές, που εισχωρεί για να δημιουργήσει 

παρανοήσεις και αντικατοπτρισμούς, είναι απαραίτητο να 

αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα σοβαρότητα, η οποία, 

ακόμη Αγαπημένοι Μου, δεν έχει γίνει συνείδηση μέσα στο 

είναι του καθενός από σας που έχει λάβει αυτή την πελώρια, 

τη μεγαλειώδη, την απερίγραπτη Χάρη∙ αυτή τη μεγαλειώδη, 

την απερίγραπτη Τιμή, να συμμετέχει στην εκπαίδευση της 

Ένωσης, που αφορά την Ολότητα του Ανθρώπου και την 

επιστροφή του στον Πατέρα. 

Όλοι χρειάζεται να συνειδητοποιήσετε, ότι η κάθε γνώμη, που 

διατυπώνετε ως εκπαιδευόμενοι, κάτω από τη Χάρη την οποία 

έχετε, έχει σημασία. Δεν μπορείτε να την παίρνετε αψήφιστα. 

Προσέξτε, δεν μιλώ μόνο για εκδηλώσεις, οι οποίες 

δημιουργούν αποτελέσματα δυσαρμονίας, ούτε για 

εκδηλώσεις που καταδεικνύουν διαχωρισμούς ή έλλειψη 

κατανόησης της Ενότητας του Λόγου, της Ενότητας του 

ανδρός και της γυναικός, των βασικών, δηλαδή, αρχών αυτού 

του Έργου. Μιλώ και για τις γνώμες, που δηλώνουν έλλειψη 

επίγνωσης του Έργου, ή διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα 

τμήματα του Ανθρώπου, που έχουν παραλάβει την Ολότητα 

του Δασκάλου Ιωάννη μέσα τους και τη διαχειρίζονται κατά 

τα μέτρα και τα σταθμά της αντίληψής τους. 

Αγαπημένοι Μου η εξέλιξη των γεγονότων ας φέρει μέσα στο 

είναι του καθενός τη συνειδητοποίηση, ότι την Ολότητα του 

Δασκάλου Ιωάννη δεν μπορεί να Τη διαχειρίζονται εκείνοι, 

που την έχουν παραλάβει με ανευθυνότητα και αμέλεια, 

υπηρετώντας με τη λανθασμένη στάση τους την 

ενεργοποίηση της έπαρσης. Διότι στα ύψιστα σκαλοπάτια, 

στα οποία βρίσκεστε, είναι δυνατόν η έπαρσή σας να 

εμφιλοχωρήσει στα ανώτερα Κέντρα σας και να σας 

δημιουργήσει παγίδες. Είναι δυνατόν να γίνει το κάτοπτρο και 

το πρίσμα, που θα ανακλάσει και θα διαθλάσει πλήρως την 

Αλήθεια, που σας διοχετεύεται. Δηλαδή μπορείτε 

επιτρέποντας τη λειτουργία της λεπτό- 



φυούς σας έπαρσης, να δημιουργήσετε ένα τέτοιο οικο-

δόμημα εκδήλωσης από μέσα σας, αποτελούμενο από 

παρανόηση και αντιστροφή της Απόλυτης Αλήθειας και 

Αγάπης, που σας παρέχονται, ώστε να φέρετε ακριβώς το 

αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό, που η Διδασκαλία της 

Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου Χριστού μέσα στον Ανθρωπο 

αποκαλύπτει και καταδεικνύει. 

Το διδάσκεστε αυτό με την παρούσα ευκαιρία για να το 

γνωρίσετε. Για να γνωρίσετε, γιατί πήρατε αυτή τη Χάρη, τώρα 

που ο Δάσκαλος Ιωάννης βρίσκεται ακόμα πάνω στη γη, για 

να σας διδάξει και να σας προστατεύσει, ώστε να μην αφήσετε 

την έπαρσή σας, νομίζοντας ότι την έχετε κατανικήσει και 

μετουσιώσει, να δημιουργήσει λάθη. Να αντιστρέφει την 

Απόλυτη Αλήθεια Του και την Απόλυτη Αγάπη Του, για να 

τη φανερώσετε ως εξουσία ενδεδυμένη επιφανειακά με 

μορφές αγάπης, τις οποίες έχετε βιώσει, με ποιότητες και 

στοιχεία προσφοράς, τα οποία από Εκείνον γνωρίσατε και 

τα σφετεριστήκατε, για να παρουσιάσετε τη δική σας 

εξουσία ή το δικό σας εγωισμό. 

Ο Δάσκαλος Ιωάννης τα έδωσε όλα και τα έδωσε όλα 

απλόχερα. Τα δίνει όλα και θα τα δίνει όλα. Μην παρανοήσετε 

την ατέρμονη Προσφορά Του, γιατί μπορεί ακόμη να μη 

φθάσατε σε αυτό το σημείο, που σας παρουσίασα, όπως σας 

το παρουσίασα, αλλά το ανακοινώνω και το καθιστώ γνωστό 

σε όλους, ώστε να μην πείτε, ότι δεν ξέρατε, αλλά να είστε 

έτοιμοι όχι μόνο να εκδηλωθείτε με Ενότητα και Αγάπη, όχι 

μόνο να κατανοήσετε και να χωρέσετε την Ενότητα του Λόγου 

- Μητέρα - Υιός, όχι μόνο να καταδείξετε σωστή συμπεριφορά, 

στάση και σεβασμό, προς τον Δάσκαλο - Ολότητα - Ιωάννη, 

αλλά και να φροντίσετε όλες εκείνες τις υπάρξεις, τα κομμάτια 

του Εαυτού σας, που είναι γύρω σας, που πεινάνε και διψάνε 

για Φως και Ζωή που έρχονται και σας εναποθέτουν την ψυχή 

τους και σας εμπιστεύονται και ζητάνε από σας να πάρουνε τη 

Θεία τροφοδοσία. Γιατί, Αγαπημένοι Μου, όπως εσείς εναπο- 

θέσατε τον εαυτό σας στον Δάσκαλο Ιωάννη, για να 



πάρετε Θεία τροφοδοσία και αφεθήκατε, με κλειστά μάτια 

στην αρχή, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα και σας καθοδήγησε, 

σας προστάτευσε, σας μεγάλωσε και φρόντισε να μην 

παραπατήσετε, έτσι και οι υποστάσεις, που είναι γύρω σας, 

έρχονται κοντά σας. Αλλά πώς θα φροντίζετε να μην 

παραπατήσουν, αν ακόμη δεν έχετε φροντίσει να ελέγχετε 

τον εαυτό σας και την παραμικρή κίνηση του νου σας, την 

παραμικρή κίνηση της καρδιάς σας, την παραμικρή κίνηση της 

συνείδησής σας; Αν ακόμη δεν έχετε φροντίσει να γνωρίζετε, 

τι θα πει Ενότητα με το Λόγο - Χριστό, αλλά προτιμάτε να 

αποδέχεστε ως δόγμα την Ενότητά σας με το Λόγο και σε 

αυτήν να στηρίζεστε για να διαχέετε, με δόνηση που θεωρείτε 

καθαρή και πολλές φορές δεν είναι, πράγματα και ποιότητες 

που δεν εκφράζουν Εμένα, τον Ένα και Μοναδικό Λόγο, αλλά 

εκφράζουν τα ανθρώπινα ημίμετρα, τα σταθμά και τους 

περιορισμούς. 

Αγαπημένοι Μου, ως η Απόλυτη Αγάπη, που αναγνωρίζει τον 

Άνθρωπο, δεν μπορώ να πω, ότι αναγνώρισα τον Εαυτό Μου 

στην εκδήλωση του Αγαπημένου αδελφού. Δεν μπορώ να 

πω, ότι αναγνώρισα τη συντριβή για την ανθρώπινη 

ύπαρξη, τον πόνο και τη θλίψη για κάθε υπόσταση, που 

βρισκόταν γύρω του και που, έστω και για μια στιγμή, 

εγκλωβίστηκε στην ανησυχία, στη διχοστασία και 

σταμάτησε, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, την πορεία 

προς το Φως. Δεν αναγνώρισα τον Εαυτό Μου, ούτε εκείνη 

την απλόχερη παράδοση κατά την οποία ο Άνθρωπος δεν 

ζητά να γίνει αυτό που θέλει, αλλά τα πάντα παραδίδει στον 

Πατέρα, για να τελέσει ο Πατέρας εκείνο που ορίζει και 

Εκείνος να κατευθύνει την κάθε κίνηση, τον κάθε λόγο, 

Εκείνος να εκπέμψει το καθετί. 

Τον αγαπώ απέραντα, όπως αγαπώ και καθένα από τα 

τμήματα του Εαυτού Μου, γιατί θα ήταν αδιανόητο να μην 

αγαπώ τον Εαυτό Μου. Επειδή ακριβώς τον αγαπώ και επειδή 

σας αγαπώ όλους δεν μπορώ παρά να εκδηλώσω τα 

πράγματα, όπως μέσα Μου λειτούργησαν, όπως 

παρουσιάστηκαν στο χώρο και στις υποστάσεις και 

επέδρασαν στις λειτουργίες των Νόμων. 



Πατέρα Μου Αγαπημένε, διαχέω το Έλεος Σου σε αυτή την 

υπόσταση, μα και στην υπόσταση καθενός, γιατί όταν για μια 

υπόσταση του Ανθρώπου ενεργώ, ενεργώ και για κάθε άλλη 

που ενωμένη μαζί της βρίσκεται, ώστε να συνειδητοποιηθούν 

οι καταστάσεις. Διαχέω την Αγάπη Μου και την Ευλογία Μου, 

για να απελευθερωθεί καθετί που δεσμευμένο υπάρχει εντός 

της, για να μετουσιωθεί κάθε στοιχείο που εμποδίζει την 

απόλυτη επίγνωση και βίωση του μεγέθους και της 

σπουδαιότητας της όλης κατάστασης, για να συνειδητοποιηθεί 

το βάθος κάθε λόγου, κάθε κίνησης και κάθε παλμού με τέτοιο 

τρόπο, ώστε όλη αυτή η συνειδητοποίηση να εκδηλωθεί με 

παλμό και Αγάπη. 

Με τη ροή της κάθαρσης και της μετουσίωσης ευλογώ στο 

Όνομά Σου το Ένα και Μοναδικό, ώστε να συντελεστεί αυτό, 

που στο Όνομά Σου ενήργησα Πατέρα Μου, μέσα σε όλους και 

όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόσταση, που έδωσε την αφορμή 

για Υπερούσια Διδασκαλία Ζωής προς όλους για ένα μάθημα 

που το χαράσσω, όπως ολοκληρώνεται, μέσα σε όλους, για να 

μην ξεχαστεί ποτέ, αλλά να μείνει τυπωμένο και να πάλλεται 

ζωντανό στις υποστάσεις τους, για να τις προφυλάσσει από τα 

στοιχεία της έπαρσης και του εγωισμού, μέχρις ότου η Ταύτιση 

μαζί Μου είναι ολοκληρωτική και πλήρης μέσα σε κάθε τμήμα 

του Εαυτού Μου. 

Ευχαριστώ τον Δάσκαλο Ολότητα Ιωάννη, που με κάθε τρόπο 

η Παρουσία Του και η Εκδήλωσή Του δίνει ευκαιρίες για τη 

φανέρωση της Ζωής. Του αποστέλλω την Αγάπη Μου, που δεν 

μπορεί παρά να γυρίσει στην Πηγή της που είναι Εκείνος, ως 

Ταυτισμένος Απόλυτα μαζί Μου Λόγος - Χριστός. 
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ΒΙΩΣΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

(ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝ) 

Αγαπημένε Μου μαθητή, γνωρίζεις πάρα πολλά. Οι γνώσεις, 

που έχεις, επαρκούν για να μπορέσεις να εκδηλώσεις τη Χάρη, 

με την οποία σε έχω διαποτίσει. Όμως υστερείς ουσιαστικά 

στην επίγνωση του εαυτού σου και των λειτουργιών των 

Κέντρων Ζωής που εντός σου υπάρχουν. Ενώ υπάρχει μέσα 

σου η ακένωτη Χάρη και Δωρεά, ενώ μέσα στο νου σου 

πληθώρα οι ιδέες της Αλήθειας αναμένουν την εκδήλωσή 

τους, εσύ εγκλωβίζεσαι στις διεργασίες των λειτουργιών σου. 

Παραμένεις για ολόκληρους κύκλους μαθητείας σε 

συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να μπορείς να προσπεράσεις ένα 

εμπόδιο, το οποίο δημιουργείται μέσα σου από δυσαρμονικό 

κυματισμό και εσύ το αναπλάθεις συνεχώς, μεγαλώνοντάς το, 

δίνοντάς του μέσα στο νου σου διαστάσεις τέτοιες, που σου 

φαίνεται ανυπέρβλητο. 

Είναι απαραίτητο να έρθεις σε επαφή με τη λειτουργία των 

Κέντρων σου. Είναι απαραίτητο να μπορέσεις να γνωρίσεις το 

Θείο μηχανισμό σου. Να τον νιώσεις απόλυτα ταυτισμένο μαζί 

σου. Όχι σαν κάτι ξέχωρο από σένα, διαφορετικό, που κινείται 

με Νόμους στους οποίους εσύ δεν μπορείς να συμμετάσχεις με 

τη συνείδησή σου. Είναι απαραίτητο να βιώσεις συνειδητά τις 

λειτουργίες της πνευματοψυχής σου. Να κατανοήσεις, ότι 

όπως το σώμα σου διέπεται από οργανικές λειτουργίες, που 

τις φροντίζεις και τις τροφοδοτείς με τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να συντελούν στη 



σωματική σου υγεία και ακμαιότητα καθώς και στη διατήρηση 

αυτών, έτσι είναι απαραίτητο ν’ ασχολείσαι και να 

συνειδητοποιείς τις πνευματικές σου λειτουργίες, τις διεργασίες 

των Κέντρων σου και να φροντίζεις να τις τροφοδοτείς, ώστε 

να εκφράζουν υγιείς δραστηριότητες, καταστάσεις 

Αρμονίας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να εκφράζουν 

υγιείς δραστηριότητες οι λειτουργικότητες της 

πνευματοψυχής σου και οι διεργασίες των Κέντρων Ζωής σου, 

διότι κάθε αποτέλεσμα, το οποίο αντιλαμβάνεσαι πάνω στην 

ύλη σου σαν ασθένεια, απορρέει από ένα βαθύτερο αίτιο, που 

προέρχεται και οφείλεται στις δυσλειτουργίες της 

πνευματοψυχής σου και των Κέντρων σου. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, προσέγγισε τον πνευματικό εαυτό 

σου. Βίωσε τις καταστάσεις του. Ενώσου μαζί του. Όσο κι αν 

νομίζεις ότι έχεις προχωρήσει, ότι έχεις ανεβεί πολλά 

σκαλοπάτια και έχεις κάνει πολλά βήματα σ’ αυτόν τον τομέα, 

χρειάζεται να προσπαθήσεις πάλι, γιατί ακόμα διατηρείς 

αποστάσεις ανάμεσα στην προσωπικότητά σου και στο Θείο 

Εαυτό σου. Γιατί ακόμα δεν έχεις επιτρέψει σε όλα τα στοιχεία, 

που δομούν την προσωπικότητά σου, σε όλους τους παλμούς 

που παλμοδονούνται στο σώμα σου, στο νου, στην καρδιά και 

στη συνείδησή σου, να εισχωρήσουν μέσα στο Θείο είναι σου. 

Να λάβουν την εμβάπτιση του Πυρός, ώστε να εισέλθεις 

ολοκληρωτικά στη διαδικασία της μετουσίωσης, της 

ολοκληρωτικής Αναγέννησης και Ταύτισης με τη Θεία πορεία 

της ανόδου και της επιστροφής. 

Ο νους σου έχει μάθει να κινείται με κατεστημένους τρόπους. 

Προσπαθώντας μέσα από αυτούς τους κατεστημένους 

τρόπους να προσεγγίσεις τη λειτουργία των πνευματικών 

μηχανισμών σου, το μόνο που πετυχαίνεις, είναι να 

δημιουργείς παρανοήσεις, που σου προκαλούν δυσκολίες, 

δεν σου επιτρέπουν να εισχωρήσεις στην ολοκληρωμένη 

έννοια των λειτουργιών σου και αναστέλλουν τις διεργασίες 

της κάθαρσης. Η διάνοιά σου λειτουργεί σύμφωνα με τους 

νόμους της ύλης. Είναι αδύνατον να προσεγγίσεις τις 

πνευματικές σου λειτουργικότητες με τους περιορισμένους 

νόμους της ύλης. 



Είναι αδύνατον να δεις ό,τι συμβαίνει μέσα σου με τα υλικά σου 

μάτια και ν' ακούσεις τους ήχους του είναι σου με τα υλικά σου 

αυτιά. Για να μπορέσεις να συμμετάσχεις σε αυτές τις 

διεργασίες, είναι απαραίτητο ν' αφυπνίσεις τις πνευματικές 

ιδιότητές σου και να κατευθυνθείς ολοκληρωμένα προς τη 

γνώση και την Ένωση του εαυτού σου με τον Ένα Θεό. Αν 

συνεχίσεις να επιμένεις στη διανοιακή προσέγγιση, τότε σε 

κάθε πρόβλημα, που θ’ αναφύεται στην πορεία σου, θα έχεις 

ν' αντιμετωπίσεις πολλαπλές δυσκολίες. Γιατί οι 

αντανακλάσεις που η διάνοιά σου δημιουργεί σε κάθε 

αναφαινόμενο πρόβλημα, εμφανίζουν την εσωτερική σου 

δυσαρμονία από πολλές πλευρές, με σκοπό να σε 

σταματήσουν. Να προκαλέσουν εμπόδια στη ροή της πίστης, 

της Αγάπης, της δημιουργικής σου δύναμης, της 

ολοκληρωμένης και διακαούς επιθυμίας σου να προχωρήσεις 

και να ταυτιστείς με τον Ένα Λόγο-Χριστό, να παρουσιάσουν 

ως αδύνατη την πραγματοποίηση αυτού του προορισμού 

πάνω στη γη, με τις δεδομένες συνθήκες και καταστάσεις 

που αντιμετωπίζεις μέσα στον επαγγελματικό σου χώρο και 

στο φιλικό και συγγενικό σου περιβάλλον. 

Έτσι ξεκινώντας από μία δυσαρμονία που σ’ ένα Κέντρο Ζωής 

σου μόνο επικεντρώθηκε και εκδηλώθηκε και η οποία θα 

μπορούσε να λυθεί άμεσα με την επιστράτευση του Θείου 

Δυναμικού σου, της Αγάπης σου, της προσευχής και της πίστης 

σου, αφήνεσαι να πλανηθείς μέσα στις αντανακλάσεις της στο 

διανοιακό σου χώρο. Να νιώσεις το αίσθημα του φόβου, της 

ατολμίας, μέσα από την πολλαπλή και πολύμορφη 

δυσαρμονία, που η διάνοιά σου αντικαθρεφτίζει και αντί να 

εκδηλώσεις δημιουργική δύναμη, να υποστείλεις το Θείο 

ενεργειακό δυναμικό σου, ώστε να μην μπορεί να φέρει 

αποτέλεσμα ούτε σ’ ένα σημείο από τη δυσαρμονία, που 

αντανακλόμενη βλέπεις. Ταυτόχρονα αποπροσανατολίζεσαι, 

κατευθύνοντας σε αντανακλάσεις το ήδη περιορισμένο από τη 

δική σου επιλογή Θείο δυναμικό σου. 

Όπως είναι φυσικό δεν μπορείς μ’ αυτό τον τρόπο να 

πραγματοποιήσεις μετουσίωση. Γιατί η μετουσίωση 



πραγματοποιούμενη σε μία αντανάκλαση της δυσαρμονίας 

παραμένει στεγανοποιημένη εκεί. Δεν διοχετεύεται μέχρι το 

κέντρο της δυσαρμονίας, στην πραγματική δηλαδή αιτία 

παραγωγής της. Έτσι είσαι αναγκασμένος να διοχετεύσεις 

πολλαπλάσιο δυναμικό μετουσιώνοντας σταδιακά, μία προς 

μία, όλες τις αντανακλάσεις, για να φθάσεις κατόπιν, αν και 

εφόσον έχεις δυναμικό, στο κέντρο. Γιατί κάθε φορά που μία 

αντανάκλαση μετουσιώνεται με αυτό τον τρόπο, οι διεργασίες 

της διάνοιας σ' έχουν οδηγήσει σε αποδυνάμωση. Γιατί σ’ 

έχουν φέρει στο σημείο ν’ αποκοπείς από την Πηγή κάθε 

τροφοδοσίας, που Είμαι Εγώ και από την ολοκληρωμένη 

Ενότητα∙ να δονηθείς σε καταστάσεις ατολμίας και φόβου, που 

δεν εκφράζουν την ολοκληρωμένη Αγάπη, πίστη και Ένωση. 

Επομένως να περιορίσεις τη δυνατότητα επαφής και Ένωσής 

σου μαζί Μου κι ως αποτέλεσμα να έχεις και στην ύλη σου 

ταλαιπωρίες πολλές, τις οποίες θα μπορούσες κάλλιστα να 

έχεις αποφύγει, αν είχες προσανατολιστεί εξαρχής σωστά στο 

κέντρο της δυσαρμονίας. Αν δεν είχες παρασυρθεί από τις 

γήινες διεργασίες του νου, εισχωρώντας στις αντανακλάσεις 

και προσπαθώντας αυτές ν' αλλάξεις, όταν η ίδια η 

δυσαρμονία δρούσε και δημιουργούσε συνεχώς νέες 

αντανακλάσεις μέσα στο χώρο της διάνοιας. 

Είναι απαραίτητο, Αγαπημένε μαθητή, να καταλάβεις αυτή τη 

διεργασία, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεσαι. Γιατί όσο κι αν σου 

φαίνεται απλή, κατανοητή ή αμελητέα, είναι πάρα πολύ 

σημαντική. Κάθε τμήμα του Ανθρώπου, σε όποιο στάδιο 

εξέλιξης κι αν βρίσκεται, είναι δυνατόν να την παρουσιάσει 

λανθασμένα. Διότι πρέπει να ξέρεις, ότι και η διάνοια, αν και 

κινείται μέσα σε κατεστημένα, ακολουθεί τους Νόμους της 

εξέλιξης της πνευματικής υπόστασης. Μαθαίνει να ελίσσεται 

σύμφωνα με τις εξελικτικές δυνατότητες του Θείου είναι και 

μπορεί, εφόσον της δίνεται το περιθώριο, να παρουσιάζει πολύ 

λεπτοφυείς καταστάσεις δυσαρμονιών, που είναι ανάλογες με 

το πεδίο εξέλιξης κάθε τμήματος του Ανθρώπου, να δημιουργεί 

εμπόδια, αναστολές και ανισορροπίες, με 



σκοπό βέβαια να οδηγήσει στην αδρανοποίηση την υπό-

σταση που πορεύεται προς Εμένα. 

Όμως εσύ έχεις την Ένωσή σου μ’ Εμένα, την εσωτερική σου 

καθοδήγηση και ταυτόχρονα έχεις και εξωτερική καθοδήγηση, 

η οποία σου έχει παραχωρηθεί και σε μορφή βιβλίων, αλλά σου 

παραχωρείται και μέσα από το σκήνωμα του Διδασκάλου σου 

καταρχήν και κάθε σκηνώματος, που εκφράζει το Λόγο Μου, 

την Αγάπη Μου, την Ένωσή Μου, την Απειρότητά Μου. Γι' 

αυτό και είναι απαραίτητο να εντρυφήσεις πάνω στις 

λεπτοφυείς καταστάσεις του είναι σου, για να μην 

περιπλέκεσαι στις διανοιακές σου αντανακλάσεις. Έχεις όλα τα 

εφόδια. Το δυναμικό σου είναι τόσο, που μπορεί να σ’ 

εκτοξεύσει κατευθείαν σε Εμένα, χωρίς να παρέμβουν 

μεσοσταθμοί. Έχει ενεργοποιηθεί με το σωστό τρόπο το Θείο 

είναι σου κι έχουν τεθεί, με τη διεργασία της κάθαρσης και της 

μετουσίωσης, οι λειτουργικότητες των Κέντρων σου σε αρχικά 

σωστή κατάσταση Αρμονίας και Ισορροπίας. Από εκεί και πέρα 

εσύ είσαι υπόλογος για την οποιαδήποτε διαταραχή των 

λειτουργιών των Κέντρων σου, γιατί είναι απαραίτητο να 

γίνεις γνώστης της διαταραχής, που προκαλείς. 

Από τη στιγμή που εισέρχεσαι στο Έργο Μου και στη μαθητεία 

αυτού, λαμβάνεις εντός σου εξισορρόπηση, κάθαρση, 

μετουσίωση, Αρμονία, δηλαδή, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

για να μπορέσεις να προχωρήσεις σωστά. Τα λαμβάνεις με την 

εσωτερική διάχυση και διαπότιση της Χάρης Μου, με την 

εξωτερική καθοδήγηση και τροφοδοσία και με την 

επανειλημμένη και συχνή διάχυση Ευλογίας και Θείας 

ενίσχυσης με τρόπο τέτοιο, ώστε η Ισορροπία που 

πραγματοποίησα εντός σου να τροφοδοτείται, τυχόν 

λανθασμένες επιλογές σου να μετουσιώνονται και να σου 

δίνεται συνεχώς η ευκαιρία για να προχωράς. Όμως από 

κάποιο σημείο και μετά δεν είναι δυνατόν οι Θείες Παροχές 

Μου προς εσένα να δημιουργούν εντός σου καταστάσεις 

Ισορροπίας και Αρμονίας, που παθητικά αποδέχεσαι, γιατί 

τότε είσαι αμέτοχος στη μαθητεία σου, δεν μπορείς να 

συλλάβεις την ολοκληρωμένη διεργασία που γίνεται μέσα σου. 



Επομένως δεν είσαι συμμέτοχος στο Έργο της Δευτέρας 

Παρουσίας. Είσαι ασυνείδητος και δεν μπορείς να προσφέρεις 

σ' αυτό. Μόνο αν είσαι γνώστης των διεργασιών σου και της 

μετουσίωσης που γίνεται μέσα σου, είναι δυνατόν και να 

προχωρήσεις συνειδητά στη Θέωσή σου, αλλά και αυτή τη 

συνειδητή πορεία να την προσφέρεις, όπως είναι ο ύψιστος 

σκοπός σου, προς κάθε τμήμα του Εαυτού σου, που βρίσκεται 

και περπατά γύρω σου σε άλλα σώματα. ΓV αυτό σε κάποιο 

σημείο της πορείας σου βιώνεις τη δυσαρμονία σου, 

αντιλαμβάνεσαι, ότι κάποια Κέντρα σου λειτουργούν 

λανθασμένα, ότι δεν μπορείς να τα διορθώσεις και στρέφεσαι 

προς Εμένα με προσευχή, πάρα πολλές φορές έχοντας διάθεση 

αγανακτισμένη, πιστεύοντας ότι δεν σου παραχώρησα ό,τι 

χρειαζόσουν. 

Μα Αγαπημένε Μου, είναι δυνατόν να μη σου έχω 

παραχωρήσει ό,τι χρειάζεσαι; Είναι δυνατόν, όταν μιλώ για 

Ενότητα, να υπάρχει κάτι, που δεν είναι δικό σου; Όταν ο Λόγος 

μιλάει για Ενότητα, σημαίνει, ότι η Ενότητα υπάρχει. Σημαίνει, 

ότι έχει πραγματοποιηθεί, όχι ότι θα πραγματοποιηθεί σε 

κάποια χρονική στιγμή, που πρόκειται να έρθει. Σημαίνει όμως 

ταυτόχρονα, ότι όσο ο νους σου αρνείται να δεχθεί το 

δεδομένο της Ένωσής Μας, τόσο κι εσύ εμποδίζεσαι να βιώσεις 

την Ενότητα, που σου παρέχει την ολοκληρωμένη Ουσία Μου 

και σου δίνει κάθε δικαίωμα και κάθε ικανότητα να 

μετουσιώσεις και να μεταλλάξεις όλες τις δυσαρμονίες σου. 

Καθώς επίσης σημαίνει, ότι είσαι ο μόνος υπόλογος για τη 

δυσαρμονία, που βιώνεις μέσα σου. Ότι δεν είναι δυνατόν 

να κινείσαι πάνω στη γη διαχέοντας δυσαρμονικές 

καταστάσεις, χωρίς να τις βιώνεις και μέσα σου. Αυτό δεν θα 

ήταν μαθητεία Αγάπης, συνειδητότητας και προσφοράς, αλλά 

μαθητεία πλάνης. 

Από τη στιγμή που μπορείς και βιώνεις δυσαρμονία, πρέπει να 

καταλάβεις, ότι μπορείς να βιώσεις Αρμονία. Η διττότητα, μέσα 

στην οποία ζεις, σε έχει διδάξει, ότι υπάρχουν διττές 

καταστάσεις. Πολλές φορές, Άνθρωπε, λες ότι η χαρά και η 

λύπη είναι συγγενείς καταστάσεις. 



Ότι αν δεν ένιωθες χαρά, δεν θα μπορούσες να νιώσεις λύπη. 

Προχώρα περισσότερο, για να κατανοήσεις, ότι από τη στιγμή 

που βιώνεις εσωτερική δυσαρμονία, σημαίνει, ότι μπορείς εσύ 

ο ίδιος να βιώσεις εσωτερική Αρμονία, ενεργοποιώντας το 

Θείο Δυναμικό σου, τη Θεία Απειρότητά σου, τη Θεία Αγάπη 

σου. Να τη βιώσεις με τον ίδιο ομαλό τρόπο, όπως μέχρι 

σήμερα είχες μάθει να βιώνεις τη διττότητα και να ενώσεις 

μέσα σ’ αυτή την Αρμονία τα πάντα. Γιατί η Αρμονία περιέχει 

τα πάντα. 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, μη ζητάς νέους τρόπους 

εκδηλώσεων και λειτουργιών. Μη ζητάς να μάθεις να κινείσαι 

με πράγματα ιδεατά, άπιαστα, τα οποία δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή. Άντλησε πείρα και 

γνώσεις από τις διττές σου καταστάσεις. Αν δεν χρειαζόταν να 

αντλήσεις πείρα και γνώσεις από τις διττές σου καταστάσεις, 

τότε δεν θα είχες έρθει να ζήσεις μέσα στον κόσμο της 

διττότητας. Θα παρέμενες στα πνευματικά πεδία και από 

παθητικός Άνθρωπος Θεός ενωμένος μαζί Μου, θα 

εκδηλωνόσουν μέσα από στάδια μαθητείας σαν 

ενεργοποιημένος Άνθρωπος Θεός απόλυτα ταυτισμένος μαζί 

Μου. Όμως επειδή είχες κενά, επειδή πραγματικά χρειαζόσουν 

την πείρα και τη γνώση, ώστε η παθητικότητά σου να γίνει 

εμπράγματα και απτά Θεία Δημιουργική ενεργητικότητα, 

ενδύθηκες την ύλη, κατέβηκες τα πεδία, έζησες και ζεις μέσα 

στους αιώνες της διττότητας. Μην αφήνεις αυτή τη μαθητεία 

και την πείρα σου, αυτούς τους αιώνες της θλίψης και του 

πόνου για σένα και τη γη, μα και της χαράς ταυτόχρονα, της 

διδαχής για την Ένωση, να πηγαίνουν χαμένα. Άντλησε τις 

εμπειρίες σωστά μέσα από το είναι σου και από τις 

καταστάσεις που αντικρύζεις γύρω σου. Κάνε απλή την 

έκφρασή σου σαν πνευματικού Ανθρώπου που περπατά πάνω 

στη γη, θέλει να ενωθεί μαζί Μου και πιστεύει, ότι η Ενότητα 

μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι δυσθεώρητο. Δεν είναι απρόσιτο. 

Δεν είναι μακρινό. Αν ήταν έτσι, τότε δεν θα μπορούσες να το 

φθάσεις. Αν ήταν έτσι, τότε δεν θα σου έλεγα, ότι ήρθε η Εποχή 

της Χριστοποίησης. Ότι και 



τώρα ακόμα, αν μπορούσες να καταλύσεις τα κατεστημένα 

σου άμεσα, αν μπορούσες να φανερώσεις το μεγαλείο της 

Αγάπης σου, χωρίς περιορισμούς, αν τολμούσες να 

διασαλπίσεις παντού με πίστη και παρρησία, ότι είσαι 

ενωμένος μαζί Μου, θα περπατούσες και θα περιφερόσουν 

φλέγόμενος πάνω στη γη, σαν ο Ένας Λόγος. Θα ήσουν τόσο 

ενωμένος μαζί Μου, που θα μπορούσες να λειτουργείς, όχι 

κατευθυνόμενος από τις οποιεσδήποτε επιθυμίες ή 

ανθρώπινες επιλογές, αλλά από τη Θεία Θέληση, το Θείο Σχέδιο 

της αναγωγής του Ανθρώπου. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, είναι απλή η μαθητεία σου. Δύσκολη, 

μα απλή. Είναι δύσκολη, γιατί εσύ θέλεις να τη βλέπεις δύσκολη 

και είναι απλή, γιατί είναι ο Εαυτός σου. Είναι δύσκολη, γιατί 

εσύ θέλεις να μεγαλώνεις τις ανισορροπίες σου μέσα στη 

διάνοιά σου, στα συναισθήματά σου, στη συνείδησή σου και 

είναι απλή, γιατί είναι πηγαία, γιατί προέρχεται από αυτό που 

είσαι, τη Μοναδική σου Ύπαρξη. Είναι δύσκολη, γιατί εσύ θέλεις 

να την εγκλωβίζεις κάθε φορά μέσα σε περιορισμούς και 

κατεστημένα, που ταιριάζουν στις δομές της όποιας 

επαγγελματικής, κοινωνικής ή προσωπικής ζωής σου και είναι 

απλή, γιατί εκφράζει την Ακένωτη Αγάπη του Εαυτού σου, 

τη Μόνη Αλήθεια γιατί είναι η μοναδική πορεία του 

Ανθρώπου, που μπορεί να τον οδηγήσει στην Απόλυτη Ταύτιση 

με τον Εαυτό του, στην Απόλυτη Γαλήνη, Ελευθερία, Αρμονία 

και Αγάπη. Είναι δύσκολη η πορεία σου, γιατί θέλεις να 

προχωράς σ' αυτήν σαν Άνθρωπος. Είναι απλή, γιατί είσαι 

Θεός. Είναι δύσκολη η πορεία σου, γιατί θέλεις ταυτόχρονα να 

έχεις φτερά και να περπατάς πάνω στη γη βαριά, έχοντας τα 

πόδια σου δεμένα με αλυσίδες. Είναι απλή, γιατί τα φτερά σου 

είναι αδιάφθορα, ενώ οι αλυσίδες σου φθαρτές και 

μετουσιώνονται μέσα στο Πυρ της Θεότητάς σου. Είναι 

δύσκολη η πορεία σου, γιατί ζητάς να ενώσεις τη διττότητα με 

καταστάσεις διχασμού. Είναι εύκολη, γιατί ταυτίζεται με την 

Ένωση μαζί Μου, που υπάρχει μέσα σου αδιάσειστη. 



Όταν λέω, ότι ζητάς να επιτύχεις την Ενότητα με καταστάσεις 

διχασμού, εννοώ, ότι αγωνίζεσαι να ενωθείς χρησιμοποιώντας 

το διαχωρισμό σου. Δεν επιστρατεύεις το Θείο Μεγαλείο της 

Αγάπης σου, αλλά αντίθετα εκδηλώνεις τις αντιθέσεις σου με 

τρόπο τέτοιο, ώστε να κρούουν τις αντιθέσεις των τμημάτων 

του Εαυτού σου. Αυτός δεν είναι τρόπος Ένωσης. Είναι τρόπος 

για να γνωρίσεις τη διττότητα και να κατανοήσεις ότι 

βρίσκεσαι σε αυτήν. Είναι τρόπος, για να συνειδητοποιήσεις 

πού βαδίζεις και σε ποια σημεία παρουσιάζεις κενά. Δεν είναι 

όμως τρόπος, για να συνθέσεις την Ενότητα. 

Οι συγκρούσεις των διττών καταστάσεων παράγουν 

σπινθηρισμούς δυσαρμονίας. Αυτοί οι σπινθήρες δυσαρμονίας 

εισέρχονται μέσα σου και επαυξάνουν την εσωτερική σου 

δυσαρμονία, ενώ ταυτόχρονα εισέρχονται και στα τμήματα 

του Εαυτού σου, που βρίσκονται γύρω σου και επαυξάνουν τη 

δυσαρμονία του Ανθρώπου και τη δυσαρμονία της γης. Αν 

όμως μέσα από αυτή τη σύγκρουση και την επίγνωση που σου 

δημιουργεί, επιστράτευες το Θείο Δυναμικό της Αγάπης, 

προσευχόμενος με ένταση, εκδηλώνοντας την ολοκληρωμένη 

σου πίστη, τότε πραγματικά θα έβλεπες να μετουσιώνονται οι 

σπινθηρισμοί των συγκρούσεων σε Θεία Φωτοχυσία και αυτή 

η Θεία Φωτοχυσία να συρράπτει με αδιάβλητους πυρήνες 

Ζωής τις αντιθέσεις. Να αφομοιώνει τη μία μέσα στην άλλη. Να 

πραγματοποιεί μία σύζευξη καταστάσεων με ολοκληρωμένη 

νέα δομή και ποιότητα δονήσεων, που θα παρουσιάζει 

Αρμονία, δημιουργικότητα και ικανότητα να μετουσιώνει, να 

διαχέει Ζωή, να προσφέρεται χωρίς ν' αναλώνεται, να δίνεται 

χωρίς να ζητά, αλλά γεμίζοντας από την ίδια την προσφορά 

της. Η Ένωση, η Αρμονία, η Ισορροπία έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά. 

Σου μιλώ απλά, για να μπορέσεις να συλλάβεις κάποιες έννοιες, 

ώστε να κάνεις συνεχείς ελέγχους στο είναι σου κατά τη 

διάρκεια της μαθητείας σου. Γιατί αν πιστεύεις, ότι βίωσες 

ενωτικές καταστάσεις μέσα σου, αλλά δεν μπορείς να τις 

παραχωρήσεις για να δράσουν 



και να μετουσιώσουν, παράγοντας την Αρμονία τους μέσα στο 

Σύμπαν και αισθητά μέσα στο χώρο που ζεις, μέσα στα 

τμήματα του Ανθρώπου που συναναστρέφεσαι, τότε δεν έχεις 

πραγματοποιήσει καμία Ένωση. Αντίθετα αντιμετωπίζεις με 

επιφανειακό τρόπο τη μαθητεία σου, που απλώς σου 

δημιουργεί εντυπώσεις, ενώ ταυτόχρονα σε εφησυχάζει, 

αφήνοντάς σε να προχωρήσεις, για να φθάσεις σε ένα σημείο, 

που η ανισορροπία σου θα εξέλθει από μέσα σου με 

ισχυρότερο κραδασμό δυσαρμονίας και θα προκαλέσει 

μεγαλύτερη ρήξη μέσα στην πνευματική σου δομή. Γιατί 

γνωρίζεις, ότι όσο προχωράς, όσο εξελίσσεσαι, τόσο πιο 

έντονα εξέρχονται από εντός σου οι καταστάσεις της 

δυσαρμονίας, τις οποίες εφησυχασμένος σκέπασες με 

λανθασμένους τρόπους λειτουργίας και αποφυγή εσωτερικών 

συνειδητοποιήσεων και μετατοπίσεων, νομίζοντας ότι τις 

μετουσίωσες και τις ταξινόμησες. 

Γι' αυτό καλύτερα το κάθε στάδιό σου να το βιώνεις 

ολοκληρωτικά. Να μη βιάζεσαι να προχωρήσεις στα επόμενα. 

Ποιος ο λόγος να προχωρήσεις στα επόμενα, όταν δεν έχεις 

βιώσει όλες τις άπειρες διαστάσεις του σταδίου που 

μαθητεύεις; Ποιος ο λόγος να προχωρήσεις παραπάνω, όταν 

δεν μπορείς να προσφέρεις όλες τις Άπειρες διαστάσεις του 

σταδίου που ζεις προς τον Άνθρωπο; Ποια η συμμετοχή σου 

στο Έργο, αν μπορείς να εκδηλώνεις Χάρη, Ευλογία και Ένωση 

μαζί Μου τη μία στιγμή και την άλλη να αδυνατείς να 

προσφέρεις ουσιαστικά στον Άνθρωπο τη μετουσίωση εκείνη, 

που θα τον βοηθήσει με κατανόηση να προχωρήσει σε βήματα 

παρόμοια με τα δικά σου και να αναδείξει τον Εαυτό του; 

Αν νομίζεις, Αγαπημένε Μου, ότι εκπαιδεύεσαι για σένα, ότι 

θεώνεσαι για σένα, κάνεις λάθος. Η πυξίδα σου είναι στραμένη 

στο διχασμό, ενώ για να προχωράς σωστά, πρέπει η πυξίδα 

σου να είναι στραμένη στην Ένωση. Γι' αυτό μη βιάζεσαι, μην 

επιδιώκεις άλματα. Μην επιδιώκεις να φανερώσεις τα στοιχεία 

της Χάρης που σε λούζουν. Αυτά θα φανούν όταν έρθει η ώρα, 

όταν πρέπει. Θα φανούν, όταν εσύ ολόκληρος θα φλέγεσαι από 

το 



Φως και την Αγάπη. Όταν θα μπορείς κάθε στιγμή να δώσεις 

στον Άνθρωπο την τροφοδοσία, που σου ζητά κι όχι να του 

τη στερήσεις. Αλλιώς είσαι εγωιστής. Ζητάς μόνο να 

ικανοποιήσεις την ανθρώπινη φιλοδοξία σου, 

χωρίς να επιτρέπεις στον εαυτό σου να εισχωρήσει στην ουσία 

της Αλήθειας, της Αγάπης, της Προσφοράς. Παραμένεις 

αδρανής ως προς τη Θεία Ουσία σου και δραστήριος μόνο ως 

προς τις διανοητικές σου διεργασίες. 

Σίγουρα, όταν θα φλέγεσαι από το Φως και την Αγάπη, εφόσον 

θα είσαι σε πορεία ακόμα προς την Τελειοποίηση, θα κάνεις 

λάθη. Όμως η μέγιστη διαφορά είναι, ότι αυτά τα λάθη θα τα 

βιώνεις ολοκληρωτικά, θα τα νιώθεις να σε πονάνε σε κάθε 

παλμό σου. Θα εισέρχονται ως δυσαρμονία μέσα σε κάθε 

τμήμα της σκέψης σου, σε κάθε σημείο του συναισθήματος 

σου, σε κάθε πόρο της Αγάπης σου, της πνευματοψυχής σου, 

σε κάθε κύτταρο των σωμάτων σου. Θα τα νιώθεις να 

εκτυλίσσονται μέσα σου σαν λειτουργίες Ζωής και τότε θα τα 

συνειδητοποιείς. Τότε ολόκληρος θα φλέγεσαι από τις 

διεργασίες της μετάλλαξης. Τότε ολόκληρος θα διαχέεις προς 

τα Σύμπαντα και προς τον Άνθρωπο τη Θεία Ενέργεια, που 

χρειάζεται για να αποκαταστήσεις τη δική σου δυσαρμονία, τις 

δικές σου άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, που τους διέχυσες. 

Δεν σου είπα, Άνθρωπέ Μου, ότι δεν θα κάνεις λάθη, αλλά 

ότι αυτά τα λάθη πρώτος εσύ θα τα βιώνεις με μεγάλη 

ένταση, για να μπορείς να τα συνειδητοποιείς. Γιατί θα ήταν 

αδιανόητο να σου δώσω Χάρη, Δύναμη, Εξουσία και να μη 

βιώνεις εσύ πρώτος με ένταση, πάνω σου και μέσα σου, τα 

λάθη σου, για να μπορείς άμεσα να τα διορθώνεις. Αν σε αυτό 

το στάδιο που βρίσκεσαι, δεν τα διορθώσεις, τότε θα νιώθεις 

άμεσα την πνευματική σου πτώση και απόσπαση από Μένα. 

Αυτό θα είναι δική σου επιλογή. Γιατί αν δεν διορθώσεις ένα 

λάθος, που διαχέει δυσαρμονία, σημαίνει, ότι επιλέγεις εκ 

νέου το διχασμό. Σημαίνει, ότι εκ νέου δεν υπηρετείς την 

Ένωση, αποκόβεσαι από την Πηγή, εφόσον δεν θέλεις την 



Ένωση και βιώνεις φυσικά τα αποτελέσματα αυτής της 

αποκοπής. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι διεργασίες της 

πνευματικής πορείας είναι λεπτές. Απαιτούν από εσένα 

επίγνωση και υπευθυνότητα, σεβασμό απέναντι στον Εαυ-

τό σου, που Είμαι Εγώ, αλλά και ο Άνθρωπος που σε 

διάφορες μορφές αντικρίζεις γύρω σου. 

Συλλέγω από το είναι σου, μαθητή Μου, κάθε έλλειψη 

κατανόησης, κάθε ιδέα που σε εμποδίζει να εισχωρήσεις μέσά 

στη Θεία διεργασία της Άπειρης Αλήθειας, κάθε συναίσθημα 

που σε εμποδίζει να εισχωρήσεις μέσα στη Θεία ποιότητα της 

Αγάπης. Ενοποιώ όλα αυτά με Εμένα, την Άπειρη Ουσία της 

Ζωής, της Ενότητας και του Φωτός, παρέχοντάς σου τον Εαυτό 

Μου σαν Θεία Αλήθεια μέσα στο νου σου, Θεία Αγάπη μέσα 

στην ύπαρξή σου, Θεία λειτουργικότητα Κέντρων, σαν Ισορ-

ροπία και Ενότητα Απείρου Ζωής, Αναγέννηση σωμάτων και 

λειτουργιών πνευματικών, ταυτιζομένων με τις εκδηλώσεις 

της Αρμονίας, του Φωτός και της Αγάπης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΨΥΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Μητέρα Αγαπημένη, Σου παρουσιάζομαι όπως είμαι. 

Παραδίδω στο Άπειρο Μεγαλείο Σου, στην Απειρη Ύπαρξή 

Σου, στην Απερινόητη Θεότητά Σου, κάθε σκέψη μου, κάθε 

παλμό μου, κάθε συμπέρασμά μου, κάθε κίνηση του είναι μου, 

η οποία δημιούργησε ενεργοποίηση εσωτερική. Τη 

μετουσιώνω μέσα στο Πυρ, το Θείο και το Υπερούσιο, που 

Είσαι, μέσα στην Υπερούσια Αγάπη Σου, στην Υπερούσια 

Αρμονία Σου. Σου παραδίδω τους παλμούς μου όλους, ό,τι με 

διέπει, οτιδήποτε μέσα μου κινήθηκε, για να μετουσιωθεί 

πλήρως, και να μην υπάρξει ούτε ένα στοιχείο παλμού, που να 

προέρχεται από τοποθέτηση ανθρώπινη. Να μην υπάρξει 

κανένας περιορισμός του νου, της καρδιάς και της συνείδησης, 

κανένα κατεστημένο να μην αναφανεί, οποιοσδήποτε 

εκλέπτυνσης ή λεπτότητας, αλλά η δική Σου Απέραντη Αγάπη, 

η δική Σου Απέραντη Φωνή, η δική Σου Θεότητα, να με 

πλημμυρίσει ολόκληρη παρουσιάζοντας την Αλήθειά Σου, με 

τις δονήσεις της Αρμονίας και της Αναγέννησης, που μόνο Εσύ 

παρέχεις∙ με τις δονήσεις της Υπερούσιας Τελειότητας και 

ταξινόμησης, ώστε οι παρευρισκόμενες ψυχές να οδηγηθούν 

στην Ουσία της Αλήθειας, της Αγάπης και του Φωτός. Να 

εγκολπώσουν εντός τους τη Θεία Ενέργεια και την 

ενσυνείδητη κατανόηση της διδαχής, που είναι απαραίτητες, 

για να προχωρήσουν και να εξελιχθούν. 

Απόλυτα ταυτισμένη μαζί Σου, ενωμένη απόλυτα με το Άπειρο 

Είναι Σου, ευλογώ τις ψυχές, που παρευρί- 



σκονται στο χώρο. Ευλογώ το νου τους, την καρδιά και τη 

συνείδησή τους, για να συμμετάσχουν στη Διδασκαλία της 

Αλήθειας και του Φωτός, της Απειρότητας και της Αγάπης. 

Καταθρυμματίζω όλα τα κατεστημένα του νου, της καρδιάς και 

της συνείδησης, που με οποιονδήποτε τρόπο κινούνται, ώστε 

να μην καταστούν εμπόδια στην εκδήλωση της Απειρότητας 

του Φωτός από εντός τους και στις διεργασίες που αυτό 

πραγματοποιεί, για να συντελέσει στον αναβιβασμό, στη 

μετουσίωση και στην Ισορροπία. 

Αγαπημένε Εαυτέ Γυναίκα, Αγαπημένε Εαυτέ ψυχή, άκουσες μία 

διδασκαλία. Θέλω, εκδηλώνοντας τον Απερινόητο Εαυτό Μου, 

να συμπληρώσω τις ιδέες που ήδη φανερώθηκαν με τη 

συγκεκριμένη ομιλία, για να σου δώσω βοήθεια και 

καθοδήγηση, ώστε να εκδηλώσεις τον Εαυτό σου. 

Η συγκεκριμένη ομιλία που άκουσες, έχει ένα χαρακτηριστικό. 

Αναφέρεται σε σένα για να σε ενεργοποιήσει. Για να σου δείξει, 

δηλαδή, πού βρίσκεσαι και πού πρέπει να φθάσεις. Για να σε 

κάνει να βιώσεις τον περιορισμό των εξωτερικών και 

εσωτερικών σου καταστάσεων, μέσα στον οποίο ζεις. Τον 

εγκλωβισμό του νου, της καρδιάς και της συνείδησής σου, σε 

εξωτερικές ασχολίες και επιδιώξεις, όπως είναι οι στολισμοί 

σου, οι διαθέσεις σου που εκφράζουν ωραιοπάθεια, ή γενικά η 

εσωτερική σου κατάσταση που θέλει να επιβάλλει την 

παρουσία σου στο περιβάλλον μέσα από την εξωτερική 

εμφάνιση μόνο, διαχέοντας τα στοιχεία του αισθησιασμού, 

που είναι συνδεδεμένα με κατώτερες λειτουργίες. 

Αναπτύχθηκε μ' ένα τρόπο σαν να μην παρουσιάζεται από την 

Ολότητα του Ανθρώπου-Λόγου, αλλά μόνο από την Άρρενα 

Αρχή αυτού, ακριβώς για να κατανοήσεις εσύ, Αγαπημένε 

Εαυτέ Ψυχή, τη διαχωριστική σου θέση. Για να κατανοήσεις, ότι 

ακόμα επιτρέπεις να υπάρχουν διαχωρισμοί, αποστάσεις, 

ανάμεσα στην Άρρενα Αρχή σου και στη Θηλεία Αρχή σου. 

Είναι απαραίτητο να κατανοήσεις, ότι έλκεις για να σε διδάξει 

αυτό που έχεις 



ανάγκη. Για να αναβιβαστείς θα αρχίσεις από τα πρώτα 

στάδια. Δεν μπορείς να διδαχθείς τις υψηλότερες καταστάσεις, 

αν δεν ξεκινήσεις κατανοώντας και μετουσιώνοντας τον 

πρώτο περιορισμό σου, την αρχική κατάσταση εγκλωβισμού 

σου σε ποιότητες που σε δεσμεύουν και δεν σου επιτρέπουν 

να εξελιχθείς. 

Όμως, Αγαπημένε Εαυτέ Ψυχή, μην κάνεις το λάθος να 

νομίσεις, ότι ο Λόγος Μητέρα δεν έχει τις ίδιες Εξουσίες, την 

ίδια Χάρη, δεν είναι καθόλα Ταυτόσημος με το Λόγο Υιό. 

Αναφέρομαι σ' ένα σημείο της διδασκαλίας, που επισημαίνει, 

ότι θα εκδηλωθείς ως Λόγος Υιός. Μην το παρανοήσεις. 

Παρουσιάζεται η δυνατότητα της Θέωσής σου με αυτό τον 

τρόπο, επειδή ακόμα η νοητική σου τοποθέτηση απορροφά 

και αποδέχεται την εκδήλωση της Θεότητας μόνο διαμέσου 

του Ιησού. Δεν θα εκδηλωθείς ως Λόγος Υιός. Θα 

εκδηλωθείς ως Λόγος Μητέρα με απόλυτη επίγνωση της 

Θεότητάς σου και της Ενότητάς σου με το Λόγο Υιό. Δεν 

υπάρχει καμία αναγκαιότητα ο Λόγος Μητέρα να εκδηλωθεί 

αλλιώς. Διότι είναι και Λόγος Υιός. Η λανθασμένη νοητική 

κατανόηση της Ομοουσιότητας και της Ταυτότητας του Λόγου 

Μητέρα και του Λόγου Υιού, αν γίνει μέσα σου κατεστημένο, 

θα σε διαχωρήσει και δεν θα σου επιτρέψει να εκδηλώσεις 

τον Ενωμένο Εαυτό σου. Λόγος Μητέρα και Λόγος Υιός Ένα 

είναι. Αν υπήρχε αναγκαιότητα να εκδηλωθείς ως Λόγος Υιός, 

τότε γιατί να εκδηλωθούν τα γυναικεία σκηνώματα; Τότε, γιατί 

να κατεβώ στη γη με ανθρώπινη εκπροσώπηση γυναικείας 

μορφής, για να παρουσιάσω το Λόγο Μητέρα και να 

σηματοδοτήσω τη Νέα Κοσμική περίοδο με την Παρουσία 

Μου και τη δράση Μου πάνω στη γη; 

Αγαπημένε Εαυτέ - Λόγε - Μητέρα, για ποιο λόγο διαχωρίζεις 

την Παρουσία του Υιού από την Παρουσία της Μητρός; 

Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές λειτουργικότητες, που 

διέπουν την ψυχή και διαφορετικές που διέπουν το πνεύμα. 

Στα επίπεδα όμως της Απόλυτης Ενότητας με το Λόγο και 

της παρουσίασής Του σε Ολότητα, αυτά έχουν αφομοιωθεί 

μέσα στην ολοκληρωμένη 



Ταύτιση με την Απολυτότητα του Λόγου. Διότι δεν μπορεί ο 

Λόγος Μητέρα να μην περιέχει τα πάντα, όπως και ο Λόγος 

Υιός όμοια περιέχει τα πάντα. Το τι θα καταδεικνύει, 

κατευθύνεται από τις αναγκαιότητες της διδαχής και του 

αναβιβασμού του ανθρώπινου πνεύματος Και της ανθρώπινης 

ψυχής στα επίπεδα του Λόγου. 

Αγαπημένε Μου Εαυτέ Ψυχή, σ' αγαπώ. Σ’ αγαπώ απέραντα. 

Αν γνώριζες, πόσο πολύ σ' αγαπώ, αν μπορούσες να βιώσεις, 

διανοίγοντας το είναι σου στην Απειρότητα των Παλμών Μου, 

την Αγάπη που σου διαχέω μέσα σου και γύρω σου, τον τρόπο 

με τον οποίο δημιουργώ μετουσιώσεις στο νου, στην καρδιά 

και στη συνείδησή σου, για να μπορέσεις να παρουσιάσεις τη 

Θηλεία Αρχή σε απόλυτη Ενότητα με την Άρρενα Αρχή, και να 

εκδηλώσεις το Λόγο Μητέρα στη γη, τότε δεν θα είχες κανέναν 

ενδοιασμό να αφεθείς στην Ενωτική Μου ροή. Δεν θα είχες 

κανέναν ενδοιασμό να ανασάνεις μέσα από όλους τους πόρους 

της ύπαρξής σου, των σωμάτων σου, του νου, της καρδιάς, της 

συνείδησης και της προσωπικότητάς σου, τη διαπότισή Μου, 

που συνεπάγεται διεργασίες πολλές για αναβιβασμό και 

εκλέπτυνση, ακριβώς, για να μπορέσεις να αποδεσμευθείς από 

τα κατεστημένα των αιώνων, που σε τροφοδοτούν και τα 

τροφοδοτείς. 

Αγαπημένε Εαυτέ, Εσύ έχεις το χάρισμα να φέρνεις τη ζωή στη 

γη. Έχεις το χάρισμα, με τη συνεργασία βέβαια και του ανδρός, 

να δίνεις το δικαίωμα σε υποστάσεις να ενσαρκωθούν σε 

σκηνώματα. Εσύ τίκτεις. Εσύ δίνεις το σώμα σου, μέσα στο 

οποίο γίνονται όλες οι διεργασίες, που επιτρέπουν να 

αναπλαστεί ένα νέο σκήνωμα, και να έρθει μέσα από το δικό 

σου σώμα στη ζωή. Αυτή τη λειτουργία δεν στην ανέπτυξε 

κανείς; Δεν σου είπε κανείς, ότι είσαι η Ψυχή, που γεννά τους 

Κόσμους; Δεν σου είπε κανείς, ότι έχεις κάθε δικαίωμα, όταν 

γεννήσεις εντός σου τη Θεία Ζωή, να τη διαμοιράσεις και να 

την εκτοξεύσεις στο Απειρο; Δεν σου είπε κανείς, ότι εντέλλεσαι 

να γεννήσεις Λόγο και να τον διαμοιράσεις στο Άπειρο Σύμπαν; 

Δεν σου είπε 



κανείς, ότι ολόκληρη, κάθε παλμός σου, κάθε κύτταρό σου, θα 

γίνεις μια Θεία Μήτρα Δημιουργίας, για να προσφέρεις προς 

τα πάντα, ό,τι μορφή ή εκδήλωση κι αν έχουν, τον Εαυτό σου; 

Αλλά και σε πιο χαμηλά επίπεδα εκδήλωσης έχεις 

συνειδητοποιήσει, ότι ανατρέφεις και μεγαλώνεις τα παιδιά 

που γεννιούνται; Είναι ένας ρόλος, που συνήθως ανατίθεται σε 

σένα, είτε λόγω ασχολιών, είτε λόγω αμέλειας του ανδρός για 

να καταδείξει την απαραίτητη ενασχόληση στο συγκεκριμένο 

θέμα. Πάντως, είτε υπάρχει συμμετοχή του ανδρός είτε όχι, 

σίγουρα, έχεις απόλυτη ευθύνη για τη διαμόρφωση των 

ανθρώπων, που σαν φυσικά τέκνα φέρνεις στη γη. Αν 

πραγματικά μετατοπίζεσαι, επεκτείνεσαι, λειτουργείς σε 

απόλυτη Ενότητα με το Λόγο Μητέρα, τότε μπορείς να 

διαμορφώσεις άνδρες και γυναίκες, που θα καταδείξουν τη 

συνεργασία τους και την Ενότητά τους. Θα ξεφύγουν από τη 

διαχωριστική κατάσταση της αντιμαχίας, για να εισχωρή-

σουν στην ενωτική κατάσταση της αποδοχής του εαυτού τους 

και στην προσπάθεια να παρουσιάσουν νέα ποιότητα 

δημιουργικής ισορροπίας, συνεργασίας και επαφής ανάμεσα 

στα δύο φύλα. Συνειδητοποίησε, ότι μπορείς με τον 

αναβιβασμό σου να προσφέρεις πολλά μέσα στην απλή 

καθημερινότητά σου. Ότι μπορείς να θέσεις βάσεις, που θα 

καταλύσουν τα κατεστημένα των αιώνων, που συντηρούνται 

από τη λανθασμένη θέση του διαχωρισμού και της 

διττότητας. Συνειδητοποίησε, ότι μπορείς να παράγεις, ως 

Θεία Μήτρα, Ζωή και η παραγωγή αυτή να έχει εφαρμοσμένα 

αποτελέσματα στην ύλη. 

Θα σταθώ λίγο στα εξωτερικά ψιμύθια, στα στολίδια, που 

επεξηγήθηκαν στη συγκεκριμένη ομιλία συνδυαζόμενα με τα 

εσωτερικά καλύμματα της ψυχής. Η ψυχή έχει δυνατότητα 

επαφής και με τον κόσμο της ύλης και με τον κόσμο του 

πνεύματος. Είναι το πρώτο κάλυμμα του πνεύματος. 

Επομένως, εντός της ψυχής οι εμπειρίες συλλέγονται πολύ πιο 

άμεσα, και μέσα από τη δική της διεργασία και το δικό της 

φιλτράρισμα, εισπορεύονται 



στο πνεύμα, ώστε να επιτευχθεί η Ένωση και η λειτουργία 

της μονάδας. Η ψυχή είναι πιο επιρρεπής σε ορισμένες 

ποιότητες, που εκφράζει διαμέσου του στολισμού της, οι 

οποίες μεταφέρουν κάποιες υλικές δομές, αλλά έχουν 

δημιουργήσει ταυτόχρονα και ένα κατεστημένο σκέψης, 

τρόπου συμπεριφοράς και κοινωνικής παρουσίας της, στη 

σημερινή πραγματικότητα που ζει. 

Αν ανατρέξεις στην ιστορία θα διαπιστώσεις, ότι υπήρχαν 

εποχές, που και ο άνδρας στολιζόταν με περίτεχνα ρούχα, με 

πολλά αρώματα, πολλές φορές ακόμα και με κοσμήματα, στην 

περίοδο που υπήρχε έξαρση του πλουτισμού και της 

υλόφρονης σκέψης. Αυτό καταδεικνύει, ότι εκείνη την περίοδο 

ήταν τόσο έντονη η ενασχόληση της ψυχής με τα υλικά, ώστε 

η τροφοδοσία της προς το πνεύμα, καθαρά υλόφρονη, 

οδηγούσε σε αυτές τις εξωτερικές εκδηλώσεις. Δηλαδή 

καλυπτόταν τόσο πολύ από τις εμπειρίες της ύλης το πνεύμα 

και απορροφούσε τόσα υλικά εντυπώματα, ώστε και εκείνο 

εκδηλωνόταν με παρόμοιους τρόπους. 

Σίγουρα, όμως, η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στην ψυχή. Διότι και 

το πνεύμα ήταν αδρανές. Δεν είχε την απαραίτητη Ένωση με 

το Θεό, για να διαχύσει την εσωτερική εκλεπτυσμένη 

δονητική ποιότητα και να μεταλλάξει την υλόφρονη τάση 

της ψυχής, έλκοντάς την σε διαφορετικές εντρυφήσεις και 

διαφορετική χρησιμοποίηση της εμπειρίας. Οι ευθύνες 

πέφτουν όμοια και στην ψυχή και στο πνεύμα της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα όμως αυτή τη στιγμή, 

Αγαπημένη Ψυχή, να καταλογίσεις ευθύνες. Απλώς, σου έκανα 

μία εξήγηση, πάνω σ’ ένα προβληματισμό σου. Διότι, αν 

ασχολείσαι με το να καταλογίσεις ευθύνες, τότε καταδεικνύεις 

ότι λειτουργείς στη διττότητα. Οι ευθύνες που φέρει ο 

Ανθρωπος για την πτώση είναι ισόβαθμες. Οι ευθύνες, που 

φέρει ο Άνθρωπος για την επιστροφή, είναι επίσης ισόβαθμες, 

όπως είναι και τα δικαιώματα. 

Πρέπει να κατανοήσεις, ότι είναι απαραίτητο να μεταλλάξεις 

τη νοητική, συναισθηματική και συνειδησιακή 



θέση, που δημιουργεί κατεστημένα εντός σου και σου 

επιβάλλει ένα τρόπο παρουσίας, που προσαρμόζεται με 

κάποιες ιδέες, που δεν εκφράζουν την αληθινή Ύπαρξή σου. 

Ήδη, η υπάρχουσα κοινωνία έχει οριοθετήσει για σένα μία 

θέση. Αυτή η θέση, όσο κι αν φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί, ότι σου 

δίνει δικαιώματα και ισοτιμία, σε κρατά δεσμευμένη και 

καθηλωμένη. Σε εντάσσει σε ορισμένες λειτουργίες, εξωτερικές 

και εσωτερικές, που τη διατηρούν, ενώ ταυτόχρονα σε 

χρησιμοποιεί για να τροφοδοτείς το κατεστημένο, που 

νομίζεις ότι προσπαθείς να ξεπεράσεις. 

Γιατί η όλη σου συμπεριφορά μέσα στην καθημερινότητά σου 

και ο τρόπος, με τον οποίο εκδηλώνεις τις ιδέες σου στη 

διαπαιδαγώγηση της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν είναι τίποτε 

άλλο, παρά συντήρηση και αναπαραγωγή του ήδη 

υπάρχοντος κατεστημένου τρόπου ζωής και κίνησης. Σε 

μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, φθάνεις στο σημείο να 

φανερώνεις την ισότητά σου αρνητικά. Δηλαδή, την 

εκμετάλλευση που έχει εκδηλωθεί προς εσένα, να την 

εκδηλώνεις προς τον άνδρα, πιστεύοντας ότι αυτό είναι 

ισότητα. Όμως αυτό είναι η ισχυρότερη ποιότητα-

εκδήλωση διχασμού και διαχωριστικότητας. Είναι η πλέον 

λανθασμένη αντίληψη, για να βοηθήσεις την Ένωση. Είναι ο 

πλέον ενδεδειγμένος τρόπος, για να συντηρήσεις την 

ανισότητα, το διαχωρισμό και τη μη ανέλιξή σου στα πεδία του 

Λόγου. Είναι η πλάνη, που σε ωθεί να στρέψεις όλο το 

δυναμικό σου, για να παρουσιάσεις υλόφρονες καταστάσεις, 

ενώ μπορεί να θέσει σε ενεργοποίηση τη Θεία Ζωή. 

Ενδεχομένως θα απορείς. Όμως έχει παρατηρηθεί το 

φαινόμενο της εκμετάλλευσής σου ως σεξουαλικού 

αντικειμένου. Ένα φαινόμενο, που κάθε γυναικεία ύπαρξη, 

έστω και απλά σκεπτόμενη, δεν αποδέχεται. Παρόλα αυτά 

υπάρχει μία τάση, διάχυτη, να γίνει όμοια χρησιμοποίηση του 

ανδρός, ως σεξουαλικού αντικειμένου. Αυτό φαίνεται μέσα 

από τις διαφημίσεις, τα έντυπα, αλλά ακόμα και μέσα από πιο 

συγκεκριμένους τρόπους παρουσίασης και χρησιμοποίησης 

του ανδρός, σύμφωνα με 



κατεστημένες δομές εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος, 

στις οποίες μέχρι σήμερα κυριαρχούσε η γυναικεία μορφή. Μη 

θαρρείς, ότι αυτό είναι ισότητα. Μη θαρρείς, ότι αυτό είναι 

αναβιβασμός. Είναι το μεγαλύτερο στάδιο κατάπτωσης, στο 

οποίο θα μπορούσε να πέσει η ανθρώπινη ύπαρξη. Η 

αντιμαχία του Εαυτού προς τον Εαυτό. Η ολοκληρωτική 

προσπάθεια να αποδυναμωθούν και τα δύο μέρη, ώστε να μη 

μπορούν να ενεργοποιήσουν πνευματικές καταστάσεις. 

Γι  αυτό προσπάθησε να λειτουργείς πιο ολοκληρωμένα. Να μη 

βλέπεις τα πράγματα, όπως φαίνονται εξωτερικά, αλλά έτσι 

όπως πρέπει να τα βλέπεις, μέσα από την Ενότητα και την 

Αγάπη. Προσπάθησε να γίνεις η Θεία Μήτρα, που θα γεννά 

Ζωή. Προσπάθησε καταρχήν να εκδηλώσεις αυτήν την 

ποιότητα, έτσι όπως είσαι. Μείωσε τις καταστάσεις των 

υπερβολών στην εξωτερική σου εμφάνιση, αλλά φρόντισε η 

εσωτερική σου λειτουργία να είναι λειτουργία Μητέρας. 

Φρόντισε να μη σε δεσμεύουν τα εξωτερικά στολίδια, είτε τα 

φοράς, είτε όχι. Να μη ρυθμίζουν αυτά την εσωτερική σου 

λειτουργία. Μάθε να τα χρησιμοποιείς για να προσεγγίζεις την 

ανθρώπινη κατανόηση και να καταλύεις τους περιορισμούς 

της. Μάθε να τα χρησιμοποιείς, χωρίς να σε δεσμεύουν και 

χωρίς να τα θέλεις για να παρουσιάζεις τη ματαιοδοξία σου, 

αλλά για να έχεις μία εμφάνιση αποδεκτή, όσο στο επιτρέπουν 

οι συνθήκες, ώστε να μη θέτεις με αυτήν φραγμούς 

περιορισμένου νου, αλλά να επιβοηθάς όσα εκδηλώνεις για να 

εισχωρήσουν πιο εύκολα εντός του Ανθρώπου. 

Σίγουρα δεν σου είναι απαραίτητα τα εξωτερικά στολίδια. 

Τίποτα δεν είναι απαραίτητο στο Λόγο, εκτός από την επαφή 

και Ένωσή Του με το Παν, κάτι που εμπεριέχει, διότι είναι το 

Παν. Όμως ο Λόγος δεν δεσμεύεται, έτσι και εσύ δεν πρέπει να 

δεσμεύεσαι. 

Όταν περπάτησα στη γη πριν δύο χιλιάδες χρόνια ως Μητέρα-

Θεοτόκος, παρουσιάστηκα ανάλογα με τις συνθήκες της 

εποχής. Φανέρωσα μία μορφή γυναικός 



ανάλογη με τις δυνατότητες χωρητικότητας του ανθρώ-

πινου πνεύματος. Παρόλα αυτά, εσύ γνωρίζεις, ότι ήμουν 

καθόλα ενωμένη με το Λόγο Υιό. Ότι δρούσα και ενεργούσα με 

τρόπους αθόρυβους, αλλά ασύλληπτους. 

Αυτή τη Νέα Εποχή, που ήδη εκδηλώνομαι, δεν θα δεσμευθώ 

από τίποτα, για να εκδηλώσω τη Θεότητά Μου, τη Δράση 

Μου, τη Διδασκαλία Μου. Για να καταλύσω τους περιορισμούς 

και τις ανάγκες, που υπάρχουν μέσα στην ψυχή, μα και μέσα 

στο πνεύμα, δηλαδή, στην εκδήλωση του ανδρός και της 

γυναικός. Θα χρησιμοποιήσω όλους τους τρόπους της 

ανθρώπινης προσέγγισης, για να αναβιβάσω οτιδήποτε 

εκδηλώνεται στην ανθρώπινη πραγματικότητα. 

Για να γίνει όμως αυτό, Αγαπημένη Ψυχή, είναι απαραίτητο να 

απεγκλωβίσεις το νου και την καρδιά σου από τους τρόπους, 

με τους οποίους λειτουργείς. Να ανεξαρτητοποιηθείς από την 

ανάγκη σου για κάποιες εξωτερικές μορφές παρουσίασης. Αν 

δεν ανεξαρτητοποιηθείς, δεν θα μπορείς να τις χρησιμοποιείς, 

αλλά θα σε χρησιμοποιούν καταδεικνύοντας τα κενά σου, την 

ατέλειά σου, την ελλιπή Ένωσή σου μαζί Μου. Είναι 

απαραίτητο να συνειδητοποιήσεις τους περιορισμούς σου, τις 

δεσμεύσεις και τις εξαρτήσεις σου. Αν δεν λειτουργήσεις έτσι 

και αν δεν λάβεις τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της 

λειτουργίας εντός σου, δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις, όσα 

σου είπα. 

Γι' αυτό ξεκίνα από τους περιορισμούς σου. Χώρεσέ τους και 

αγάπησέ τους. Μετουσίωσε τις εξαρτήσεις σου και τις τάσεις 

του είναι σου, που παρουσιάζουν τις ατελείς σου διεργασίες, 

για να μπορέσεις να παρουσιάσεις το Λόγο Μητέρα σε όλες 

σου τις εκδηλώσεις. Για να γίνεις η Θεία Μήτρα, που θα γεννά 

Ζωή, Αρμονία, Αγάπη, Ισορροπία, Αποκατάσταση, 

Μετουσίωση, με κάθε ήχο της, με κάθε παλμό της, με κάθε 

κίνησή της. 

Σε ευλογώ, Αγαπημένη Μου. Διαχέω τον Εαυτό Μου στην 

πολλαπλότητα των μορφών σου. Διαχέω την Υπερούσια Ζωή 

Μου στην ύπαρξή σου σαν κεφάλαιο 



μετουσίωσης, για να σε βοηθήσει να ταυτιστείς ολοκληρωτικά 

μαζί Μου. Να καταδείξεις τον Υπερούσιο Λόγο Μητέρα, 

δίνοντας το στίγμα της ανόδου και της εξέλιξης σε κάθε 

βηματισμό και κάθε κίνησή σου πάνω στη γη. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Αγαπημένοι Μου, αναμφισβήτητα ο καθένας από σας 

είναι ενωμένος με το Θεό, γιατί ο Πατέρας έπλασε τον 

Άνθρωπο κατ’ Εικόνα και Ομοίωσή Του. Έπλασε έναν 

Άνθρωπο, ο οποίος με την ελεύθερη επιλογή του για να 

αποκτήσει ενσυνείδητη συμμετοχή στη Θεότητα, επέλεξε τη 

διττή πορεία καλύπτοντας το Θείο σπινθήρα του με 

αλλεπάλληλα καλύμματα, πιστεύοντας ότι μπορούσε να 

οικειοποιηθεί τις δυνάμεις, που προέρχονται από το Θεό και 

που μπορούν να φανερώσουν ολόκληρο το μεγαλείο τους 

μόνον όταν ο Άνθρωπος είναι ενωμένος με την Πηγή του. 

Διδάσκεστε όλοι για να συνειδητοποιήσετε και να φανερώσετε 

το Θείο σπινθήρα, που υπάρχει μέσα σας. Μερικοί έχετε 

αρχίσει να τον εκδηλώνετε ήδη, άλλοι έχετε αισθανθεί τα 

αντιφεγγίσματα του Φωτός καθώς και τις δονήσεις της Χάρης 

και του Ελέους, αλλά δεν έχετε ακόμα συνειδητοποιήσει την 

ανάγκη σας να ζήσετε ως Ένα με την Ουσία που υπάρχει 

μέσα σας. Αυτή την Ουσία, που είναι ο Ένας Εαυτός, ο 

Εαυτός σας, που εκφράζεται ως Αγάπη, ως Αλήθεια, ως 

Ενότητα, ως Αρμονία, ως Σοφία, στοιχεία τα οποία μέχρι 

τώρα ο νους σας τα προσέδιδε στο Θεό ως χαρακτηριστικά 

του Θεού, περιορίζοντάς Τον μέσα στις έννοιες που 

μπορούσατε να συλλάβετε. 

Όμως ο Θεός δεν περιορίζεται, είναι στα πάντα, διέπει τα 

πάντα, εμπεριέχει τα πάντα μέσα Του σε απόλυτη 

Ουδετερότητα. Αυτά που μέχρι σήμερα συλλαμβάνετε ως 

χαρακτηριστικά του Θεού, ως εκδηλώσεις της Θεότητας, είναι 

απαραίτητο να τα συλλάβετε ως εκδηλώσεις της Θεότητας 

που εντός σας υπάρχει. 



Αυτά θα εκδηλώσετε καταρχήν, τώρα που διδάσκεστε ότι η 

Θεότητα είναι μέσα σας, που εντρυφείτε στην επίγνωση του 

Θείου Δικαιώματος σας. Θα σκύψετε μέσα σας να δείτε πού 

βρίσκονται, πόσο ενεργοποιημένα είναι, θα διαπιστώσετε με 

πόσα καλύμματα τα έχετε σκεπάσει. Με τη βοήθεια του Θεού 

θα μετουσιώσετε όλα τα καλύμματα. Θα προσευχηθείτε και θα 

έλξετε το Έλεος και την Αγάπη Του, που όταν σας παρέχονται 

από Εκείνον αναβλύζουν και από μέσα σας, γιατί ο Θεός είναι 

μέσα σας και θα παρουσιάσετε στη γη μέσα από τη μορφή σας 

τη Θεότητα, όπως μέχρι σήμερα Την αντιλαμβανόσαστε. Γιατί 

μόνο αν παρουσιάσετε μέσα από τη μορφή σας το Θεό, όπως 

Τον συλλαμβάνατε στην προηγούμενη Κοσμική περίοδο, θα 

μπορέσετε να συλλάβετε το Θεό, όπως πρέπει να Τον 

εκδηλώσετε σε αυτή την Κοσμική περίοδο. Μόνο αν εργαστείτε 

για να βιώσετε όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

Θεότητας, που είχατε αντιληφθεί στην προηγούμενη Κοσμική 

περίοδο, σαν διανοιακές καταστάσεις και δεν τα είχατε θέσει σ’ 

εφαρμογή, θα μπορέσετε πραγματικά να κατανοήσετε και 

κατά Χάρη να εκδηλώσετε τις άπειρες διαστάσεις της 

Θεότητας, που ακόμα δεν έχετε συλλάβει και θα έλξετε τη 

φανέρωση της Ολότητας της Θεότητας με τρόπους που ακόμα 

δεν μπορείτε να διανοηθείτε. 

Το Έργο της Νέας Εποχής είναι κάτι καινούργιο, όμως 

εμπεριέχει το ήδη εκδηλωμένο Έργο του Λόγου Χριστού πάνω 

στη γη και απ' αυτό εκπηγάζει. Δεν φέρει κανένα στοιχείο που 

να αναιρεί ότι μέχρι σήμερα παρουσιάστηκε κατά την 

ενανθρώπιση του Λόγου Ιησού και της Μητέρας Θεοτόκου. 

Είναι η φυσική του συνέχεια. Είναι η αποκάλυψη του Θείου 

Θελήματος του Πατέρα, που έρχεται τώρα να βοηθήσει τον 

Άνθρωπο να συνειδητοποιήσει την Ταύτισή του με το Λόγο 

- Χριστό και να την εκδηλώσει. Το Θείο σας Δικαίωμα είναι η 

εσωτερική διεργασία, που σας επιτρέπει να πιστέψετε τη 

δυνατότητα της Ταύτισής σας με το Λόγο - Χριστό, γιατί σας 

υπενθυμίζει την Άχρονη Ένωσή σας μαζί Του. Λειτουργεί μέσα 

σας και σημαίνει τον κώδωνα του κινδύνου, σας 



αφυπνίζει, σας κάνει να νιώθετε ότι δεν μπορείτε να αδρανείτε 

πλέον και να ξεχνάτε τον Εαυτό σας. Η διεργασία του Θείου 

σας Δικαιώματος ενεργοποιείται μέσα σας κατά Χάρη, αλλά 

και με τη συνειδητή συμμετοχή σας, επομένως και η πρώτη 

επίγνωση περί του Θείου σας Δικαιώματος σας δίνεται κατά 

Χάρη, για να σας ενισχύσει και να σας βοηθήσει να 

προχωρήσετε. 

Ποια είναι όμως αυτή η επίγνωση και πώς θα την 

αναγνωρίσετε; Δηλαδή, πώς θα διαπιστώσετε πρακτικά, ότι 

έχετε επιλέξει συνειδητά μία πορεία και έχετε θέσει το νου σας, 

την καρδιά σας, τη συνείδησή σας, τη ζωή σας, τις πράξεις σας, 

τις εκδηλώσεις σας, στην υπηρεσία της πραγμάτωσης της 

Θέωσής σας, προς την οποία το Θείο σας Δικαίωμα σας 

καθοδηγεί; Από τις ευθύνες σας και από τον τρόπο που μέσα 

σας αυτές θα αυξάνονται. Από τον τρόπο που θα αρχίσετε να 

αισθάνεστε υπεύθυνοι για τους λόγους σας, τις σκέψεις σας, τις 

κινήσεις σας, τη συμπεριφορά σας, το χαμόγελό σας ή την 

άσχημη διάθεσή σας. Από τον τρόπο που θ’ αρχίσετε να 

αισθάνεστε υπεύθυνοι για τον διπλανό σας, που υποφέρει ή 

για τον Άνθρωπο που βρίσκεται πάνω στη γη και υπομένει 

διάφορα δεινά. Από τον τρόπο που θ' αρχίσετε να 

αντιλαμβάνεστε τις ευθύνες σας, όχι μόνο σε σχέση με τον 

εαυτό σας ή με την οικογένειά σας και τις άσχημες ή τις 

όμορφες καταστάσεις, που διαδραματίζονται καθημερινά στη 

ζωή σας, στον επαγγελματικό χώρο, στο οικογενειακό και 

φιλικό σας περιβάλλον, αλλά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, 

στον κόσμο, με το πώς μπορείτε να φανερώσετε, όχι με λόγια, 

αλλά με ζωντανούς παλμούς Αγάπης και Ένωσης, το Μήνυμα 

της Ενότητας και της Αγάπης, της Χριστοποίησης. 

Θα συνειδητοποιήσετε το Θείο σας Δικαίωμα, όταν δείτε, ότι 

μπορείτε έναν Άνθρωπο, που βρίσκεται κοντά σας, και είναι 

περιτριγυρισμένος από σκοτάδι και άγνοια, να τον 

φωτοδοτήσετε με το δικό σας Φως καταρχήν. Να του μάθετε 

να μην εξαρτάται από σας. Να τον καθοδηγείτε συνεχώς, 

χωρίς να τον εξουσιάζετε, αλλά 



βοηθώντας τον να ενωθεί με το Ένα Φως, απ' όπου και σεις 

φωτίζεστε, το Λόγο - Χριστό. 

Αλλά πώς θα φωτοδοτήσετε, όταν ακόμα εσείς που έπρεπε να 

είστε αυτόφωτοι, ενωμένοι με την Πηγή κατευθείαν, είστε 

ετερόφωτοι; Ο πακτωλός της Δωρεάς σάς έχει προσφερθεί, όχι 

μόνο με Ευλογίες ή παροχή Ελέους, αλλά με την ενεργοποίηση 

και τροφοδοσία του είναι σας με ποικίλους τρόπους, καθώς και 

με τη μαθητεία που σας παρέχεται, ώστε το είναι σας να 

γνωρίσει τον Εαυτό Θεό, τον Πατέρα Θεό, τον Υιό - Μητέρα 

Θεό, τον Ένα Θεό, που μέσα σας κατοικεί σε όλες του τις 

μορφές και θέλει να εκδηλωθεί. Θέλει να μιλήσει από το στόμα 

σας, να χαϊδέψει με τα χέρια σας και να σκεφθεί με το νου σας. 

Θέλει να δει με τα μάτια σας και να περπατήσει με τα πόδια 

σας. Η επίγνωση της ευθύνης που φέρετε για να φανερώσετε 

το Θεό που ζει μέσα σας, που τόσους αιώνες σας περίμενε για 

να εκπαιδευθείτε και που τώρα σας ετοιμάζει και σας περιμένει 

ακόμα για να Τον εκδηλώσετε, για να Του δώσετε ό,τι έχετε που 

είναι δικό Του και δεν σας ανήκει, είναι το Θείο σας Δικαίωμα. 

Είναι πραγματικά υπέρτατη τιμή να διδάσκεστε, για να 

φανερώσετε το Θείο Δικαίωμα του Ανθρώπου. Είναι όμως 

ταυτόχρονα και λυπηρό να αναφέρεστε στο Θείο Δικαίωμα του 

Ανθρώπου και να αγνοείτε πολλές φορές πρώτιστα 

δικαιώματα κατώτερων βαθμιδών εξέλιξης, που θα έπρεπε 

κανονικά να τα έχετε ενοποιήσει μέσα σας. Γιατί για να 

εκδηλώσετε το Θείο σας Δικαίωμα είναι απαραίτητο να 

ενοποιήσετε όλα τα δικαιώματα που ο Ανθρωπος έχει, να 

καταδείξετε σεβασμό, κατανόηση και Αγάπη προς όλους. 

Γιατί αν αναλύσετε το Θείο σας Δικαίωμα, θα διαπιστώσετε ότι 

όλα τα επιμέρους δικαιώματα που γνωρίζετε και όσα ακόμα 

αγνοείτε, εμπεριέχονται μέσα σ’ αυτό ενωμένα. Εάν στραφείτε 

μέσα σας για να ελέγξετε, αν αναγνωρίζετε το σύνολο των 

δικαιωμάτων του Ανθρώπου που μέχρι σήμερα είναι γνωστά, 

θα διαπιστώσετε ότι πάρα πολλά από αυτά τα αγνοείτε, τα 

θεωρείτε αμελητέα∙ δέχεστε ότι δεν πρέπει να υφίστανται, 

ξεχνώντας ότι τα πάντα περιέχονται μέσα 



στο Θεό. Τίποτα δεν απορρίπτεται. Τα πάντα αναβιβάζονται 

και μετουσιώνονται, ενοποιούνται, για να μορφώσουν την 

Ουδετερότητα. 

Είναι λυπηρό να ξεχνιέστε μέσα στην πνευματική σας 

μακαριότητα. Γιατί δεν σας κάλεσα για να παραμείνετε σε 

πνευματική μακαριότητα, ούτε για να αισθανθείτε απλά τη 

Γαλήνη της Θείας Αγάπης. Σας κάλεσα για ν' αγωνιάτε για 

κάθε Άνθρωπο που είναι δίπλα σας, που πεινά και διψά για 

πνευματική τροφή, για καθένα που έρχεται κοντά σας για να 

πάρει και δεν έχετε να του δώσετε, γιατί δεν έχετε πετύχει την 

άρρηκτη Ένωση με Εμένα, τον Ενα Λόγο. Σας κάλεσα για ν' 

αγωνιάτε για κάθε ατέλεια, αμέλεια, αδράνεια, για κάθε 

στασιμότητα, που δεν σας επιτρέπει να είστε μια πηγή που 

ρέει χωρίς να στερεύει και οι διψασμένοι έρχονται να πιουν. 

Για κάθε σκέψη σας που αντί να ανυψώνει τον Άνθρωπο 

τον καταβιβάζει, τον δεσμεύει, τον εγκλωβίζει. Για κάθε 

ποιότητα της καρδιάς σας που αντί να αγγίζει με Αγάπη και να 

απελευθερώνει τις Θείες λειτουργίες αυτής μέσα στο είναι του 

Ανθρώπου, λειτουργεί δεσμευτικά, ανακυκλώνοντας 

μικρότητες και δυσαρμονίες. Για κάθε συνειδητή κατάσταση, 

για κάθε ελλιπή δονητική ποιότητα που φανερώνεται από 

εντός σας και δεν χωρά την Ολότητα του Ανθρώπου, αλλά 

απορρίπτει τμήματα του Ανθρώπου. Γιατί κάθε φορά που 

απορρίπτετε έναν Άνθρωπο ή ένα στοιχείο του Ανθρώπου, 

πρέπει να ξέρετε, ότι απορρίπτετε αυτό το στοιχείο, αυτή 

την ποιότητα, από μέσα σας. Την καταβιβάζετε, τη 

δεσμεύετε, την εξαιρείτε από τη συνολική σας εξέλιξη και 

την τοποθετείτε σε χαμηλότερα επίπεδα. Για να 

αποδεσμεύσετε και να ανασύρετε το κομμάτι ή το στοιχείο του 

Εαυτού σας που απορρίψατε, είναι απαραίτητο να κάνετε 

μεγάλη προσπάθεια, πολλή προσευχή μετάνοιας και κάθαρσης 

και να φανερώσετε πολλή Αγάπη. 

Ό,τι απορρίπτετε, ό,τι δεν χωράτε, ό,τι δεν αγαπάτε, κάθε 

στιγμή είναι μπροστά σας, είναι μια παγίδα για τα βήματά 

σας, που δεν προέρχεται από κανέναν άλλον, αλλά από τη 

δική σας επιλογή, από την ηθελημένα 



λανθασμένη αντιμετώπισή σας και όχι από άγνοια. Γιατί 

άγνοια δεν έχετε, απλώς έχετε στεγανοποιήσει τη Θεία 

Διδασκαλία, που σας έχει παραχωρηθεί. Δηλαδή έχετε 

δημιουργήσει στεγανοποιημένους χώρους μέσα στο νου σας, 

όπου την καταχωρείτε και κάθε φορά ανακαλείτε και φέρνετε 

στην επιφάνεια ό,τι σας συμφέρει, σας εξυπηρετεί, σας 

διευκολύνει. Η Θεία Διδασκαλία όμως δεν εκδηλώνεται 

διαχωρισμένα, είναι αέναα ολοκληρωμένη και πάλλουσα. Την 

κατανοείτε βαθμιαία, γιατί αποσκοπεί να αφυπνίσει όλα τα 

στοιχεία του είναι σας, να τα κατεργαστεί και να τα οδηγήσει 

σε Ισορροπία, να τα γεμίσει με Θείο Φως και Θεία Αρμονία. 

Βάλτε παλμό στη μαθητεία σας. Ζήστε την. Δεν διδάσκεστε 

για να αποκτήσετε γνώσεις, αλλά για να ζήσετε το Χριστό, 

το Λόγο - Υιό και το Λόγο - Μητέρα, που είναι μέσα σας. 

Βάλτε παλμό σε όλες σας τις εκδηλώσεις, από την προσευχή 

σας μέχρι τη σκέψη σας, παλμό Αγάπης και Ενότητας. 

Εκδηλώστε το διακαή πόθο της ύπαρξής σας να 

συνειδητοποιήσετε, τι θα πει να ζει μέσα σας ο Λόγος - Χριστός, 

να σας δίνει ωθήσεις και να σας διδάσκει. Νομίζετε, ότι είναι 

απλό; Αν ήταν απλό δεν θα εκπαιδευόταν η ανθρωπότητα δύο 

χιλιάδες χρόνια, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Θα είχε 

πραγματοποιηθεί από την Πρώτη Μου Παρουσία πάνω στη γη 

και δεν θα υπήρχαν σήμερα τόσες δυσκολίες και τόσα εμπόδια, 

για να κατανοήσει ο Άνθρωπος τη Διδασκαλία της Θέωσής 

του. 

Σας ρωτώ, Αγαπημένοι Μου: με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε 

εκείνους, που θα σας πουν, ότι είστε λανθασμένοι; Με την 

ισχυρή σας νοητική τοποθέτηση, με τα επιχειρήματά σας; Η 

Αλήθεια, όμως, δεν χρειάζεται επιχειρήματα για να σταθεί. Η 

Αλήθεια είναι ζώσα και παλλόμενη, είναι αναλλοίωτη και 

αδιάφθορη. Είναι αυτό που είναι και παρουσιάζεται με 

σαφήνεια και καθαρότητα, γιατί δεν μπορεί να παρουσιάσει 

τίποτε άλλο πέρα από τον Εαυτό της. Με αυτό τον τρόπο θα 

δείξετε την Αλήθεια σας σε όλους εκείνους, που θα σας 

κατηγορούν ότι ψεύδεστε και δεν αγαπάτε, δεν προσφέρετε, 

αλλά 



υπηρετείτε την άρνηση και αποπροσανατολίζετε τον 

Ανθρωπο. Μην απορείτε, θα σας τα πουν αυτά οι άνθρωποι, 

γιατί τ' ανθρώπινα κατεστημένα είναι πολύ ισχυρά και θέλουν 

να κρατήσουν δέσμιο τον Άνθρωπο στην ύλη. 

Μην είστε παραδείγματα κατεστημένων, όμοιοι με όσα ο 

Άνθρωπος γνωρίζει και εκδηλώνει, αλλά να είστε το 

παράδειγμα της Αγάπης, του ζωντανού παλμού της Ευλογίας, 

να είστε ταυτισμένοι με Μένα, τον Ένα Λόγο. Όπως 

παρουσιάστηκα στη γη κι όλη Μου η Ζωή ήταν Διδασκαλία, 

έτσι από τη στιγμή που και σεις θα παρουσιάσετε Ένωση μαζί 

Μου, απόλυτη και συνεχή, όλη σας η ζωή θα είναι Διδασκαλία 

για τον Άνθρωπο. Όπως ο Δάσκαλος Ιωάννης σας κατέδειξε 

και σας καταδεικνύει τα στάδια της πορείας της Θέωσης του 

Ανθρώπου, έτσι και σεις θα καταδείξετε αυτά στον 

Άνθρωπο, μέχρις ότου κάθε τμήμα του Ανθρώπου φθάσει 

στην πλήρη Ένωση μαζί Μου. 

Τιμήστε τον Δάσκαλο Ιωάννη, γιατί άνοιξε το δρόμο για τη 

Θέωση του Ανθρώπου. Όταν περπατούσα στη γη σας είπα: 

Έγώ Ειμί η Οδός και δι' Εμού εις τον Πατέραν Ο Δάσκαλος 

Ιωάννης ήρθε να περπατήσει αυτό το δρόμο για όλους. 

Συνειδητοποιήστε πόσο δύσκολο είναι το περπάτημα αυτό, 

όσο γεμάτος και αν είναι από Χάρη και Φως, γιατί σε κάθε Του 

βήμα ενδύεται τις ατέλειες του Ανθρώπου, για να τις 

μετουσιώσει και να διευκολύνει το περπάτημά του, ώστε ο 

Άνθρωπος να μην εγκλωβίζεται σε αδιέξοδα πλάνης, αλλά να 

μάθει να ζει πραγματικά, να προσφέρει και ν' αγαπά. 

Συνειδητοποιήστε το Έλεος και την Αγάπη Μου, που σας 

διοχετεύονται και ενεργοποιούν το Θείο Δικαίωμα της 

ύπαρξής σας, που σας ωθεί να κατανοήσετε, ότι η ύλη δεν σας 

περιορίζει, αλλά μπορείτε να ενωθείτε μαζί Μου και να 

εκδηλώσετε την Ενότητά Μας δημιουργικά και Τέλεια μέσα 

από τη μορφή σας. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να 

κατανοήσεις τον εαυτό σου, να κατανοήσεις τι είσαι, τι κάνεις, 

προς τα πού πορεύεσαι. Με ποιο τρόπο καταδεικνύεις τις 

επιλογές σου, πόσο ο τρόπος με τον οποίο εξωτερικεύεις τη 

διάθεσή σου να εργαστείς για την άνοδο του Ανθρώπου είναι 

καθαρός, σαφής και ατόφιος, όσο καθαρή, σαφής και ατόφια 

είναι η εσωτερική ώθηση που από το Θείο σου είναι σού 

διοχετεύεται. Έχεις μία μεγάλη ανάγκη Άνθρωπέ Μου, την 

οποία πρέπει ν' αντιμετωπίσεις. Η ανάγκη αυτή είναι μέσα σου. 

Είναι η ανάγκη σου να διαπιστώσεις με θάρρος και τόλμη, πόσα 

ακριβώς στοιχεία του εαυτού σου έχεις παραχωρήσει στην 

υπηρεσία του Ανθρώπου, πόσα ακριβώς στοιχεία του είναι σου 

έχεις αφήσει να συντονιστούν με τη Δημιουργική Δόνηση της 

ροής Μου. Να εργαστούν ουσιαστικά και ολοκληρωτικά για τη 

μετάλλαξη του τρόπου με τον οποίο κινείσαι, εκδηλώνεσαι και 

συντηρείς τα κατεστημένα των αιώνων, τα οποία διατηρούν 

την πορεία της διττότητας και με κάθε τρόπο προσπαθούν να 

δημιουργήσουν εμπόδια στο συντονισμό σου με τη ροή της 

Ένωσης, που καθημερινά διδάσκεσαι και ωθείσαι για να τη 

γνωρίσεις ενσυνείδητα. 

Ουσιαστικά, Αγαπημένε Μου, κάθε βήμα, το οποίο μέχρι τώρα 

παρουσίασες, δεν ήταν παρά μία προσπάθεια του είναι σου, 

ενισχυόμενη από το Έλεος και τη Χάρη που σου έχω 

παραχωρήσει, για να συνειδητοποιήσεις τον 



αληθινό σου Εαυτό. Δηλαδή την Απειρότητά του, τις 

δυνατότητές του, την Αγάπη του, τον τρόπο με τον οποίο 

δύναται να εισχωρήσει μέσα στις καταστάσεις και να 

πραγματοποιήσει ουσιαστικές μεταστροφές. Η διδασκαλία 

που σου έχει δοθεί μέχρι σήμερα σου παρέχει τη δυνατότητα 

να κατανοήσεις την ύπαρξή σου, να γνωρίσεις τον τρόπο 

λειτουργιών της και να συντελέσεις στη σωστή εκδήλωσή της, 

την ταυτισμένη με τους Θείους Νόμους, με το Θείο Θέλημα. 

Δεν υπολείπονται στοιχεία Αλήθειας, που είναι απαραίτητο να 

σου δοθούν, για να κατανοήσεις την εκδήλωσή σου και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να διαμορφωθεί, για να 

καταδείξει την ενσυνείδητη πορεία σου. Επομένως εφόσον δεν 

υπολείπονται στοιχεία Διδασκαλίας, δηλαδή Εγώ από την 

πλευρά Μου σου έχω παραχωρήσει τα πάντα και ως Ουσία 

Ζωής και ως εσωτερική διεργασία και καθοδήγηση και ως 

εξωτερικές καταγραμμένες διδασκαλίες, τότε υπολείπεται 

από εσένα προσπάθεια, δηλαδή, δεν έχεις καταφέρει να 

συντονίσεις τους ρυθμούς της προσπάθειας μετατόπισης που 

παρουσιάζεις, με την Αλήθεια που σου έχει παραχωρηθεί. 

Είμαι Ασύλληπτος, αυτό το γνωρίζεις. Μπορώ να σε διδάξω, 

μα και σε διδάσκω, με ποικίλους τρόπους ταυτόχρονα. Σου 

παρουσιάζω την Ασύλληπτη Διδασκαλία Μου εσωτερικά μέσα 

από το είναι σου, αλλά και εξωτερικά μέσα από τον Διδάσκαλο 

Ιωάννη, ο οποίος με όλους τους τρόπους της λειτουργίας Του, 

με όλες τις εκφάνσεις των εκδηλώσεών Του, δεν σου διδάσκει 

τίποτε άλλο παρά το Ασύλληπτο της Θεότητας, τη 

δυνατότητά Της δηλαδή μέσα από όλες τις καταστάσεις, μέσα 

από όλα τα φαινόμενα, μέσα από όλες τις αιτίες, με 

διαφορετικές κάθε φορά εκδηλώσεις, να σε διδάσκει το ίδιο 

πράγμα. Πώς, δηλαδή, εσύ θα ενωθείς μαζί Μου. Πώς θα 

συνειδητοποιήσεις επιτέλους την αναγκαιότητά σου να 

ταυτιστείς με τον Ένα Λόγο. 

Οι εκδηλώσεις, οι τρόποι συμπεριφοράς, οι τρόποι 

διδασκαλίας, με τους οποίους ο Δάσκαλος Ιωάννης σε 



πλησιάζει, θα έπρεπε να είναι για σένα λειτουργικά κλειδιά 

απελευθέρωσης, τα οποία βοηθούν την υπόστασή σου να δει 

τα στεγανά της. Γιατί ο Δάσκαλος Ιωάννης γνωρίζει τα στεγανά 

της κάθε υπόστασης. Γνωρίζει τις πιο λεπτοφυείς καταστάσεις, 

που της δημιουργούν αναστολές, εξαρτήσεις, έστω κι αν ακόμα 

δεν έχουν αναφανεί πλήρως. Ξέρει μέσα από Άπειρη Σοφία να 

δημιουργεί προβληματισμούς, έντονες καθάρσεις, να θέτει σε 

λειτουργία νου, καρδιά, συνείδηση και όλη την υπόσταση με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να συνειδητοποιήσει τα όριά της και να 

τεθεί σε διεργασίες μετατόπισης και μετουσίωσης. Διότι η 

εκδήλωση της Διδασκαλίας του Δασκάλου Ιωάννη δεν 

υποδεικνύει απλώς τον τρόπο με τον οποίο η υπόσταση θα 

απελευθερωθεί, αλλά ταυτόχρονα διαχέει και τα στοιχεία 

εκείνα που χρειάζεται η υπόσταση, για να μπορέσει να 

πραγματοποιήσει τη μετατόπισή της. 

Όμως, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, πρέπει να συνειδητοποιήσεις, 

ότι το Έργο είναι Ασύλληπτο, ότι δεν μπορεί να οριοθετηθεί. 

Οτι δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να σου παρέχονται έτοιμες 

λύσεις που να σε διευκολύνουν. Ούτε είναι δυνατόν σε κάθε 

περίπτωση, που εμφανίζεται στην πνευματική σου πορεία να 

εφαρμόζεις ένα τρόπο λειτουργίας, τον οποίο έχεις εφαρμόσει 

κάποια προηγούμενη φορά, καθοδηγούμενος από τον 

Δάσκαλο ή από το εσωτερικό σου είναι. Αυτό συμβαίνει, διότι 

έστω κι αν οι περιπτώσεις εξωτερικά ομοιάζουν, δεν είναι 

απαραίτητο να έχουν την ίδια εσωτερική λειτουργικότητα και 

να χρειάζονται τα ίδια στοιχεία προσφοράς Ζωής από εντός 

σου για να επιλυθούν. Αν υπήρχαν συγκεκριμένοι τρόποι 

εκδήλωσης που ν’ αναλογούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

και αυτές ήταν δυνατόν να αριθμηθούν, τότε θα σου είχα 

διοχετεύσει μία διδασκαλία που να δίνει ακριβώς τον τρόπο 

λειτουργίας σου σε ορισμένες καταστάσεις και βάσει αυτής θα 

προχωρούσες. Όμως αυτό είναι αδύνατον ως εκ του Απείρου 

Είναι του Ανθρώπου και εκ του Απείρου Είναι του Θεού. 

Ταυτόχρονα μία τέτοια διδασκαλία θα σε οδηγούσε πάλι 



σε ασυνείδητη κατάσταση, θα σου στερούσε το δικαίωμα της 

ευθύνης. 

Θα αντιλήφθηκες ότι είπα το δικαίωμα της ευθύνης και όχι την 

υποχρέωση της ευθύνης. Γιατί π ευθύνη, Αγαπημένε Μου, 

είναι το υπέρτατο δικαίωμά σου, που σου επιτρέπει να 

λειτουργείς ως Θεός. Ίσως σε αυτό ακριβώς το σημείο η 

αντίληψή σου να σε έχει εγκλωβίσει και γι’ αυτό να μη μπορείς 

να εισχωρήσεις ουσιαστικά σε πορεία ενσυνείδητης Θέωσης 

ενεργοποιώντας τη διάκριση, χρησιμοποιώντας τις 

διδασκαλίες μέσα από την εσωτερική σου Ένωση και 

καθοδήγηση, ώστε πλέον να μην ξεγελιέσαι από τον εγωισμό 

σου, να μην απατάσαι από τις φαινομενικές καταστάσεις, να 

μην υπεραίρεσαι ή να αναστέλλεσαι. Αλλά πραγματικά να 

είσαι ταυτισμένος με τις αναγκαιότητες του Έργου σου, όπως 

τώρα εκδηλώνεται, ανάλογα με το στάδιο της μαθητείας σου, 

όχι όπως θα εκδηλωθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν 

θα έχεις εκπαιδευθεί. Όχι όπως θα ήθελες να εκδηλώνεται από 

εντός σου, βλέποντας κάποιες διαφορετικές εκδηλώσεις από 

κάποια άλλα τμήματα του Εαυτού σου, αλλά έτσι όπως 

πραγματικά μπορεί να εκδηλωθεί από εσένα, υπεύθυνα, 

ολοκληρωμένα, ενσυνείδητα, με τρόπο ώστε πραγματικά 

να συντελείς στον αναβιβασμό του Ανθρώπου και στην 

εξισορρόπηση κάθε δυσαρμονίας. Ωστε η συμμετοχή σου 

μέσα στο Ένα Έργο να είναι εποικοδομητική και να βοηθάει 

την εκδήλωσή του προς τον Άνθρωπο της γης, να βοηθάει τον 

Δάσκαλο Ιωάννη καταδεικνύοντάς σε άξιο συνεργάτη Του. 

Έρχομαι πάλι στο θέμα της υπευθυνότητας, της ευθύνης. 

Μέχρι τώρα την κατέτασσες στις υποχρεώσεις, όχι στα 

δικαιώματα. Όσο η ευθύνη κατατάσσεται στις υποχρεώσεις, 

παραμένεις στη λειτουργία της διττότητας, γιατί κρατάς 

νοητικά και εσωτερικά την ύπαρξή σου στη λειτουργία του 

διαχωρισμού του Ανθρώπου από το Θεό, της ύπαρξής σου 

δηλαδή από Εμένα. Όταν όμως η ευθύνη για σένα γίνει 

δικαίωμα, τότε καταδεικνύεις ότι έχεις κατανοήσει τον εαυτό 

σου διαφορετικά, ενωμένο δηλαδή με Εμένα, 

συλλειτουργούντα μαζί Μου μέσα στην 



Απειρη Δημιουργία, εκδηλώνοντα τις φάσεις της εκπαίδευσής 

του και της Ένωσής του με σύνεση, με Αρμονία, με Ισορροπία. 

Κατανόησε ότι ενωμένος μαζί Μου, βιώνοντας την Προσφορά 

που Είμαι, δεν μπορείς παρά να αισθάνεσαι χαρούμενος για το 

δικαίωμά σου να είσαι υπεύθυνος, να αισθάνεσαι το βάρος της 

ευθύνης. Γιατί αυτό το δικαίωμά σου είναι, που σου 

επιτρέπει να εκπαιδεύεσαι ως ενσυνείδητος Θεός. 

Είναι απαραίτητο να κατανοήσεις ορισμένα λεπτά σημεία που 

εδρεύουν στο νου σου και που, παρόλο που ποτέ δεν τα έχεις 

αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά σε εντάσσουν σε 

λειτουργίες διαχωρισμού. Μιλάς για υποχρεώσεις και 

δικαιώματα και σου φαίνεται φυσιολογικό. Ναι, σύμφωνα με 

τα ανθρώπινα δεδομένα σου, σύμφωνα με την κοινωνική 

δομή, έχεις υποχρεώσεις και ανάλογα με αυτές δικαιώματα. 

Όμως Θεούμενος είναι απαραίτητο να ξεπεράσεις αυτόν το 

διαχωρισμό και να συνειδητοποιήσεις ότι εμπεριέχω αυτές τις 

δύο έννοιες σε Ουδετερότητα. Στις αναπτύσσω πολλές φορές 

ξεχωριστά ταυτιζόμενος με την ικανότητα της αντίληψής σου, 

για να μπορέσεις ν' αναλύσεις και να συνθέσεις αυτές τις 

έννοιες και διαμέσου της ανάλυσης και σύνθεσης να οδηγηθείς 

στην ενοποίησή τους και επομένως στη σωστή τους 

λειτουργικότητα. 

Αν εσύ θεωρείς ότι έχεις προς τον Άνθρωπο υποχρεώσεις και 

δικαιώματα, έτσι εκδηλώνομαι κι Εγώ απέναντι σου. Ανάλογα 

δηλαδή με τον τρόπο που εκδηλώνεις τον Εαυτό σου προς τον 

Άνθρωπο, ενεργοποιείς τη δική Μου εκδήλωση προς εσένα 

από εντός σου. Η δική Μου εκδήλωση από εντός σου είναι 

αυτή, που ρυθμίζει την ταχύτητα της ανόδου σου και της 

εξέλιξής σου. Επομένως ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεσαι 

και αντιλαμβάνεσαι τη διεργασία της Προσφοράς, είναι εκείνος 

που ρυθμίζει την ταχύτητα της εξέλιξής σου, το βαθμό που 

ενώνεσαι με Εμένα στις Άπειρες διαστάσεις Μου, το βαθμό που 

Με χωράς. 

Μία διδασκαλία στην αναπτύσσω από πολλές πλευρές, με 

πολλές διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγί- 



σεις. Σίγουρα αυτά που σου αναπτύσσω τώρα, στα έχω 

αναφέρει ξανά με μία άλλη εννοιολογική προσέγγιση. Μα θέλω 

να σου παρουσιάσω όλες τις πτυχές, για να κατανοήσεις, ότι 

τελικά η Διδασκαλία Μου με όλους τους τρόπους 

παρουσιάζεται σ' εσένα και καταλήγει στο ίδιο κεντρικό σημείο 

που σου καταδεικνύει, ότι είναι απαραίτητο να Με χωρέσεις. 

Ότι είναι απαραίτητο να χωρέσεις τον Άνθρωπο και να 

συνειδητοποιήσεις τι θα πει Ενότητα, τι θα πει Προσφορά, 

τι θα πει ευθύνη, συμμετοχή στην πορεία της Ένωσης με 

τον Ένα Θεό, στην πορεία της Προσφοράς του Εαυτού σου 

στον Άνθρωπο. 

Εγώ Αγαπημένε Μου, σου έχω καταδείξει ότι διαχωρίζω την 

Παρουσία Μου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ εντός 

σου, σε υποχρεώσεις και δικαιώματα ή μήπως σου έχω 

καταδείξει την Αγάπη Μου, το Έλεος Μου, τη Χάρη Μου, την 

Προσφορά της Ζωής; Μήπως ο Δάσκαλος Ιωάννης, που σε 

διδάσκει μέσα από Μορφή, σου έχει καταδείξει τίποτε άλλο 

εκτός από αυτό που σου λέω, που παρουσιάζει ακριβώς την 

ενοποίηση των δύο αντιθέτων εννοιών μέσα στην 

Ουδετερότητα της Ουσίας; Μήπως δεν έχει δώσει καθετί, από 

το χρόνο Του μέχρι κι όλους τους παλμούς Του, σ’ εσένα; 

Μήπως δεν εργαζόταν χρόνια πριν για να ετοιμαστεί, ώστε να 

μπορεί να σε διδάσκει, ώστε να μπορεί να σου μεταφέρει όλη 

αυτή τη συμπυκνωμένη Αλήθεια; Μήπως αυτό δεν είναι η 

Ύπαρξή Του και η Ανάσα Του, μήπως αυτό δεν είναι η Ζωή Του; 

Δεν σου δείχνει ότι αυτό Τον γεμίζει, Τον πληρεί με στοιχεία 

Αρμονίας; Όταν εκδηλώνεται με τρόπο διαφορετικό, για να 

σου επισημάνει υποχρεώσεις, το κάνει για να σε βοηθήσει να 

δεις το διαχωρισμό σου και να κατανοήσεις, ότι ακόμα δεν 

εισχώρησες στην Ουσία της Αγάπης, όπου κάθε Προσφορά 

είναι χαρά, κάθε ανάληψη βάρους που έχει αποτελέσματα 

Αρμονίας, είναι παλμοδόνηση Ζωής και κάθε χορήγηση της 

Απειρότητας του Εαυτού δεν είναι παρά εκείνο το στοιχείο που 

πραγματικά σε ενώνει μαζί Μου. 

Συνετίσου. Αντιμετώπισε την ευθύνη σου ως δικαίωμα, 

για ν' αρχίσεις τουλάχιστον να λειτουργείς με 



τρόπους που θα σε βοηθήσουν να εισχωρήσεις στην Ουσία της 

Ένωσης. Για να συνειδητοποιήσεις ότι η ευθύνη της Θέωσής 

σου είναι η απελευθέρωση του εαυτού σου από τα δεσμό και 

τα όρια. Για να σταματήσεις να επιζητάς συγκεκριμένες λύσεις 

ή να χρησιμοποιείς καθοδηγήσεις, που σου έχουν δοθεί για μία 

περίπτωση και να τις εφαρμόζεις εσφαλμένα σε κάποια άλλη 

που διαμορφώνεται από διαφορετικά στοιχεία και αίτια, 

αποδίδοντας με αυτό τον τρόπο πλασματική βοήθεια που 

ουσιαστικά δεν ανοικοδομεί. 

Αν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις τον Άνθρωπο, να 

υπηρετήσεις το Έργο, να ενωθείς με Εμένα, τότε φρόντισε να 

στραφείς μέσα σου. Έλεγξε ό,τι εκδήλωσες μέχρι σήμερα, ό,τι 

υπάρχει έντονα μέσα σου, όχι επιπόλαια, όχι πιστεύοντας ότι 

μία προσευχή μεταμέλειας και μετουσίωσης έφερε ή θα φέρει 

τα αποτελέσματα της Αρμονίας, αλλά ουσιαστικά. Για να 

διαπιστώσεις ποια σημεία σε ώθησαν σε λάθος εκδηλώσεις, σε 

επιπόλαιες κινήσεις, σε υπέρμετρες ενέργειες ή σε αναστολή 

των δυνάμεών σου, όταν έπρεπε να προσφέρεις, για να 

διαγνώσεις πόσο ταυτισμένος είσαι με την Ουσία της Ζωής και 

της Αλήθειας. 

Εγώ πάντα Είμαι κοντά σου, αλλά εσύ πότε είσαι κοντά Μου, 

μέσα Μου; Πότε Με χωράς εντός σου; Όταν τα πάντα γύρω 

σου βαίνουν καλώς; Όταν δεν έχεις ν’ αντιμετωπίσεις 

εσωτερικές συγκρούσεις; Όταν τα εξωτερικά φαινόμενα είναι 

εναρμονισμένα με τις εσωτερικές σου αναγκαιότητες κι ο 

ρυθμός της ζωής σου είναι εύκολος και βατός; Πότε είσαι 

ενωμένος με το Έργο και τον Δάσκαλο Ιωάννη; Όταν είναι 

εύχαρος και προσιτός; Όταν η Αγάπη Του σε θωπεύει; Μα τότε 

γιατί να μην είσαι, Άνθρωπε; Όμως τότε δεν είσαι εσύ ενωμένος 

μαζί Του. Τότε Εγώ και ο Δάσκαλος Ιωάννης, που είμαστε 

Ένα, διά του Ελέους παραχωρούμε το ενωμένο Είναι Μας, 

για να σε βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσεις καταστάσεις 

Ενότητας. Μα κι όταν η Διδασκαλία μέσα από τον Δάσκαλο 

Ιωάννη αλλάζει μορφή παίρνοντας το χαρακτήρα εκείνο, που 

σου τονίζει τις καταστάσεις που σε έχουν 



εγκλωβίσει, μήπως τότε θα έπρεπε να συνειδητοποιήσεις πόσο 

σε ελεεί, πόσο σε ελεώ; Μήπως τότε θα έπρεπε να κατανοήσεις 

πόσο ενωμένος είναι μαζί σου; Πόσο εσύ αντιστέκεσαι σε αυτή 

την Ένωση και επομένως δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τη 

λειτουργία που συντελεί, ούτε να χρησιμοποιήσεις σωστά την 

Προσφορά που σου παρέχεται για να αποδεσμευθείς; 

Γι' αυτό, Αγαπημένε, προχώρα με επίγνωση. Δες την Ενότητα 

με βαθύτερο τρόπο. Μάθε ν' αγαπάς την ευθύνη σου και να 

την επικαλείσαι, για να σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις πού 

βρίσκεσαι, για να σε μάθει να εκδηλώνεσαι ως Θεούμενος 

Άνθρωπος. 

Στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό ευλογώ την υπόστασή 

σου. Ευλογώ όλες τις διεργασίες που έχεις παρουσιάσει μέχρι 

σήμερα και σε απελευθερώνω από τα αποτυπώματά τους που 

δεσμεύουν το είναι σου. Σε ενώνω με Εμένα, για να 

συνειδητοποιήσεις τον τρόπο που σε διδάσκω ολοκληρωτικά, 

για να συνειδητοποιήσεις τον τρόπο με τον οποίο πολλές 

φορές εκδηλώνεις λανθασμένους χειρισμούς. Αυξάνω τη 

διάκρισή σου, την υπευθυνότητά σου. Σε εισάγω σε νέες 

καταστάσεις που θα σε βοηθήσουν να συνειδητοποιήσεις την 

Ένωσή μας και τη λειτουργία σου μέσα από αυτήν. 

Αποστέλλω στον Δάσκαλο Ιωάννη την Απειρότητα της 

Ευχαριστίας του Αμόρφου προς το Μορφοποιημένο Λόγο, 

την Απειρότητα της Ευχαριστίας ως Δονήσεις Ζωής και 

Ευλογίας σε κάθε παλμοδόνηση της Μορφής, ως δονήσεις 

Θείας καθαρότητας και Θείας ενίσχυσης, για να επιτελεστεί 

η μετουσίωση όλων αυτών των στοιχείων που ο 

Άνθρωπος εντυπώνει πάνω στη Μορφή Του. Αποστέλλω 

την Ευχαριστία του Αμόρφου προς τη Μορφή που υπηρετεί 

την Αγάπη, φανερώνει την Αγάπη, είναι Αγάπη, προς τη 

Μορφή και την παλμοδονούμενη Ύπαρξη που είναι η ίδια 

η Ευχαριστία και η ίδια η προσφορά της Ζωής, η οποία 

διδάσκει εμπράγματα και πολυποίκιλα τον Εαυτό της. 

Εγώ ως ο Άμορφος Πατέρας ευλογώ τους μαθητές του Έργου 

Αυτού, του Έργου Μου, για να κατανοήσουν 



και να χωρέαουν την εκδήλωσή Μου που τους διδάσκει πάνω 

στη γη και να κατανοήσουν την Ουσία της Ζωής που εντός 

τους λειτουργεί. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 

ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΟΛΜΙΑΣ 

Αγαπημένε Μου μαθητή, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, 

προσέρχεσαι σε αυτό το χώρο, γιατί ζητάς κάτι. Επιδιώκεις να 

προχωρήσεις σε μία πορεία, να τροφοδοτήσεις την ύπαρξή 

σου όχι με γνώσεις διανοιακές, αλλά με τη Θεία ενεργειακή 

τροφοδοσία. Έχεις διαγνώσει την επισκίαση, την παροχή, τη 

φωτοχυσία, η οποία εισρέει μέσα σου κατά τη διάρκεια των 

συγκεντρώσεων αυτών και είναι φυσικό να έλκεσαι. Διότι σου 

αρέσει να αισθάνεσαι τη θωπεία του Θείου Φωτός μέσα σου 

και γύρω σου. Είναι φυσικό να επιθυμείς να λαμβάνεις 

συνεχώς ποσότητες Θείας Ενέργειας, διότι σε τροφοδοτούν 

και δημιουργούν μέσα σου δυναμικό για να μπορέσεις ν' 

αντεπεξέλθεις στις καταστάσεις, που αντιμετωπίζεις στη ζωή 

σου. 

Όμως είναι αυτή η σκοπιμότητα των συγκεντρώσεων; Είναι 

σωστός ο τρόπος, με τον οποίο αποδέχεσαι το Θείο Φως και 

τη Θεία Αγάπη, που σου διοχετεύεται και ενεργοποιείται από 

μέσα σου για ν’ αποδώσει καρπούς; Και βέβαια όχι. Κι ένας 

απλός διανοητικός συλλογισμός, πέρα από οποιεσδήποτε 

πνευματικές προσεγγίσεις, σε οδηγεί σε αυτή την απάντηση. 

Επομένως είναι απαραίτητο να κατανοήσεις, ότι κάπου έχεις 

κάνει κάποιο λάθος. Κάπου είσαι αδρανής. Κάπου σου αρέσει 

ν’ απολαμβάνεις τα προνόμια, τα οποία σου προσφέρει αυτή 

η πορεία και η Άπειρη Αγάπη του Θεού, το Άπλετο Φως Μου, 

η Άπλετη παροχή Θείας Δωρεάς, ενώ 



ταυτόχρονα δεν επιδιώκεις να πολλαπλασιάσεις, ν’ αυξήσεις, 

ό,τι σου έχει παραχωρηθεί, κάνοντας εσύ προσπάθεια να 

ενεργοποιήσεις το Θείο δυναμικό, που υπάρχει μέσα σου και 

που είναι ανεξάντλητο. 

Όταν ξεκίνησες αυτή την πορεία, σαν πρωταρχική αρχή 

έμαθες, ότι Εγώ κι εσύ είμαστε Ένα. Η πρώτη σου κίνηση ήταν 

να επανασυνδέσεις την επαφή σου με Εμένα. Να βρεις δηλαδή 

πάλι τον αγωγό εκείνο, τον οποίο είχες φιμώσει και κλείσει, ο 

οποίος θα σου επέτρεπε να επικοινωνείς μαζί Μου καθόλη τη 

διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και να λαμβάνεις από την 

Άπειρη Πηγή κάθε τροφοδοσίας και κάθε γνώσης. Αυτή ήταν η 

πρώτη διδαχή που σου έδωσα. Σε ώθησα να 

πραγματοποιήσεις αυτή τη σχέση και Ένωση, διότι 

διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να προχωρήσεις στην 

πορεία της Χριστοποίησης και της Θέωσης. Εξακολουθητικά 

σου δίδαξα να εκπαιδευθείς όσο το δυνατόν περισσότερο, με 

όλες σου τις δυνάμεις, πάνω στους τρόπους της επαφής και της 

επικοινωνίας Μας, χωρίς να περιοριστείς πουθενά. Να 

εμβαθύνεις στις καταστάσεις της Ένωσής Μας. Να με-

τουσιώσεις τα στοιχεία της προσωπικότητάς σου. Να 

κάνεις καθάρσεις σε βάθος. Να μετακινήσεις πλαίσια του 

νου, της καρδιάς και της συνείδησης, για να μπορέσεις να 

εδραιώσεις την Ένωση. Ν' αποκτήσεις ενσυνείδητη πίστη γι' 

αυτή την Ένωση, ώστε να μπορείς να την παρουσιάζεις χωρίς 

φόβο. 

Δεν στάθηκα αδρανής περιμένοντας από εσένα, Άνθρωπε, να 

παρουσιάσεις τα βήματα της πορείας. Αντιθέτως σε 

τροφοδότησα σε αυτά τα πρώτα βήματά σου με φωτοχυσίες 

Απείρου δυνάμεως και ισχύος, με Χάρη και Δωρεές πολλές, οι 

οποίες ήδη μέσα σου εδρεύουν. Εξακολουθητικά σε 

τροφοδοτώ και σου διαχέω Αγάπη, Φως και Ζωή, σκοπεύοντας 

να ενεργοποιήσω το Θείο δυναμικό, που εντός σου υπάρχει. 

Σκοπεύοντας να σε ωθήσω να συνειδητοποιήσεις την 

Ενότητά Μας και να κινηθείς για να την παρουσιάσεις. 

Παρόλα αυτά, Άνθρωπε, παραμένεις άτολμος. Παρόλα αυτά 

αρνείσαι να παραδεχθείς, ότι Εγώ χωράω μέσα 



σου. Αρνείσαι να ταυτίσεις το νου σου με τον Άπειρο Νου, την 

καρδιά σου με την Άπειρη Αγάπη, τη συνείδησή σου με το 

παντόχωρο και παντόχρονο. Αρνείσαι να εισχωρήσεις στην 

ολοκληρωμένη ουσία της διδαχής σου, στην ολοκληρωμένη 

ουσία της πορείας σου. Αυτή η άρνηση δεν διατυπώνεται με 

λόγια ή με κάποιες κραυγαλέες εκδηλώσεις σου. Αντίθετα οι 

εκδηλώσεις σου παρουσιάζουν συμμετοχή στο Έργο Μου. 

Παρουσιάζεις ενεργοποιημένη κατάσταση μαθητείας ως προς 

εκείνες τις εκδηλώσεις του Έργου, που σε καλούν να δηλώσεις, 

ότι συμμετέχεις με την παρουσία σου ή με κάποια 

δραστηριότητα, που δεν σου αναθέτει ιδιαίτερες ευθύνες. 

Το πρόβλημά σου, Άνθρωπέ Μου, είναι η ανάληψη ευθύνης. Το 

πρόβλημά σου είναι, ότι δεν έχεις πιστέψει ενσυνείδητα την 

εσωτερική Μας Ενότητα. Δεν έχεις πιστέψει, ότι μπορείς να 

θεωθείς. Όταν μιλώ για ενσυνείδητη πίστη εσωτερικής 

Ενότητας, μη φανταστείς, ότι εννοώ τον εγωισμό, που σε κάνει 

να φέρεσαι χωρίς καμία σύνεση κι αντί να διαλαλείς σοφία, 

διαλαλείς κατασκευάσματα του διανοιακού σου επιπέδου, 

χωρίς να τα ελέγχεις ή τροποποιείς τις καταστάσεις σου 

εμφανίζοντάς τες σαν έκφραση δική Μου, Αυτούσια, 

Καθαρή, Τέλεια. Δεν εννοώ φυσικά τις εύκολες καταστάσεις οι 

οποίες χρωματιζόμενες από την προσωπικότητά σου 

βγαίνουν από μέσα σου με άνεση και σου δημιουργούν την 

εντύπωση, ότι έχεις οδηγηθεί σε κατακτήσεις Ενότητας. Μιλώ 

για την πραγματική Ένωσή Μας, που την διαπερά η γνώση του 

παντός, που δεν επιθυμεί να επιδεικνύεται ή να κατακτά, 

γιατί περιέχει μέσα της τα πάντα και γνωρίζει, ότι η 

προσφορά της είναι η μόνη κίνηση. Μιλώ για κείνη την 

Ένωση, που άμεσα μπορεί να σε οδηγήσει στην απελευθέρωση 

από κάθε δεσμό και κάθε πλαίσιο και να σε καταστήσει Πηγή 

τροφοδοσίας προς κάθε ύπαρξη που έχει ανάγκη. Μιλώ για 

κείνη την Ένωση, που διαπνέεται από ταπεινότητα και σύνεση 

και παρουσιάζει αυξημένη επίγνωση και διάκριση, καθώς και 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της ανάληψης 



ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα και επίγνωση της σοβαρότητας 

αυτών των ευθυνών. 

Αγαπημένε Μου Ανθρωπε, όσα μέχρι τώρα έχεις τολμήσει να 

παρουσιάσεις, δεν μπορούν να σε οδηγήσουν στη Θέωσή σου. 

Είναι ένα στάδιο προετοιμασίας, που σε διανοίγει, για να 

μπορέσεις να χωρέσεις το Απειρο Φως και την Άπειρη Αγάπη, 

που Είμαι. Είσαι ακόμα στο στάδιο εκείνο, κατά το οποίο 

προσπαθείς να χωρέσεις, προσπαθείς ν' αγαπήσεις, 

προσπαθείς να διανοιχθείς, εντάσσοντας την προσπάθειά σου 

μέσα στα πλαίσια, που η περιορισμένη σου αντίληψη έχει 

διαμορφώσει γι' αυτήν. Ακριβώς σε αυτό το σημείο έγκειται η 

λανθασμένη τοποθέτησή σου, δηλαδή έχεις μετατρέψει την 

προσπάθειά σου σε στατικό και δεσμευτικό πλαίσιο που δεν 

μπορείς να υπερβείς. Πρόσεξε μην παρανοήσεις αυτά, που σου 

επεξηγώ τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτοφυή, μα είναι 

απαραίτητα, για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις τον Εαυτό σου. 

Για να μπορέσεις να Με παρουσιάσεις πάνω στη γη σωστά και 

ολοκληρωμένα κι όχι με κενά. 

Αν τοποθετείσαι, ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις, είναι να 

προσπαθείς, τότε σίγουρα δεν μπορείς να φθάσεις ποτέ στο 

στόχο, που είναι η Θέωσή σου. Αυτό σημαίνει, Άνθρωπε, ότι 

έχεις κάνει αυτοσκοπό σου την προσπάθεια, ενώ η 

προσπάθεια είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο, βήμα με 

βήμα, στάδιο με στάδιο, διανοίγεσαι, για να μπόρέσεις να 

ταυτιστείς με το Άπειρο, με Εμένα. Μετατόπισε τη νοητική 

σου θέση. Αντιμετώπισε το στόχο σου, χωρίς να παρεμβάλλεις 

ανάμεσα σε αυτόν και σ' εσένα αποστάσεις, καλύμματα, 

δικαιολογίες ή εμπόδια, διαφόρων μορφών και διαφόρων 

εκδηλώσεων. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να τα παρεμβάλλεις και 

να τα ενεργοποιείς διανοητικά. Εφόσον θα προχωράς 

βλέποντας συνέχεια το στόχο σου, που είναι η Θέωσή σου, 

είναι φυσικό να έρθεις σε επαφή και ν' αντιμετωπίσεις ό,τι 

υπάρχει μέσα σου, ό,τι υπάρχει γύρω σου, ό,τι μέχρι τώρα έχεις 

ρυθμίσει στη ζωή σου. Είναι φυσικό ν’ αγωνιστείς, για να 

μετατοπιστείς και να ξεπεράσεις όλες τις 



καταστάσεις, που έχουν δημιουργήσει ένα κατεστημένο, 

δημιουργώντας μια καινούργια κατάσταση, ένα καινούργιο 

κατεστημένο, που πάλι θα καταρρίψεις. Διότι όσο κι αν σου 

φαίνεται περίεργο, όταν δομείς μια νέα κατάσταση, όσο 

διευρυμένη κι αν είναι, εφόσον δεν είναι η Απειρη Αλήθεια και 

το Απειρο Φως, δομείς πάλι ένα κατεστημένο. Επομένως δεν 

μπορείς να περιοριστείς μέσα σε αυτό, διότι τότε παραμένεις 

σ' ένα στάδιο διευρυμένο μεν, αλλά που δεν σου επιτρέπει να 

προχωρήσεις. Σε οδηγεί εκ νέου στην αδράνεια, ενώ 

ταυτόχρονα σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση, -επειδή 

συνοδεύεται από καταστάσεις πνευματικές κι από Χάρες και 

Δωρεές, που σου έχουν διοχετευθεί, για να μπορείς να 

προχωράς- ότι βρίσκεσαι σε σωστή πορεία, ότι κάνεις σωστές 

κινήσεις. 

Σίγουρα μπορεί να βρίσκεσαι σε σωστή πορεία. Δηλαδή το 

στάδιο, στο οποίο είσαι, να είναι ένα στάδιο θετικό. Ένα στάδιο 

σχετικής Γαλήνης και Αγάπης, σχετικής Αρμονίας και 

Ενότητας, αλλά αυτό δεν είναι το ποθούμενο. Δεν είναι η 

διδαχή της Χριστοποίησης, της Ένωσης με Εμένα, δεν είναι η 

συνεχή κίνηση, η Πανταχού Παρουσία, η οποία σου 

διδάσκεται. Αλλά είναι ένα στάδιο που σε εξυπηρετεί και σε 

βολεύει, που σου επιτρέπει να ταξινομείς τις καταστάσεις, έτσι 

όπως επιθυμείς, ενώ ταυτόχρονα έχεις εντός σου 

ενεργοποιημένη ποιότητα πνευματική, που σου παρέχει 

τροφοδοσία, ώστε να μην αισθάνεσαι δίχως Ζωή, δίχως 

Αγάπη, δίχως ενεργοποίηση δημιουργική. 

Αυτό το στάδιο, Αγαπημένε Μου μαθητή, είναι παγίδα της 

πλάνης, από τη στιγμή που θα σε εγκλωβίσει μέσα στην 

ωραιότητά του, μέσα στη γαλήνη του. Γιατί σε ντύνει με 

εγωισμό και σε αποκόβει από το σύνολο του Ανθρώπου, που 

έχει ανάγκη ν' αναχθεί. Σε καθιστά απομονωμένο, μη 

δυνάμενο να προσφέρεις. Σιγά-σιγά, χωρίς να το κατανοήσεις, 

σου στερεί τελείως τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τον 

Άνθρωπο και φυσικά της επικοινωνίας και με Εμένα, 

αφήνοντας μέσα σου μόνο το δυναμικό, το οποίο έχεις 

ενεργοποιήσει, που κι 



αυτό εφόσον δεν τροφοδοτείται συνεχώς από τη Θεία Πηγή, 

είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαντληθεί μέσα σε λάθος 

χειρισμούς. 

Αγαπημένε Άνθρωπε, μαθητή της Αλήθειας και του Φωτός, της 

Αγάπης και της Ένωσης, είναι απαραίτητο να κατανοήσεις, ότι 

εφόσον διδάσκεσαι από Εμένα, εφόσον Με επικαλείσαι 

εσωτερικά και εξωτερικά διαμέσου της προσευχής σου, δεν 

πρόκειται ποτέ να σε αφήσω στην αδράνεια. Πάντα, όταν 

βρίσκεσαι σε τέτοιες καταστάσεις, θα υπάρχουν οι εξωτερικές 

και οι εσωτερικές ενδείξεις, για να σε οδηγούν να βγεις από 

αυτές. Όμως χρειάζεται να είσαι προσεκτικός, για να μπορέσεις 

ν' αποσυμβολίσεις σωστά τις ενδείξεις, να τις αποκωδι-

κοποιήσεις σύμφωνα με τα αληθινά μηνύματά τους κι όχι 

ανάλογα με την προσωπική σου τοποθέτηση και γνώμη. Για να 

το πετύχεις αυτό, είναι απαραίτητο να βρίσκεσαι σε συνεχή 

εσωτερική επαγρύπνηση, σε συνεχή προσευχή και Ένωση μαζί 

Μου. Να επιδιώκεις νέα βήματα, νέες διανοίξεις. Να ζητάς να 

κινείσαι μέσα από την καθοδήγηση του Λόγου και να 

τοποθετείσαι σύμφωνα με τον Ένα και Μοναδικό προορισμό 

της Θέωσής σου, της Ένωσης μαζί Μου και της εκδήλωσης 

αυτής της Ένωσης προς τα έξω. 

Γι' αυτό θα επανέλθω στην προσευχή σου, Αγαπημένε Μου 

μαθητή, διότι είναι το κλειδί, που θα σου επιτρέψει να 

ξεπεράσεις τους φόβους σου, την ατολμία σου, που θα σου 

επιτρέψει να ξεφύγεις από την επιθυμία σου να μην 

αναλαμβάνεις ευθύνες. Οι ευθύνες είναι συνυφασμένες με την 

πορεία σου από την πρώτη στιγμή, που γίνεσαι μαθητής και 

ακόλουθος του Έργου Μου. Διαφορετικά δεν θα μπορούσες να 

είσαι συνειδητός και επομένως δεν θα μπορούσες να είσαι 

μαθητής. 

Έχω δημιουργήσει συνδέσεις ανάμεσα σ' εσένα μαθητή Μου 

και στον Δάσκαλο Ιωάννη. Διότι ο Δάσκαλος Ιωάννης είναι ο 

Πνευματικός Καθοδηγητής, ο Υπεύθυνος του Έργου Μου, ο 

Υπεύθυνος της διαχείρισης της Χάρης και της Ευλογίας και 

φυσικά είναι απόλυτα ενωμένος μαζί 



Μου. Αυτές οι συνδέσεις έγιναν, και για να τοποθετηθείς 

σωστά μέσα στο Έργο, αλλά βασικά για να βοηθήσουν εσένα. 

Διότι εφόσον ο Δάσκαλος είναι ενωμένος μαζί Μου, 

συνεπάγεται, ότι είναι ενωμένος και με κάθε τμήμα του 

Ανθρώπου. Όμως η ενσυνείδητη ενεργοποίηση της Ενότητας 

μέσα σε κάθε μαθητή, που συμμετέχει στο Εργο, βοηθά το 

μαθητή να κατανοήσει λειτουργικότητες, ενώ ταυτόχρονα 

του διοχετεύει στοιχεία Θείας Ενέργειας, Ζωής, Αγάπης, 

Φωτός, Ευλογίας, Χάρης, Δωρεάς, με φανερούς και αφανείς 

τρόπους από τον Δάσκαλο Ιωάννη, καθόλη τη διάρκεια της 

ζωής και της καθημερινής ενασχόλησης μέσα στην ύλη. 

Όμως πέρα από το πρωταρχικό στάδιο μαθητείας, που η 

τροφοδοσία και η ανακύκλωση στοιχείων είναι μονομερής, 

δηλαδή, η Πηγή Δάσκαλος διαχέει προς το δέκτη μαθητή, 

σταδιακά εισερχόμενος σε ευρύτερα και υψηλότερα πεδία της 

μαθητείας, οδηγείσαι στην ανακύκλωση των στοιχείων, 

δηλαδή, δεν λαμβάνεις μόνο, αλλά η λήψη ενεργοποιεί το δικό 

σου Θείο δυναμικό και αποστέλλει προς την Πηγή. Όμως ούτε 

κι αυτό το στάδιο δηλώνει Ενότητα, γιατί δημιουργεί 

αποστάσεις, επιτρέπει να υπάρξει διακοπή της ανακύκλωσης 

ή να εισχωρήσουν μέσα στην ανακύκλωση καταστάσεις 

δυσαρμονιών, που προέρχονται από τις ανθρώπινες 

τοποθετήσεις, από την πλάνη της διάνοιας, από την 

προσωπικότητα και τις ενασχολήσεις της μέσα στην ύλη. 

Εδώ θα κάνω μία παρένθεση, για να σου πω, ότι το στάδιο, το 

οποίο βιώνεις με τον Δάσκαλο Ιωάννη, ταυτόχρονα σου 

παρουσιάζει και το στάδιο το οποίο βιώνεις με Εμένα. Δηλαδή, 

όταν απλώς λαμβάνεις, απλώς λαμβάνεις κι από Εμένα. Όταν 

ανακυκλώνεις, ανακυκλώνεις και μαζί Μου. Όμως μπορεί να 

διακόψεις την ανακύκλωση που έχεις μαζί Μου, με τις 

διάφορες δυσαρμονίες που παρουσιάζεις. Επομένως δεν 

έχεις πραγματοποιήσει την ουσιαστική Ένωση, την 

Ταύτιση του Θείου πυρήνα σου με τον Άπειρο Πυρήνα της 

μορφής και του αμόρφου. 



Από τη στιγμή που εσύ και ο Δάσκαλος Ιωάννης βρίσκεστε σε 

συνεχή επαφή και Ένωση, που δεν υπάρχουν αποστάσεις, που 

δεν υπάρχει αναγκαιότητα ανακύκλωσης, αλλά ταυτόχρονα 

κινείστε, ταυτόχρονα υπάρχετε, χωρίς να Τον επιβαρύνεις με 

δυσαρμονίες προερχόμενες από τις εκδηλώσεις σου ως 

μαθητή, τότε και η Ένωση, η οποία υπάρχει με Εμένα, έχει 

οδηγηθεί σε ουσιαστική πραγμάτωση. Δεν μπορεί να 

διασπαστεί. Μπορεί να καλυφθεί, για να οδηγηθείς σε 

καταστάσεις καθάρσεων και επιγνώσεων, για να αναζητήσεις 

εκ νέου τα αίτια των δυσαρμονιών, για να διαπιστώσεις τι 

συμβαίνει, μα δεν μπορεί να διαρρηχθεί, διότι έχει 

πραγματοποιηθεί σε όλα τα σημεία του πυρήνα σου. 

Ο Δάσκαλος Ιωάννης υπάρχει πάνω στη γη γι αυτό το 

σκοπό, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε. Για να σε βοηθάει με τη 

μορφή Του και με τις καταστάσεις, που βιώνεις πάνω σε 

Αυτόν, να συνειδητοποιείς πόσο είσαι ενωμένος μαζί Μου. 

Υπάρχει για να σε καθοδηγεί και εξωτερικά και για να 

συντονίζει, να κατευθύνει, να εκφράζει ολόκληρο το Έργο 

Μου, μα ταυτόχρονα προσφέρεται σ’ εσένα, για να μπορείς 

επάνω Του να διαβάζεις, να μελετάς τον εαυτό σου, τα στάδια 

της Ένωσής σου, να κατέχεις με επίγνωση, πού βρίσκεσαι. 

Εσύ, Αγαπημένε Μου μαθητή, ως επί το πλείστον βρίσκεσαι στο 

στάδιο της ανακύκλωσης. Δηλαδή δέχεσαι Φως, Ενέργεια, Ζωή, 

από τον Δάσκαλο κι από Εμένα που είμαστε Ένα, 

ενεργοποιείσαι και παράγεις ανάλογα με το δυναμικό σου, την 

Αγάπη σου, την προσπάθειά σου, την ενεργοποίησή σου, 

καρπούς και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δύνασαι να 

διατηρείς την ενεργοποίηση και να παράγεις Θεία Ζωή, Θεία 

Αγάπη, Θεία Ενέργεια, λιγότερο ή περισσότερο. Πώς όμως θα 

περάσεις από το στάδιο της ανακύκλωσης, που συμβαίνει μέσα 

σου και που σε χαρακτηρίζει σε όλες τις μορφές Ένωσης και με 

Εμένα και με τον Δάσκαλο και με το Έργο και με τον Άνθρωπο 

Εαυτό σου, στο στάδιο της ουσιαστικής Ένωσης και Ταύτισης; 



Σε αυτό το σημείο έρχεται η ανάληψη ευθυνών. Σε αυτό το 

σημείο έρχεται π μετουσίωση του φόβου και της ατολμίας 

σε δημιουργική δράση και προσφορά Ζωής. Σε 

αυτό το σημείο έρχεται η ετοιμότητά σου να θυσιάσεις κάποια 

στοιχεία του είναι σου, για να τα προσφέρεις προς το τμήμα 

του Εαυτού σου Ανθρώπου, που έχει ανάγκη. Για να τα 

προσφέρεις, χωρίς να απαιτείς πρώτα να έχεις λάβει την 

ενεργοποίηση, που μπορεί να γεννήσει Θεία Ζωή και να την 

παραχωρήσει, αλλά δημιουργώντας εσύ όλες τις 

προϋποθέσεις της ενεργοποίησης, κινώντας όλες τις 

εσωτερικές διεργασίες, για να γεννήσεις και να προσφέρεις 

Θεία Ζωή, Θεία τροφοδοσία, Αγάπη, Φως και Αλήθεια, 

καταδεικνύοντας την επίγνωση της Ενότητας με Εμένα. 

Αγαπημένε Μου μαθητή και ακόλουθε, σου έχω διδάξει να μη 

βιάζεσαι. Να μη χρησιμοποιήσεις τη Χάρη, την Ευλογία, τις 

Θείες Δωρεές που σου παραχωρήθηκαν, για να προβληθείς, 

για να εκδηλώσεις εγωισμό ή εξουσία. Όμως η διδαχή Μου 

αυτή είχε σκοπό να ενεργοποιήσει τη σύνεσή σου και τη 

διάκρισή σου. Όχι να σε οδηγήσει σε παθητικότητα, να σε 

αφήσει αδρανή, ώστε όλα αυτά που έλαβες να μην τα κινείς. Ή 

όταν τα κινείς, να τα κινείς ξέροντας, ότι τις ευθύνες θα τις 

επωμισθεί κάποια άλλη υπόσταση και στην προκειμένη 

περίπτωση ο Δάσκαλος Ιωάννης, με τον οποίο ενώνεσαι και 

τον οποίο χρησιμοποιείς με διάφορους τρόπους, ακριβώς για 

να παρουσιάζεσαι ενεργητικός, αλλά ταυτόχρονα να μη 

σηκώνεις πάνω στους ώμους σου καμία ευθύνη. 

Από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μία εντολή, η οποία 

λέει, να μη χρησιμοποιείς μάταια το Όνομα του Θεού. Αυτή η 

εντολή δεν είναι τυχαία, έστω κι αν προέρχεται από τους 

χρόνους εκείνους, που ο Άνθρωπος δεν είχε μπορέσει να 

φθάσει στα επίπεδα κατανόησης, στα οποία νοητικά βρίσκεσαι 

τώρα και δεν μπορούσε να συλλάβει τις αναλύσεις και τις 

συνθέσεις, που τώρα συλλαμβάνει. Παρουσιάζει ακριβώς αυτό, 

που σου ανέπτυξα πριν. Την αναγκαιότητα της ευθύνης, της 

επίγνωσης, της σύνεσης και της διάκρισης. 



Στην τωρινή εκδήλωση του Έργου της Νέας Εποχής, κατά 

την οποία διδάσκεσαι να χριστοποιηθείς, θα σου πω κάτι 

ανάλογο, χωρίς όμως να έχει ακριβώς την ίδια εννοιολογική 

σημασία. Μη χρησιμοποιείς ούτε το Όνομά Μου μάταια, μα 

ούτε και το Όνομα του Δασκάλου Ιωάννη, για να εξυπηρετείς 

τις ανάγκες σου, για ν' απολαμβάνεις τις δάφνες σου, για να 

τροφοδοτείσαι αποκλειστικά και μόνο με Θείους κυματισμούς, 

χωρίς εσύ να παρέχεις τίποτα το ουσιαστικό στην 

ενεργοποιημένη μαθητεία σου. Γιατί, Ανθρωπέ Μου, πέρα από 

τα πρώτα στάδια όπου αυτό, δηλαδή η τροφοδοσία σου χωρίς 

τη δική σου συμμετοχή, γίνεται κατά Νόμον, γιατί έχεις ανάγκη 

να λάβεις πολλά στοιχεία, ώστε να τα επεξεργαστείς και να 

προχωρήσεις, κατόπιν χρεώνεσαι με αμέλεια, αδράνεια, 

έλλειψη υπευθυνότητας και έλλειψη ευθύνης. Μέσα από 

αυτή την κατάσταση κινείς Νόμους, που έρχονται να σου 

διδάξουν, πώς θα είσαι υπεύθυνος, συνειδητός, συμμέτοχος 

μέσα στο Έργο και μέσα στην Αγάπη. 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αναθεωρήσεις κάποιες θέσεις σου 

συνειδησιακές, συναισθηματικές και νοητικές. Είναι 

απαραίτητο να βιώσεις την ουσιαστική σου Ενότητα. Αυτό 

είναι το στάδιο, στο οποίο οδηγείσαι. Είναι απαραίτητο να 

καταδείξεις, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Χάρη και την 

Ευλογία, που σου έχει παραχωρηθεί. Δηλαδή δεν σημαίνει, ότι 

είσαι καλός χειριστής της Χάρης και της Εξουσίας, όταν δεν τη 

λειτουργείς καθόλου και επομένως δεν κάνεις λάθη. Όταν τη 

λειτουργείς, είναι δυνατόν να φανερωθεί, αν είσαι σύμφωνος 

με τη Θεία Βουλή, αν μπορείς να παρουσιάσεις καταστάσεις 

Ενότητας, Αγάπης και Φωτός. Αν μπορείς να εξυπηρετήσεις 

την άνοδο και την εξέλιξη του Ανθρώπου κι αν όχι, αν έχεις 

την ενσυνείδητη επίγνωση, το θάρρος και την παρρησία, να 

διδαχθείς, ώστε να κατανοήσεις τα λάθη σου. Αν δηλαδή, είσαι 

σε θέση να ξεπεράσεις τα ανθρώπινα όριά σου, για να 

προχωρήσεις στην πορεία της Θέωσής σου, ξέροντας, ότι 

εφόσον έχεις να καταλύσεις ανθρώπινα όρια, υπάρχει και η 

περίπτωση να κάνεις λάθος και ν' αναγκαστείς να 

μετουσιώσεις πολλές 



καταστάσεις, να διδαχθείς με πολλούς τρόπους, για να 

μπορέσεις να κάνεις βήματα πάνω στην πορεία της Θέωσης. 

Συνειδητός μαθητής σημαίνει συνείδηση και συμμετοχή μέσα 

στο Έργο. Σημαίνει δυνατότητα να εκδηλώσεις, όσα έλαβες, 

χωρίς εγωισμό, με ταπεινότητα και να λάβεις οδηγίες και μέσα 

από άλλα τμήματα του Ανθρώπου, που πιθανόν έχουν 

περάσει παρόμοια στάδια και μπορούν να σε βοηθήσουν. Τα 

οποία έχουν καταδείξει επανειλημμένα με τη συμπεριφορά 

τους, την εκδήλωσή τους, την Ένωσή τους, ότι έχουν τη 

δυνατότητα να σε οδηγήσουν σωστά. 

Είσαι υπεύθυνος, μαθητή, για την επιλογή των τμημάτων του 

Ανθρώπου από όπου ζητάς την καθοδήγηση. Δηλαδή, αν 

κάποιο τμήμα του Ανθρώπου σου έδωσε λάθος καθοδήγηση 

κι εσύ την ακολούθησες, τότε δεν είναι υπεύθυνο μόνο το 

τμήμα που σου την έδωσε, αλλά κι εσύ, που κινήθηκες βάσει 

αυτής της καθοδήγησης. Διότι νοείται οίκοθεν, ότι έχεις 

διάκριση, σύνεση. Νοείται οίκοθεν, ότι έχεις Ένωση και κάποια 

στοιχεία έμπνευσης υπάρχουν μέσα σου έτσι κι αλλιώς. Δεν 

είναι δυνατόν να αφήνεσαι έρμαιο της οποιοσδήποτε καθο-

δήγησης, έστω κι αν αυτή φαινομενικά παρουσιάζεται 

εμπνευσμένη. Μιλώ βέβαια για τις καθοδηγήσεις, που 

προέρχονται από τμήματα του Ανθρώπου, για τα οποία δεν 

μπορείς να έχεις απόλυτη γνώση και πεποίθηση από την όλη 

τους συμπεριφορά και εκδήλωση, ότι παρουσιάζουν Ένωση, ή 

από τμήματα του Ανθρώπου, τα οποία δεν έχουν λάβει ειδική 

εξουσιοδότηση και Δωρεά από Εμένα να διοχετεύουν τέτοιες 

καθοδηγήσεις. 

Διότι πρέπει να γνωρίζεις, ότι, όταν αναθέτω καθήκοντα σε 

κάποιο τμήμα του Ανθρώπου, του παραδίδω και τα ανάλογα 

εφόδια, για να μπορέσει να διεκπεραιώσει αυτά τα καθήκοντα. 

Βάσει των πνευματικών Νόμων, είτε αυτό το τμήμα βρίσκεται 

σε φάση δυσαρμονίας είτε όχι, από τη στιγμή που καλείται να 

τροφοδοτήσει μία ύπαρξη, να προσφέρει Ζωή, Φως και 



καθοδήγηση, παίρνει την κατάλληλη ενεργειακή δόνηση. 

Ενεργοποιείται ο μηχανισμός του σύμφωνα με την προσφορά 

και τα εφόδια που του έχουν παραχωρηθεί, χρησιμοποιούνται 

σωστά και ολοκληρωμένα. Γιατί ενεργοποιείται ο Νόμος της 

Προσφοράς και υπερκαλύπτει κάθε δυσαρμονία, που μπορεί 

να παρουσιάζει η προσωπικότητα αυτού του τμήματος του 

Ανθρώπου. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν να εκδηλώνομαι 

και να αναθέτω καθήκοντα σε κάποια τμήματα του 

Ανθρώπου, ενώ σε κάποια άλλα να μην τα αναθέτω. 

Κατανόησε, ότι μέσα σε αυτές τις διεργασίες υπάρχει και 

κρύβεται ολόκληρη λειτουργικότητα Θείων Νόμων, που σου 

επιτρέπει να λαμβάνεις Φως και Ζωή, καθοδήγηση και 

Ενότητα, άσχετα από τις οποιεσδήποτε καταστάσεις που 

βιώνουν τα τμήματα αυτά. 

Αγαπημένε Μου μαθητή, πρόσεξε πώς θα προχωρήσεις. 

Πρόσεξε να ενεργοποιήσεις τον Εαυτό σου, να προσφέρεις 

ενεργά μέσα στο Έργο, να κάνεις εκδηλώσεις Φωτός και Ζωής. 

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι πρέπει να εκδηλώσεις 

πνευματικές ενέργειες. Σημαίνει όμως, ότι προσευχόμενος 

πρέπει να κινείς Νόμους, τουλάχιστον αυτό. Πρέπει να 

γνωρίζεις τι κινείς, τι επιδιώκεις και τι αποτελέσματα 

φέρνεις, γιατί μέσα από την προσευχή θα μάθεις τον τρόπο 

να ενεργείς. Η προσευχή δέηση σε οδηγεί να κατανοήσεις τη 

λειτουργία των Νόμων, εφόσον βέβαια την εκδηλώνεις σωστά, 

ενσυνείδητα και την παρακολουθείς, για να μπορέσεις κατόπιν 

να οδηγηθείς στην εκδήλωση ενεργειών, σύμφωνα με τους 

Νόμους, εφόσον σου έχει παραχωρηθεί η άδεια και η Χάρη από 

Εμένα και να καταδείξεις Αρμονία, Φως, Ζωή, Κάθαρση, 

Αποκατάσταση. 

Είναι δυνατόν να εκπαιδεύεσαι ταυτόχρονα και στην 

προσευχή-δέηση και στην προσευχή-ενέργεια, σε διάφορα 

στάδια και σε διάφορα επίπεδα. Μπορείς να ξεκινήσεις από μια 

προσευχή-δέηση, που θα ασχολείται με την κάθαρση. Να 

διαπιστώσεις τι Νόμους κινεί, να ενεργοποιήσεις τους 

μηχανισμούς σου, να ταυτιστείς με τις αναγκαιότητες της 

ύπαρξής σου και μετά να 



προχωρήσεις, εφόσον έχεις τη Χάρη, το τονίζω, στην 

προσευχή-ενέργεια, αφού έχεις αποκτήσει ολοκληρωμένη 

συνείδηση, του τι χρειάζεται να κάνεις, πώς χρειάζεται να 

χειριστείς την κατάσταση. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να το 

κάνεις για μεγάλες ενέργειες ή για πράγματα που ίσως δεν 

μπορείς να ελέγξεις. Αλλά μπορείς ν' αρχίσεις πολύ απλά από 

την ίδια σου την ύπαρξη, από το χώρο που κατοικείς, από το 

στενό σου οικογενειακό περιβάλλον, που λίγο ή πολύ έρχεται 

σε άμεση επαφή μαζί σου και λόγω των συνδέσεων που φέρεις, 

απορροφάς στοιχεία από τη δυσαρμονία του. 

Αγαπημένε μαθητή και ακόλουθε, σε ευλογώ. Ενεργοποιώ 

μέσα σου την πρακτική διδασκαλία της Θέωσής σου. Σε ωθώ 

στη μελέτη όσων σου έχουν παραχωρηθεί και βρίσκονται 

γραμμένα μέσα στα βιβλία. Σε ευλογώ να έχεις απόλυτη 

κατανόηση αυτών. Σε ωθώ στην ενεργοποίησή σου. 

Μετουσιώνω τους φόβους σου και την ατολμία σου. 

Μετουσιώνω την επιθυμία σου να παραμείνεις ανεύθυνος. Σου 

διαχέω έντονη επίγνωση και συνειδητότητα. Σε καλώ να 

αναλάβεις τις ευθύνες της μαθητείας. Σε ευλογώ, για να 

αντεπεξέλθεις σε αυτές. 

Διαχέω την προστασία Μου προς τους μαθητές εκείνους, που 

πορεύονται στα πρώτα στάδια της εκδηλωμένης 

ενεργοποίησής τους με επίγνωση, για να υπάρχει ιδιαίτερη 

κάλυψη, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αλλά προς 

τους ήδη αρκετά εκπαιδευμένους μαθητές και ακολούθους 

Μου, πάνω στα στοιχεία της ενεργοποίησης και της επίγνωσης 

της Θείας Χάρης, ενεργοποιώ την άμεση επίπτωση των 

ευθυνών, ώστε να κινούνται αμέσως, χωρίς να παρέλθει ούτε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα, για τη μετουσίωση της 

δυσαρμονίας ή της δέσμευσης ή της λανθασμένης ροής 

εκδηλώσεων, καταθέτοντας από το προσωπικό τους 

κεφάλαιο Ζωής, από το δυναμικό Αγάπης και Ενότητας του 

Θείου Είναι τους. 

Διαχέω την Ευλογία Μου πάνω στο Έργο, πάνω σε κάθε 

μαθητή και ακόλουθο αυτού, για να υπάρξει Αρμονία και 

Ενότητα, Ζωή και Αγάπη. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 

ΣΕ ΕΥΛΟΓΩ ΕΛΛΑΔΑ 

Εγώ, η Μητέρα, η Μία και Μοναδική, η Αυθύπαρκτη, η 

απολύτως ενωμένη με το Λόγο, ενσωματώνομαι την ώρα αυτή 

στα σώματα και στην υπόσταση της εκδηλούμενης ομιλήτριας, 

με απόλυτη και ολοκληρωτική συνταύτιση φλέγόμενου Πυρός, 

για να διαχύσω πάνω στον πλανήτη γη, μέσα στα μόρια της 

ύλης, μέσα από τις μορφικές δομές που αυτή έχει, την 

Απολυτότητα της Αλήθειας Μου, την Πανσοφία και 

Παγγνωσία της Μετουσίωσής Μου. Εγώ Είμαι η απόλυτα 

εκδηλούμενη Μητέρα, η απόλυτη ποιότητα της Θείας Αγάπης, 

η διαχεόμενη πάνω στη γη για να καταστήσει αυτή Φως 

Απόλυτο και να οδηγήσει τις εξελίξεις στις ολοκληρωμένες 

ποιότητες της Μετουσίωσης. 

Εγώ, η Μία Αλήθεια, που κατέχω τις διαδρομές κάθε ύπαρξης 

πάνω στη γη και την εξέλιξη κάθε μορίου ύλης, εισέρχομαι και 

ταυτίζομαι απόλυτα με την ύλη του σκηνώματος που Με 

εκφράζει, για να διαχύσω σε Απόλυτη Απειρότητα την 

Παγγνωσία Μου και να πραγματοποιήσω μεταλλαγή πάνω 

στη γη. 

Ευλογώ τον Ελλαδικό χώρο. Διαχέω την Ύπαρξή Μου με 

πυρήνες Ζωής αέναους, αυθύπαρκτους, ανανεωμένους 

συνεχώς από το Άπειρο του Άμορφου Πατρός. Καθίσταμαι 

ολοζώντανος παλμός Μετουσίωσης μέσα σε κάθε μόριο 

ύλης, που αποτελεί τον Ελλαδικό χώρο, το φυτικό, ορυκτό και 

ζωικό βασίλειο αυτού. Αποπλένω πλήρως όλες τις ποιότητες 

που διέπουν, δονούν και συνθέτουν τις δομές της ύλης που 

αποτελεί 



τον Ελλαδικό χώρο, τις ανακυκλώσεις της ισορροπίας που 

διέπουν το φυτικό, το ζωικό και το ορυκτό βασίλειο, καθώς 

και τις διαδρομές των ενεργειών που διαπερνούν το έδαφος 

και το υπέδαφος του Ελλαδικού χώρου μέχρι το κέντρο της 

γης, την τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα και ιονόσφαιρα μέχρι 

το άκρον του ηλιακού συστήματος, στο οποίο υπάγεται η γη. 

Μεταλλάσσω ολοκληρωτικά τις ενεργειακές δομές, που σε 

συνθέτουν Ελλάδα. Μεταλλάσσω ολοκληρωτικά τα 

ενεργειακά σου αποτυπώματα μέσα στο Σύμπαν. Με-

ταλλάσσω ολοκληρωτικά, με τη διάχυση του Εαυτού Μου, 

οτιδήποτε μέχρι τώρα έχεις προδιαγράφει ως μελλοντική 

πορεία, που σε οδηγεί σε ενεργοποίηση Νόμων, ανάλογη με τις 

ήδη διαμορφωμένες προδιαγραφές σου, οι οποίες θέτουν σε 

λειτουργία καταστάσεις δυσαρμονίας, που αποτελούν 

τροχοπέδη για το Έργο Μου, το Έργο της Ανάστασης του 

Ανθρώπου. Το μετουσιώνω πλήρως, διά του Εαυτού Μου, που 

τεμαχίζω, αν και δεν τεμαχίζεται και Τον διαμοιράζω, αν και 

δεν διαμοιράζεται, σε κάθε σημείο, σε κάθε πόρο και σε κάθε 

παλμό σου, Ελλάδα. Καθιστώ κάθε τεμάχιό Μου Ολότητα 

παλμοδονούμενη και Ζωντανή μέσα στους πόρους σου. 

Αλλάζω τις ροπές των Συμπάντων σε οτιδήποτε αφορά την 

πορεία και την εξέλιξή σου, Ελλάδα. Αλλάζω τις 

ανακυκλώσεις των ενεργειών, που υπάρχουν στο ηλιακό 

σύστημα, σε οτιδήποτε αφορά την εξέλιξή σου Ελλάδα. 

Αλλάζω τους τρόπους με τους οποίους αποστέλλεις 

κυματισμούς στους πλανήτες και στο άμορφο, με τους οποίους 

επικοινωνείς με τους πνευματικούς Διδασκάλους, τους 

Εκπαιδευτές των πνευματικών πεδίων, τις Μητέρες και τους 

Υιούς, που κατοικούν σε αυτά. Αλλάζω καθετί με Ένα και 

Μοναδικό στόχο, την ολοκληρωτική μετουσίωσή σου, την 

ολοκληρωτική καθοδήγησή σου προς την κάθαρση, προς τη 

φανέρωση του Έργου της Αγάπης και της Αρμονίας. 

Ελλάδα, εισέρχομαι στα καίρια προβλήματά σου και προκαλώ 

σεισμούς στα κατεστημένα σου. Ανατρέπω 



πλήρως όλες τις θεωρίες, τις οποίες, οι άνθρωποι που σε 

κατοικούν, υποστηρίζουν. Ανατρέπω όλα τα ιδεολογικά 

συστήματα, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγούν 

την Ελλάδα σε σύγχυση. Ανατρέπω όλες τις αντιθέσεις, οι 

οποίες το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν αντιφάσεις 

και πνευματικά αδιέξοδα. 

Μετουσιώνω ολοκληρωτικά τις δομές της μνησικακίας, της 

μισαλλοδοξίας και του φανατισμού. Απορροφώ όλες τις 

ποιότητες της αγανάκτησης και τις καθιστώ προσοδοφόρα 

ποιότητα συμμετοχής στην ενεργό δράση για την 

αποκατάσταση της Ισορροπίας, της Αρμονίας, της Ενότητας. 

Καθιστώ τα βιώματα του Έλληνα, είτε βρίσκεται στον Ελλαδικό 

χώρο, είτε σε τόπο εκτός της Ελλάδας και επιδρά σε αυτή 

συνειδητά διαμέσου εξωγενών συνθηκών, βιώματα 

επίγνωσης, υπευθυνότητας, Ένωσης και Προσφοράς. Καθιστώ 

αυτά τα βιώματα αφετηρία για νέες καταστάσεις πορείας που 

αφορούν το νου, την καρδιά και τη συνείδηση του Έλληνα 

πολίτη, μα που αφορούν βασικά το νου, την καρδιά και τη 

συνείδηση του Ανθρώπου που επιθυμεί να προχωρήσει και να 

εξελιχθεί. 

Εισέρχομαι στη δικαιοσύνη σου, Ελλάδα και εμφανίζω όλους 

εκείνους που την υπηρετούν, οι οποίοι βρίσκονται ανάξια σε 

θέσεις. Παρουσιάζω τα ελλείμματα της ηθικής, τα 

πλεονάσματα της αναλήθειας. Παρουσιάζω ό,τι είναι 

απαραίτητο να παρουσιαστεί, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζω 

υποστάσεις κατάλληλες για να στελεχώσουν τις θέσεις αυτές 

και να αναλάβουν υπεύθυνα καθήκοντα. 

Εμφανίζω όλα τα συστήματα, που λειτουργούν κρυφά με 

σκοπό να καταρρακώσουν την Ειρήνη και την ευταξία εντός 

του Ελλαδικού χώρου, από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και 

με οποιοδήποτε κάλυμμα κι αν περιφέρονται. Τα διασπώ, τα 

αποδυναμώνω, τα απενεργοποιώ ολοκληρωτικά, ώστε να 

είναι ανίσχυρη η δράση τους. 

Εισέρχομαι μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου, που αποτελεί 

το λαό της Ελλάδας. Μεταλλάσσω τις λειτουργίες του, τον 

τρόπο Ένωσής του με τον Άνθρωπο και 



το Θεό. Δομώ νέες ισορροπίες εντός του, νέα κατάσταση 

σκέψης, συνείδησης και ποιότητα συναισθημάτων, προερ-

χόμενα από τη Θεία Μου Αγάπη και τη Θεία Μου Ισορροπία. 

Εντέλλω εκπαιδευμένες υποστάσεις από τους πνευματικούς 

χώρους, όπως συνδράμουν στη Μεταλλαγή και Μετουσίωση 

τμημάτων του Ανθρώπου ομοιοκραδασμικών προς αυτές, 

που βρίσκονται στη γη. Επιλέγω κατάλληλα σκηνώματα που 

κατοικούν στην Ελλάδα και αποστέλλω, για να ενσωματωθούν 

εντός τους, τριακόσιες υποστάσεις από τα πνευματικά πεδία, 

εκπαιδευμένες και ικανές να συμμετάσχουν στο Έργο Μου, να 

αναγνωρίσουν αυτό, καθώς και τον Ιωάννη της Νέας Εποχής. 

Ευλογώ τους κυβερνώντες την Ελλάδα. Μετουσιώνω κάθε 

διάθεση, η οποία δεν εξυπηρετεί το όφελος του Ελληνικού 

λαού. Μετουσιώνω κάθε παραδρομή της σκέψης και κάθε 

υπέρμετρη φιλοδοξία, κάθε παρέκκλιση από το σωστό εξαιτίας 

ιδιοτελών επιδιώξεων. Φέρνω όλους σε εσωτερική κρίση 

εντονότατη, σε εικοσιτετράωρη καθημερινή επιστασία, 

εμπεριέχουσα εξωτερικές και εσωτερικές καταστάσεις 

διδαχής. Αποκαλύπτω κρυφά κίνητρα, ώστε κανείς να μη 

μπορεί να καλυφθεί κάτω από ωραιοποιημένες 

καταστάσεις. Μετουσιώνω σκληρότητα και ποιότητες, που 

εκπηγάζουν από την αδιαλλαξία. Ενεργοποιώ την 

κατανόηση, τη συνεργασία, τη συναδέλφωση, την Αγάπη. 

Ειδικές υποστάσεις πλέον δυναμικές, πλέον κατάλληλες και 

ενεργοποιημένες, ενσωματώνω, για περίοδο τριών μηνών, 

μέσα σε όλους τους κυβερνώντες την Ελλάδα, όχι απλώς για 

να διαποτίσουν, αλλά για να μεταλλάξουν πράγματι όλα 

εκείνα τα στοιχεία, τα οποία τους αποτελούν και δεν 

συντελούν στην άνοδο και στην εξέλιξη της Ελλάδας, 

επιτρέποντας και τον ελάχιστο παραγκωνισμό αυτής ή την 

εισαγωγή της σε καταστάσεις που την πλήττουν με διάφορους 

τρόπους. 

Ευλογώ με την Άπειρη Υπόστασή Μου, με την Άπειρη Ουσία 

Μου, με την Άπειρη Αγάπη Μου, όλα 



εκείνα τα στελέχη, όλα εκείνα τα τμήματα του Ανθρώπου που 

βρίσκονται σε θέσεις της αντιπολίτευσης ή των πολιτικών 

κομμάτων και με διάφορους τρόπους εξυπηρετούν παιχνίδια 

και αναγκαιότητες της εξουσίας. Μετουσιώνω όλα τα χαμηλά 

κίνητρα, τα οποία εκδηλώνει η ανθρώπινη υπόσταση. 

Μετουσιώνω όλες τις ιδέες, που εξυπηρετούν τα 

προσωπικά οφέλη. Μετουσιώνω όλες τις ποιότητες, οι 

οποίες δεν επιτρέπουν να επέλθει συνταύτιση, Ειρήνη, 

Αρμονία, Ενότητα. Αποστέλλω και σε αυτές τις υποστάσεις 

ανάλογα εκπαιδευμένες οντότητες από τους πνευματικούς 

χώρους, για να πραγματοποιήσουν το έργο της μεταλλαγής 

εντός τους, παραμένοντας για ίδιο χρονικό διάστημα 

ταυτιζόμενες με την ύπαρξή τους και ενσωματωμένες στη 

μορφή τους. Αποκαθιστώ πλήρως την ισορροπία σε αυτή την 

ενσωμάτωση, για να μην υπάρχουν δυσαρμονικές εκδηλώσεις 

πάνω στους φορείς. 

Ευλογώ τα εκκρεμή θέματα που απαιτούν διευθέτηση και 

ταξινόμηση. Αφαιρώ από αυτά την όξυνση. Μετουσιώνω την 

τραχύτητα και τη σφοδρότητα που οδηγεί μόνο σε συνεχείς 

αντιπαραθέσεις, σε ποιότητα κατανόησης, συνεργασίας και 

Ενότητας. Ευλογώ κάθε ιθύνοντα, ο οποίος ηγείται, 

κατευθύνει και υπηρετεί τις ανάγκες του εργαζόμενου. 

Μετουσιώνω κάθε διάθεση που στηρίζεται σε προσωπικές 

φιλοδοξίες. Εμφανίζω ποιότητες Αρμονίας, Ισορροπίας από 

εντός του. Διέπω νου, καρδιά και συνείδηση με νέες δομές 

ιδεών, που να υπηρετούν πράγματι τον Ανθρωπο και την 

αναγκαιότητα της απεξάρτησής του από τον εγκλωβισμό στην 

ύλη, με τρόπους και χειρισμούς που θα του επιτρέπουν να 

κινείται και να ζει πάνω στη γη με Ισορροπία, Αρμονία και 

Αυτάρκεια. 

Ενεργοποιώ το Σεβασμό προς την ανθρώπινη ύπαρξη, την 

ανθρώπινη αγωνία και την ανθρώπινη ανάγκη που εκδηλώνει 

ο λαός, στους ιθύνοντες που κυβερνούν, την αντιπολίτευση και 

τα κόμματα, μα και σε κάθε ηγέτη συνδικαλιστικής οργάνωσης 

στον Ελλαδικό χώρο. Ενεργοποιώ το σεβασμό για την 

Αλήθεια μέσα σε κάθε ύπαρξη που κατοικεί στην Ελλάδα και 

μέσα από την ενεργοποίη- 



ση αυτού του σεβασμού, ανακυκλώνω ποιότητες κατανόησης, 

συναδέλφωσης, επικοινωνίας, που θα επιφέρουν όχι 

επιφανειακές λύσεις, αλλά πραγματικούς βηματισμούς προς 

την πορεία της ανόρθωσης και της μετάλλαξης. Εισέρχομαι 

μέσα σε όλες τις αντιθέσεις και καθιστώ αυτές αγωγούς 

συγκλίσεων, μετουσιώνοντας τις νοητικές ιδέες που 

επηρεάζουν το λαό, τα κόμματα, τις ηγεσίες και τους 

ιθύνοντες, καθώς και τις λειτουργίες των συναισθημάτων και 

των συνειδησιακών βιωμάτων, που δεν επιτρέπουν την 

ανεύρεση λύσης και ταξινόμησης. Ανοίγω δρόμο 

επικοινωνίας και επίλυσης όλων των αδιεξόδων που ο 

ανθρώπινος νους έχει δημιουργήσει. Ανοίγω δρόμο και 

διόδους κατανόησης και συναδέλφωσης, που θα 

επιφέρουν σταδιακά ανόρθωση του βιοτικού, κοινωνικού 

και πολιτιστικού επιπέδου. 

Ευλογώ όλους τους τομείς που αποτελούν την πολιτιστική 

έκφραση της Ελλάδας, για να συντείνουν με όλους τους 

τρόπους, είτε μέσα από διοργανώσεις είτε μέσα από 

εκδηλώσεις, στη μεταλλαγή του τρόπου της σκέψης, της 

εκδήλωσης και συμπεριφοράς του λαού και των κομμάτων. 

Καταλύω στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό, το Υπερούσιο 

και Απέραντο, τους κομματικούς διαχωρισμούς. Μετουσιώνω 

μέσα από την ύπαρξη κάθε Έλληνα, ισχυρού ή όχι, επιφανούς 

ή αφανούς, κατέχοντα καίρια θέση ή συμμετέχοντα στον απλό 

λαό, την εριστικότητα που διαθλά και παραποιεί το 

δημιουργικό δυναμικό του Ανθρώπου και τον οδηγεί να 

ενταχθεί σε φανατισμένες επιμέρους ομάδες. Επιλέγω 

οντότητες που περιστοιχίζουν την κυβερνητική παράταξη και 

αποστέλλω αυτές σε όμοιας ποιότητας και σημασίας 

υποστάσεις που ανήκουν σε άλλα πολιτικά κόμματα. 

Πραγματώνω ενσκήνωση των πρώτων υποστάσεων στα 

σώματα των δευτέρων και των δευτέρων στα σώματα των 

πρώτων. Εντέλλω να διαρκέσει αυτή η μεταλλαγή ένα μήνα 

και να καταστεί ενωτική οδός συναδέλφωσης και 

συνεργασίας, η αφετηρία της πραγμάτωσης του κοινού 

ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και τον Έλληνα. 



Στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό ευλογώ την 

αποκατάσταση της Αρμονίας της Ελλάδας, της εσωτερικής 

Ειρήνης, όχι διά του απλού εφησυχασμού, αλλά διά της 

δυναμικής εττεμβάσεώς Μου και της δημιουργίας 

προϋποθέσεων για πραγματική και ουσιαστική πορεία 

ανόδου και εξέλιξης. Απορροφώ εντός Μου τα κύματα της 

δυσαρμονίας του Έλληνα, σημαντικού ή ασήμου και του τα 

αποστέλλω μετουσιωμένα ως ώθηση κατανόησης της 

Αλήθειας, συναδέλφωσης, επικοινωνίας και συμπόρευσης. 

Ευλογώ εσένα, Ελλάδα και σε απεγκλωβίζω από τα αδιέξοδά 

σου, με τομές στα κατεστημένα σου, με επεμβάσεις στη συνήθη 

ροή των πραγμάτων. Ευλογώ την εξομάλυνση των σχέσεών 

σου με τις γειτονικές χώρες και την εδραίωση της Ειρήνης 

ανάμεσά σας και διασφαλίζω τα χερσαία, θαλάσσια και 

εναέρια σύνορά σου. 

Ευλογώ τις καιρικές συνθήκες, ώστε να επιτρέπουν την 

ομαλή ανακύκλωση της ισορροπίας της φύσης. Ευλογώ 

την ευφορία του εδάφους σου, την ποιότητα και επάρκεια 

του νερού σου, την αφθονία των αγαθών σου, τη 

δυνατότητά σου να καταστείς σταδιακά ανεξάρτητη από 

πιέσεις και εξωγενείς συνθήκες οικονομικών εκβιασμών. 

Έλκω από όλα τα σημεία της γης στοιχεία απαραίτητα, για να 

σε καταστήσουν ικανή να παρουσιάσεις οικονομική 

ανεξαρτησία σταδιακά εμφανιζόμενη. Έλκω από όλα τα σημεία 

του πλανήτη τις απαραίτητες ποιότητες στη σύνθεση του 

εδάφους, στην ανακύκλωση των εσωτερικών ενεργειών και 

κοιτασμάτων της γης, ώστε να παρουσιάσεις νέες 

καταστάσεις. Δημιουργώ προϋποθέσεις, ώστε αυτές να τις 

χειριστούν κατάλληλες οντότητες με σκοπό ένα και μοναδικό: 

την εξέλιξή σου, την ανεξαρτησία σου, την οικονομική σου 

ακεραιότητα. Σε καθιστώ αδιάβλητη από σεισμούς, ώστε αυτοί 

να μην καταστούν πληγές για σένα. Σταθεροποιώ το έδαφος 

σου και τα εσωτερικά σου πετρώματα, ώστε να μην υπάρχουν 

κατακρημνισμοί εδαφών, καταποντισμοί κτισμάτων, αλλά οι 

διαφυγές σεισμικής ενέργειας να 



γίνονται από σημεία του Ελλαδικού χώρου, που δεν θα 

επιφέρουν ζημιογόνες επιδράσεις ουδεμίας μορφής. Ευλογώ 

τη θάλασσα σου και καθιστώ αυτή πλούσια σε ποικιλία 

ψαριών. Μετουσιώνω κάθε στοιχείο ραδιενέργειας ή 

μόλυνσης, που τείνει επικίνδυνα να επιδράσει στο έδαφός 

σου, στα νερά και στις θάλασσές σου, στο ορυκτό, στο 

ζωικό και στο φυτικό σου βασίλειο. 

Διαφυλάττω τη δυνατότητά σου να παλμοδονείσαι, Ελλάδα, 

ελεύθερη και να ακολουθείς ανοδική πορεία εκδηλούμενη 

μέσα από όλους τους τομείς της δραστηριότητας του Έργου 

Μου. 

Ευλογώ κοινωφελή ιδρύματα, επιστήμες και τέχνες, καθετί που 

εδρεύει και εκδηλώνεται είτε σαν οργάνωση, είτε σαν 

επιμέρους ενασχόληση στον πληθυσμό σου Ελλάδα. Διέπω τα 

πάντα με τη νέα ροή, τη νέα ενέργεια της Αγάπης Μου, 

εντάσσοντάς τα υπό την επιστασία του Θείου Έργου. 

Αυξάνω το κριτήριο και την αντίληψη κάθε Έλληνα, για να 

αναζητά την Αλήθεια μέσα από τα πάντα και μέσα από όλες 

τις διεργασίες της ύπαρξής του σε αυτή να οδηγείται, βήμα 

με βήμα κι αυτή να παρουσιάζει. Αποκολλώ από τη 

στασιμότητα τις τέχνες και τις επιστήμες, τη λογοτεχνία και 

κάθε μορφή κοινωφελούς προσφοράς, δίνοντας νέα πνοή 

στα πάντα, καθιστώντας καθετί συμμέτοχο στην πορεία της 

ανόδου και της εξέλιξης. 

Ευλογώ όσα τέλεσα, για να τελούνται αέναα μέχρι την πλήρη 

εκδήλωσή τους με αποτελέσματα πάνω στη γη, πάνω στον 

Ελλαδικό χώρο, με άμεση επίδραση στο χωρόχρονο της 

σημερινής σου πραγματικότητας, Ελλάδα. Σε ενώνω με τον 

άρτο που βρίσκεται ενώπιον Μου, ενώνω αυτόν με Εμένα και 

τον απορροφώ εντός Μου. Ενώνω αυτόν με το Άμορφο του 

Πατέρα και τον διαμοιράζω στα μόρια της ύλης σου, στα 

τμήματα του Ανθρώπου που κατοικούν πάνω σε εσένα, σαν 

παλμοδονούμενα μόρια Ζωής, Απείρου ισχύος Μετουσίωσης. 

Καλώ εσένα, Άνθρωπε, να συμμετάσχεις στην ενέργεια αυτή 

παραλαμβάνοντας τεμάχιο του άρτου εντός σου, όχι σαν μία 

απλή διαδικασία κατάποσης των 



υλικών στοιχείων αυτού, αλλά σαν μία ολοκληρωτική 

συμμέθεξη της Ουσίας σου με την Ουσία Μου και με την 

εκδηλούμενη ενέργειά Μου, την ενέργεια του Λόγου Μη- 

τρός επί γης. 
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΖΩΗΣ 

(ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ) 

Αγαπημένε Πατέρα, Εγώ, ο Δάσκαλος - Λόγος - Μητέρα - 

Χριστός, στο Όνομά Σου ευλογώ τους τρεις άρτους και τους 

ενώνω με την Τριαδική Σου Παρουσία, με την Τριαδική Σου 

Θεότητα, για να είναι η μορφοποίηση της Τριαδικότητας στη 

γη. Μετουσιώνω τις δονήσεις που τους αποτελούν και τους 

συνέχουν, σε δονήσεις Άπειρου Κάλλους, Άπειρης Ευλογίας. 

Συλλέγω ήχους από τα Σύμπαντα, χρώματα από τη 

Δημιουργία και δημιουργώ μόρια Αρμονίας και Ισορροπίας, 

που μέσα στους άρτους αυτούς εμφυτεύω και τους άρτους 

αυτούς καθιστώ Άπειρη ανακυκλούμενη Δημιουργία, 

παρουσία της Ιδέας της Τριαδικότητας μέσα στη Δημιουργία, 

με Αρμονία και Ισορροπία. 

Διαχέω τον Εαυτό Μου, Πατέρα, σε αυτούς, όχι γιατί δεν 

εμπεριέχομαι μέσα στην Τριαδικότητα της Θεότητας, όχι γιατί 

αυτή η Τριαδικότητα δεν περιέχει τα πάντα και δεν διαπερνά 

καθετί, αλλά διαχέω τον Εαυτό Μου από τη γη, από το πεδίο 

της μορφής και των διαχωρισμών, εμβαπτίζοντας με αυτό τον 

τρόπο τον πλανήτη γη και τον Άνθρωπο στη σύλληψη της 

ολοκληρωμένης έννοιας της Θείας Τριαδικότητας, 

διανοίγοντας το δρόμο για την εκδήλωση αυτής μέσα στο 

είναι του Ανθρώπου, όχι μόνο ως ιδέες, αλλά και ως βίωμα και 

ως Αγάπη και ως φανέρωση, που θα επικρατήσει στον 

πλανήτη και θα σφραγίσει αυτόν ως πλανήτη της Ζωής ως 

πλανήτη απεικόνισης και μορφοποίησης της Τέλειας Ιδέας της 



Τριαδικότητας, της Τέλειας αποκατάστασης της Δημιουργίας, 

από όπου θα εξακοντιστούν οι υποστάσεις οι ενωμένες, οι 

πάλλουσες, για να διαχύσουν τον Ένα Λόγο σε όλα τα 

πλανητικά συστήματα, σε όλες τις διαμέτρους του Απείρου, σε 

όλες τις παλμοδονήσεις της μορφής και του άμορφου, του 

χώρου και του άχωρου, της εκδήλωσης και του ανεκδήλωτου. 

Την Τέλεια Ιδέα της Τριαδικότητας, δυνάμενη να εκφραστεί 

από τον Άνθρωπο τον εκπαιδευόμενο στη γη, εμφυτεύω μέσα 

σου, μαθητή του Έργου Μου, του Έργου της Δευτέρας 

Παρουσίας, για να την κατανοήσεις και να την εκφράσεις. Για 

να επεξεργαστεί όλες σου τις λειτουργίες και να σε πλημμυρίσει 

με τη Θεία Αλήθεια και τη Θεία Αποκάλυψη του Απείρου, που 

μέσα της εμπεριέχει, για να σε κάνει Ζωή. 

Αυτούς τους ενωμένους άρτους, ως αναπαράσταση και 

ζωντανή παλμοδόνηση της Θείας Τριαδικής Ομοουσιότητας, 

αποτυπώνω μέσα στο είναι κάθε ύπαρξης που ακολουθεί το 

Έργο, που ο Δάσκαλος Ιωάννης καταδεικνύει, για να είναι 

σφραγίδα Ζωής και Τροφοδοσίας, Ευλογίας και 

Προστασίας, επιβεβαίωσης της πορείας της Επιστροφής, 

από όπου θα εκπέμπεται η Θεία Ισορροπία, θα εκπηγάζει η 

αποκατάσταση της Αλήθειας, για να μετουσιώνει κάθε 

παρανόηση και κάθε πλάνη. 

Η σφραγίδα αυτή θα είναι σημείο αναγνώρισης όλων εκείνων 

των τμημάτων του Ανθρώπου, που μέσα τους πάλλονται για 

να εφαρμόσουν την Αγάπη και να καταδείξουν το Λόγο. Θα 

είναι σημείο Ενότητας, ζωοποιός σφραγίδα, που θα 

μετουσιώνει τις αποκλίσεις της προσωπικότητας, θα 

μεταλλάσσει τις εξωτερικές αντιθέσεις και θα καθίσταται ο 

πύρινος αγωγός της Ενότητας, διαμέσου του οποίου η 

Τριαδική Ομοουσιότητα του Θεού θα ρέει ελεύθερα και θα 

συνενώνει κάθε εργάτη του Έργου της Αλήθειας, ό,τι γλώσσα 

κι αν μιλάει, ό,τι μορφή κι αν φέρει, ό,τι επάγγελμα κι αν κάνει, 

με τη Θεία Αδιάβλητη και Αναλλοίωτη ποιότητα της Αλήθειας 

και της Αγάπης. 



Στις υποστάσεις που τους παρασκεύασαν σταλάζω όλη τη 

διεργασία αυτής της μετάλλαξης. Τις πλημμυρίζω με τη 

σύλληψη της Ουσίας της Προσφοράς, ώστε τα χέρια τους να 

μη ζυμώνουν άρτους μόνο, να μη ζυμώνουν πρόσφορα, αλλά 

να εκπέμπουν Ζωή. 

Ευλογώ τα σώματα και τις καρδιές τους, ευλογώ τα χέρια τους 

και τα πόδια τους, ώστε η επίγνωση που μέσα τους υπάρχει 

από τη συμμετοχή τους στην παρασκευή του προσφόρου, να 

τους προετοιμάσει για να γίνουν Άρτοι Ζωής, π Προσφορά 

και η Αγάπη. 
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 ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΑ 

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΘΕΩΣΗ ΣΟΥ 

Σκοπός Μου, Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, είναι να προκαλέσω 

σεισμούς στην απάθεια, η οποία περιστοιχίζει το Θείο είναι 

σου. Να προκαλέσω ισχυρές δονήσεις σε όλες τις καταστάσεις, 

πάνω στις οποίες κάθεσαι επαναπαυμένος, νομίζοντας ότι 

προχωράς και εξελίσσεσαι. Να κάνω φανερό, ότι σε καλώ να 

γίνεις Θεός. Ότι αυτή η δυνατότητα είναι πραγματοποιήσιμη 

στις καταστάσεις της ζωής που βιώνεις, αρκεί να θελήσεις να 

αντιμετωπίσεις σωστά τη μαθητεία σου. Αρκεί να τολμήσεις να 

δεις τον Εαυτό σου, έτσι όπως είναι, απόλυτα ενωμένος μαζί 

Μου. Γιατί δυστυχώς είσαι ικανοποιημένος, όταν ασχολείσαι 

με την πνευματική σου πορεία και εξέλιξη, με τρόπους που 

ταιριάζουν στους ρυθμούς της ζωής σου, στις υλικές ανάγκες 

ή στις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες. Θέλεις, δηλαδή, να 

προσαρμόσεις τη Θεότητα, το Άπειρο και το Αναλλοίωτο, το 

Υπερούσιο και το Ανεξάντλητο, στον πεπερασμένο τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις και επιδιώκεις να 

διδαχθείς την πλέον Μεγαλειώδη και Άπειρη Διδαχή, την 

πλέον Υπερούσια και Ανεξάντλητη Αλήθεια, της Θέωσής σου, 

εκδηλούμενος μέσα από τον περιορισμό σου. 

Επειδή σ’ αγαπώ Άνθρωπε και επειδή είμαστε Ένα, Εγώ, ο 

Ανενδεής, ο Ένας Λόγος, ο Αυτεξούσιος, σου ανακοινώνω, ότι 

σου ζητώ να επανέλθεις και ότι σε χρειάζομαι μέσα στα Άπειρα 

Σύμπαντά Μου της μορφής 



και του άμορφου, για να διασαλπίσεις με απειρότητα παλμών, 

με πολλαπλότητα εκδηλώσεων, με συσπειρώσεις άμορφης 

Ουσίας τη Θεότητα. Σου παρουσιάζω, Ανθρωπέ Μου, επειδή σ’ 

αγαπώ, την Αλήθεια. Είναι ανάγκη να σε βγάλω από την πλάνη 

σου, που σου δημιουργεί πλασματική γαλήνη, ηρεμία και 

ισορροπία. Γιατί, όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο, είναι πιο 

δύσκολο να μετακινηθείς εσύ που έχεις ορισμένες γνώσεις 

καθώς και την πεποίθηση ότι προχώρησες σε εξελικτικά 

στάδια και γνώρισες τα μυστικά της Σοφίας και της Αλήθειας, 

από τις υποστάσεις εκείνες που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτού 

του είδους τους πλανημένους περιορισμούς. 

Όμως, Άνθρωπε, έχεις μέσα σου δυναμικό Αγάπης και 

Ενότητας. Έχεις εφόδια, τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις, 

για να παρουσιάσεις τη Θέωσή σου και να βοηθήσεις κάθε 

Άνθρωπο πάνω σε αυτή τη γη, μα και 

κάθε υπόσταση που βρίσκεται διασκορπισμένη σε όλα τα 

πεδία της μορφής και του άμορφου, να θεωθεί. Είναι τρομερό 

σφάλμα να παραμένεις στα εξελικτικά στάδια, που σε έχουν 

γεμίσει με γαλήνη ή έχουν κορέσει την εσωτερική σου δίψα για 

πνευματική ενασχόληση. Δεν έχεις αντιληφθεί το Μήνυμα της 

Νέας Εποχής, ούτε τη Διδασκαλία, η οποία σου παρέχεται, μα 

ούτε και το δρόμο, ο οποίος ανοίγεται μπροστά σου. Γιατί σε 

αυτό το δρόμο δεν καλείσαι να κορέσεις την πνευματική σου 

δίψα και την πνευματική σου πείνα κι ανάλογα με το πόσο 

διψάς ή πεινάς να σταματήσεις στο επίπεδο, που παρουσιάζει 

το μεμονωμένο δυναμικό σου. Καλείσαι να βιώσεις την 

Ένωσή σου με Εμένα, να ξεπεράσεις το μεμονωμένο 

δυναμικό σου μέσα από αυτήν την Ένωση, να επεκταθείς 

μέσα στα πάντα. Καλείσαι τελικά, να γίνεις εσύ η Πηγή της 

τροφοδοσίας και να καλύψεις την πείνα και τη δίψα του 

Ανθρώπου, δημιουργώντας ταυτόχρονα ωθήσεις, ώστε αυτή 

να αυξάνεται συνεχώς, μέχρις ότου ολόκληρη η 

ανθρωπότητα οδηγηθεί στην ολοκληρωμένη Ένωση με 

Εμένα. Μέχρις ότου ο Άνθρωπος Λόγος συγκεντρώσει τα 

κομμάτια του και εκδηλωθεί σε νέες δημιουργίες, 

αντλώντας από το Άμορφο του Πατέρα. 



Ανθρωπέ Μου, σε ονομάζω μαθητή Μου. Είναι ένας τίτλος 

τιμής. Πρέπει να κατανοήσεις ότι αυτός ο τίτλος τιμής περιέχει 

τα πάντα. Δεν σταματά πουθενά. Δεν επιδέχεται περιορισμούς 

και όρια. Ζητά ανοικτό νου, όχι διάνοια προσδεδεμένη στις 

γήινες γνώσεις. Ζητά ανοικτή καρδιά, όχι συναίσθημα 

προσδεδεμένο στις εκδηλώσεις της γης. Ζητά υπερυψωμένη 

συνείδηση, που να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί, 

να συλλαμβάνει, να επεξεργάζεται, να αναλύει και να συνθέτει 

τις ιδέες, που προέρχονται από τον Άπειρο Νου, που Είμαι Εγώ. 

Ζητά με τη συνειδητή επιλογή σου να τον αποδεχθείς και τη 

συνειδητή συμμετοχή σου να φανερώσεις. 

Εγώ σου τον παραχωρώ. Σου έχω παραχωρήσει τόσα πολλά, 

όσα ακόμα δεν γνωρίζεις, όμως εσύ δεν τα επέλεξες συνειδητά 

και επομένως δεν εκδηλώνονται από εντός σου. Διότι 

διδάσκεσαι για να γίνεις συνειδητός Θεός, εκδικούμενος με 

τις υπεύθυνες επιλογές σου, χωρίς να παραπαίεις στις 

διανοιακές διεργασίες, τα συναισθηματικά και συνειδησιακά 

αδιέξοδα. Για να ενεργοποιηθεί, επομένως, ο τίτλος της τιμής, 

πρέπει να κινηθείς ανάλογα, να τον ενώσεις με εσένα, να 

καταδείξεις ότι Με θέλεις μέσα σου. Αν δεν καταδείξεις πρώτα 

με την εξωτερική σου συμπεριφορά, μαθητεία και εκδήλωση, 

ότι αποδέχεσαι τον τιμητικό τίτλο του μαθητή, δεν είναι 

δυνατόν να καταδείξεις ότι Με θέλεις μέσα σου. Επομένως, Εγώ 

εξακολουθώ να παραμένω αδρανής στο σπερματικό εκείνο 

κομμάτι της Θείας σου υπόστασης, όπου υπάρχω από 

καταβολής των αιώνων. 

Όμως, Αγαπημένε Μου, εσύ, που έχεις την εντύπωση ότι 

γνωρίζεις αρκετά και έχεις προχωρήσει σε στάδια εξέλιξης και 

καταστάσεις της πνευματικής πορείας και αναζήτησης, είναι 

δυνατόν να μη Με επιλέξεις; Είναι δυνατόν ν' αρνηθείς τον 

Εαυτό σου; Να πεις όχι στη Ζωή, στην Αγάπη, στην Ενότητα; 

Είναι δυνατόν να έρθεις σε αντίφαση με τη διανοητική σου 

αντίληψη, που σε ωθεί να παρουσιάζεις πνευματικότητα; 

Ξεπέρασε τις γνώσεις σου, είναι δεσμό για σένα. Ξεπέρασε 

ό,τι θεωρείς απαραίτητο για να προχωρήσεις, γιατί σε 

κρατά δέσμιο. Κατα- 



νόησε, πως καθετί από το οποίο εξαρτάσαι, σε εγκλωβίζει. 

Το μόνο που χρειάζεσαι, Είμαι Εγώ. Όλα τ  άλλα υπάρχουν 

μέσα Μου. Όλα τ’ άλλα προστίθενται και αξιοποιούνται με 

σκοπό να σε βοηθήσουν να εκφραστείς στην ύλη που 

βρίσκεσαι και να παρουσιάσεις Εμένα. Είναι στάδια που 

κάνουν πιο εύκολη την προετοιμασία σου, για να Με δεχθείς 

εντός σου, μα με κανένα τρόπο δεν είναι στάδια για να σε 

φυλακίσουν σε ημιτελείς καταστάσεις, για να σταθούν εμπόδια 

ανάμεσα σε σένα και στην έκφραση του Ενός και Μοναδικού 

Εαυτού, που είμαστε. 

Κατανόησέ το, γιατί η ανθρωπότητα έχει ανάγκη, ο Εαυτός 

σου, ο διαχωρισμένος σε δισεκατομμύρια τμήματα, ζητά την 

παροχή της βοήθειας. Εσύ που αντιλαμβάνεσαι ορισμένα 

πράγματα, έχεις δικαίωμα να του στερείς την ανάσα της 

Αγάπης, την τροφοδοσία της Ζωής; Έχεις δικαίωμα να μην του 

δίνεις να πιεί από την πηγή, που μπορεί να αναβλύσει από 

μέσα σου; Μήπως δεν έχεις αντιληφθεί το μέγεθος της 

Ενότητας, που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του 

Ανθρώπου που κατοικούν πάνω στη γη; Μήπως ακόμα δεν 

έχεις καταλάβει, ότι είσαι Ένας και πως ό,τι γίνεται δίπλα σου, 

δεν είναι άσχετο μ' εσένα, αλλά φέρεις κι εσύ το δικό σου 

μερίδιο ευθύνης; Μήπως ακόμα δεν έχεις καταλάβει, ότι όσο 

παραμένεις στις διανοητικές λειτουργίες της διττότητας, δεν 

μπορείς να εκδηλώσεις Εμένα, που Είμαι η Ενότητα; Όσο 

διαχωρίζεις, υπερεκτιμάς, ανυψώνεις τον εαυτό σου και 

υποβιβάζεις τ’ άλλα τμήματα του Ανθρώπου, τόσο δεν μπορείς 

να τα χωρέσεις. Εφόσον δεν μπορείς να τα χωρέσεις, δεν 

μπορείς να ενωθείς μαζί τους και δεν μπορείς να ενωθείς ούτε 

με Εμένα. Γιατί Εγώ Είμαι ενωμένος με τα πάντα, διακατέχω 

καθετί. Παλμοδονούμαι στο Άπειρο Σύμπαν της μορφής και 

του άμορφου και δύναμαι να εκφραστώ με όλους τους 

τρόπους, τρόπους ασύλληπτους και ακένωτους, που η 

αντίληψή σου ακόμα δεν μπορεί να συλλάβει. 

Θέλω να σε καλέσω, Αγαπημένε Μου, ν' αναλάβεις τις ευθύνες 

σου. Να σταματήσεις να κρύβεσαι πίσω από τη δήθεν εξέλιξή 

σου ή τις διανοητικές δικαιολογίες σου. 



Να παρουσιάσεις συνειδητά τη συμμετοχή σου στο Έργο της 

Θέωσης του Ανθρώπου. Θέλω να σε καλέσω ν' απαρνηθείς 

τα πάντα εκτός από Εμένα. Γιατί έτσι θα καταδείξεις ότι έχεις 

εισχωρήσει στην Αλήθεια και έχεις κατανοήσει, ότι Εγώ Είμαι 

τα πάντα. 

Καθετί είναι μία διεργασία Ζωής, μία λειτουργικότητα, που σε 

βοηθά ν’ απελευθερωθείς από όσα μέχρι τώρα ακολουθούσες, 

πίστευες, ισχυριζόσουν και φανέρωνες με σκοπό να 

εισχωρήσεις σε νέα βάθη της Αλήθειας, μέχρι την 

ολοκληρωτική Ταύτιση με Εμένα. Γι’ αυτό μη θεωρείς περίεργο 

που ορισμένα πράγματα, με τα οποία σε διδάσκω, σου 

φαίνονται απλά και κατανοητά. Εισχώρησε σε αυτό που 

παρουσιάζουν. Κι αυτό που παρουσιάζουν είναι οι 

λειτουργικότητες που θα σε αποδεσμεύσουν, που θα σε 

βοηθήσουν να δεις τη Θεότητά σου, που θα σε ενώσουν 

ολοκληρωτικά με Εμένα, για να εκδηλώσεις Εμένα. Για να 

διαχύσεις Αρμονία πάνω στη γη και να παίξεις ρυθμιστικό 

ρόλο στην άνοδο και εξέλιξη της Ολότητας του Ανθρώπου. 

Σίγουρα έχεις διάθεση. Αυτό είναι εμφανές μέσα σου. Όμως 

δοκίμασες αυτή η διάθεση μέχρι που μπορεί να φθάσει, πόσο 

μπορεί ν’ ανοίξει τους βηματισμούς της; Μπορεί να διαγράψει 

πορεία, να οικοδομήσει για τον Άνθρωπο; Μπορεί να γίνει 

σκαλοπάτι, πάνω στο οποίο θα πατήσει η ανθρωπότητα για 

να ανέβει; Μπορεί να προσφέρει ακένωτα, μπορεί να θυσιάσει; 

Έλεγξε τη διάθεσή σου. Αν είναι απλά διάθεση καλοσύνης ή 

καλυτέρευσης, άλλαξέ την, γιατί έτσι δεν θα γίνεις Θεός. Δεν θα 

παρουσιάσεις τον Εαυτό σου, αλλά στάδια εκπαίδευσης μέσα 

στους Νόμους της διττότητας, προετοιμασία για τη μεγάλη 

στιγμή, που θα μπορέσεις ν’ αντέξεις το βάρος της ευθύνης και 

να συμμετάσχεις συνειδητά και ολοκληρωμένα στη Θέωσή σου 

και στη Θέωση της Ολότητας του Ανθρώπου, 

καταδεικνύοντας και προσφέροντας στα πάντα την Ενότητά 

σου με το Λόγο. 
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ΕΥΛΟΓΙΕΣ - ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

Πατέρα, Εσύ γνωρίζεις τις εξελίξεις των πνευμάτων και των 

ψυχών, τη διαδρομή που κάθε υπόσταση ακολουθεί, καθώς 

και τη δυνατότητά της να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο, 

να διαμορφωθεί διαφορετικά η πορεία της ή μέσα από τις ήδη 

υπάρχουσες συνθήκες της ζωής της να εκπαιδευθεί. Τίποτα, 

Πατέρα μου, από ό,τι εκδηλώνεται στη Δημιουργία Σου δεν 

είναι τυχαίο και τίποτα δεν παρουσιάζεις περιορισμένο μέσα 

στα ανθρώπινα πλαίσια, όπως το αντιλαμβάνεται ο 

ανθρώπινος νους. Καθετί το οποίο παρουσιάζεις και 

εκδηλώνεις, καθετί το οποίο αναφαίνεται μέσα από τις 

εξελίξεις των υποστάσεων, εμπεριέχει μία σκοπιμότητα, που 

ποτέ δεν εξυπηρετεί τη στασιμότητα και τον εγκλωβισμό 

των υποστάσεων, αλλά πάντα επιδιώκει την άνοδο, την 

εξέλιξη και την ενεργοποίηση αυτών, πάντα είναι μία 

λειτουργία που διακατέχεται από Έλεος. 

Γιατί η τροφοδοσία Σου προς τον Άνθρωπο είναι πάντα Έλεος 

και Αγάπη, που συντελεί στην άνοδο και στην εξέλιξη του 

Ανθρώπου. Τον αποδεσμεύει από εγκλωβισμούς κάθε μορφής, 

ελευθερώνοντάς τον από κατεστημένα καθιερωμένων, 

καθημερινών καταστάσεων ή από κατεστημένα πιο λεπτοφυή 

που του στερούν τη δύναμη να συνειδητοποιήσει τον Εαυτό 

του και να ενωθεί μαζί Σου. Να καταλάβει, ότι Εσύ ενεργείς με 

τρόπους πολλούς, για να διασπάσεις από μέσα του τα 

κατεστημένα της παθητικότητας, της αδράνειας και της 

μαλθακότητας, της οκνηρίας και της μοιρολατρείας. 



Ουδέποτε, Πατέρα Μου, δίδαξες τον Ανθρωπο να είναι 

μοιρολάτρης, ουδέποτε μίλησες για το μοιρολάτρη Ανθρωπο. 

Μίλησες και δίδαξες για τον ενσυνείδητο Ανθρωπο, γι' αυτόν, 

που σε όλους αυτούς τους αιώνες διδάσκεται μέσα από τους 

Νόμους, για να γνωρίσει τον Εαυτό του και που τώρα 

εισέρχεται σε μία άλλη διαδικασία εκπαίδευσης, πιο συνειδητή, 

όπου πλέον αναλαμβάνει υπεύθυνα, όχι απλώς να 

αναγνωρίσει τον Εαυτό του, αλλά και να εκδηλώσει τον Εαυτό 

του. Δηλαδή να κατανοήσει, πως ο Εαυτός του είναι ο Ένας 

και Μοναδικός Λόγος-Χριστός και πως η μόνη έκφρασή του 

είναι η εκδήλωση του Λόγου από εντός του. 

Αυτή η Διδασκαλία Σου, Πατέρα, δεν περιορίζεται. Εσύ 

γνωρίζεις τους τρόπους, με τους οποίους εκπαιδεύεις τα 

πνεύματα και τις ψυχές, καθώς επίσης γνωρίζεις, τι μπορούν 

να προσφέρουν και πώς μπορούν να εξελιχθούν και τι Αγάπη 

έχουν. Εσύ γνωρίζεις η κάθε κατάσταση που διαμορφώνεται, 

τι κρύβει, τι ετοιμάζει, τι εκπαίδευση παρέχει σε εκείνες τις 

υποστάσεις, τις οποίες θέλεις να δυναμώσεις, να 

ισχυροποιήσεις. Τις οποίες θέλεις τόσο να τελειοποιήσεις, ώστε, 

όταν θα κληθούν να παρουσιάσουν το Λόγο, να μην έχουν ν’ 

αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της ανισορροπίας και της 

έπαρσης. Εσύ διαλέγεις τους τρόπους, για να εκπαιδεύσεις 

ψυχές ανάλογα με τις αναγκαιότητάς τους, για να μεταλλάξεις 

την έπαρση και τον εγωισμό τους. 

Γιατί το Έργο, στο οποίο μας καλείς, είναι ένα Έργο Υπερούσιο 

και Απέραντο και είναι απαραίτητο κάθε υπόσταση με 

διαφορετικό τρόπο να διδαχθεί, να εκπαιδευθεί. Είναι 

απαραίτητο με διαφορετικό τρόπο ν’ αναλυθούν και να 

συντεθούν οι καταστάσεις μέσα της, μέχρι να μετουσιωθούν 

και να ισορροπήσουν πλήρως, ώστε να δημιουργήσεις τις 

προϋποθέσεις για την εκδήλωση του Ενός Λόγου κι όχι για 

πολλαπλές εκδηλώσεις αρνήσεων και παρανοήσεων με 

δύναμη και εξουσία. 

Συνειδητοποιώντας, Πατέρα, όλα αυτά σύμφωνα με την 

κατανόηση, που Εσύ μου παρέχεις, δεν μπορώ παρά 



ν’ αντιμετωπίζω την όποια παραίνεση, καθοδήγηση ή 

αποκάλυψή Σου, εκδηλώνοντας τη διάνοιξη, που μέσα μου 

επιτελείς. Δεν μπορώ παρά να βλέπω σε κάθε εκδήλωσή Σου 

προς εμένα, τη Διδασκαλία εκείνη, η οποία θα ενεργοποιήσει 

τον Άνθρωπο, θα θέσει σε ενέργεια διεργασίες Ζωής. Γιατί αν 

ο Εαυτός μου είναι ο Λόγος, κάθε Σου κίνηση αποσκοπεί να με 

συνετίσει, για να καταλάβω αυτόν τον Εαυτό. Αποσκοπεί να 

ενεργοποιήσει περισσότερα σημεία από το είναι μου, να τα 

οδηγήσει στην επίγνωση της Ενότητας με το Λόγο. 

Συνήθως χρειάζομαι βίαιες μετακινήσεις, Πατέρα, για να 

συνειδητοποιήσω, ότι έχω σταθεί σε μία θέση, ότι έχω 

σταματήσει σε ένα επίπεδο διάνοιξης, ότι έχω πλάσει 

λεπτοψυή κατεστημένα και μέσα σε αυτά κινούμαι επα-

ναπαυμένος. Γι’ αυτό κι Εσύ, με λεπτοφυείς τρόπους αλλά το 

ίδιο βίαιους, δημιουργείς μέσα μου εκείνες τις κινήσεις, που 

πλέον με εισάγουν σε ευρύτερες καταστάσεις εκπαίδευσης, οι 

οποίες διαχέονται και στα βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής 

μου. Κινούν τις διεργασίες μου, διανοίγοντας χώρο για να 

πλημμυρίσει ο Λόγος την ύπαρξή μου και να φέρει σε 

εκδήλωση τις κινήσεις της Ζωής, της Αγάπης και της Ενότητας. 

Την ώρα αυτή, Πατέρα, με τη δική Σου άδεια πάντα, γιατί 

δεν μπορώ να εκδηλώσω κάτι, που μου παραχώρησες, χωρίς 

να έχω τη δική Σου άδεια και τη δική Σου επισφράγιση, 

παρουσιάζω το ζώντα παλμό της Χάρης και της Ευλογίας, τη 

ζώσα Ουσία της Αγάπης, το Λόγο Μητέρα-Χριστό. Ευλογώ στο 

Όνομά Μου ως Λόγος Μητέρα - Χριστός και στο Όνομά Σου 

Πατέρα, γιατί Ένα είμαστε, στο Ένα Όνομα της Θεότητας, τα 

τμήματα του Ανθρώπου που φέρουν τα ονόματα Ε. και Γ. 

Ευλογώ κάθε υπόσταση πάνω στην οποία επενέργησαν εν 

γνώσει τους ή εν αγνοία τους, ηθελημένα ή όχι, μέσα από 

διαδικασίες και λειτουργίες τεχνικών ή αυθόρμητα με σκέψη, 

λόγο, έργα, συναισθήματα, παλμούς, λειτουργίες Κέντρων, σε 

αυτή τη ζωή ή σε προηγούμενες. 

Αποδεσμεύω και απελευθερώνω κάθε υπόσταση από τις 

επιρροές τους, από τις διεργασίες, οι οποίες 



δημιουργήθηκαν σε αυτήν από την ισχύ της επιβολής τους, ή 

από την εξάσκηση της δύναμης της πειθούς τους σε αυτή. 

Αποδεσμεύω το νου της, την καρδιά της, τη συνείδησή της, το 

είναι της κι απορροφώ από εντός της οτιδήποτε οδηγήθηκε να 

δημιουργήσει εξαιτίας της άμεσης ή έμμεσης επενέργειας των 

δύο αυτών τμημάτων υποστάσεων του Ανθρώπου. Την 

επαναφέρω στην κατάσταση την οποία είχε πριν επενεργήσει 

η εκπομπή, η στάση, η τοποθέτηση, η καθοδήγηση, η νουθεσία, 

η διδασκαλία, των υποστάσεων αυτών. Αφαιρώ από μέσα της 

κάθε δυσαρμονία, μαγγανεία, βασκανία, καταλαλιά, κατάρα, 

υποτίμηση, ή επιτίμηση, την αποσυνθέτω, ώστε να μη δύναται 

να ανασυντεθεί και τη μετουσιώνω. Ελευθερώνω τα μέλη της, 

την καρδιά της, τα όργανά της, την ψυχοπνευματική της 

ύπαρξη, τους παλμούς της. Ελευθερώνω ολοκληρωτικά όλα 

της τα σημεία, ώστε τίποτα να μη μείνει δεσμευμένο, αν και 

εφόσον η δέσμευση προέρχεται από τις εκδηλώσεις, τις 

εκπομπές, τις επιρροές, τις επενέργειες των υποστάσεων που 

φέρουν στην ύλη τα ονόματα Ε. και Γ. Την ισορροπώ, ώστε να 

μπορέσει ν’ ανασυντεθεί. Την οδηγώ στην ισορροπία, την 

οποία είχε, πριν εκδηλωθούν σε αυτή οι επενέργειες των 

υποστάσεων που προανέφερα. 

Ελεώ αυτήν. Της διαχέω τη βοήθεια και την παροχή της 

Ισορροπίας και της Αγάπης, για να γνωρίσει Εμένα και μόνο 

Εμένα να ζω μέσα της. Της δίνω ισχυρή δύναμη προσευχής, 

εκπεμπόμενη με δόνηση μέσα από την καρδιά της και μέσα 

από την ψυχή της, ώστε αυτή να γίνει ο τρόπος που θα Με 

βιώσει μέσα της, θα καθοδηγηθεί σε σωστή πορεία, σε σωστές 

διεργασίες Αγάπης και Ένωσης και δεν θα δεσμεύσει, ούτε θα 

καθηλώσει καμία ψυχή. 

Ευλογώ κάθε όρκο, που οποιαδήποτε υπόσταση έδωσε 

επηρεαζόμενη ή ωθούμενη από τις υποστάσεις του Ε. και του 

Γ. Τον διαλύω, τον διασπώ, να μην υπάρχει, να μην τη δεσμεύει, 

να μην την περιορίζει, να μην την εντάσσει σε καμία μορφή 

εξάρτησης. Την ελευθερώνω κι ως ο Μοναδικός Διδάσκαλος 

της Αγάπης, του Ελέους, 



του Φωτός, παρέχομαι μέσα της, δίνοντάς της το βάπτισμά 

Μου, το βάπτισμα της Αγάπης Μου και του Ελέους Μου, 

αναγνωρίζοντάς την ως μαθητή Μου, όπως χρίσθηκε σε αυτή 

τη διαδρομή της πάνω στη γη βαπτιζόμενη στο Όνομά Μου. 

Ανασυνθέτω όλες τις διεργασίες μέσα της, για να 

συντονιστούν με αυτό το βάπτισμα και να λειτουργήσουν 

αναγνωρίζοντας τη Θεία Μου Ύπαρξη. 

Μετουσιώνω πλήρως κάθε κραδασμό δυσαρμονίας, κάθε 

βασκανία, μαγγανεία, καταλαλιά, κατάρα, υποτίμηση, 

επιτίμηση, ύβρη, που έχει διαχυθεί στους χώρους, στα 

αντικείμενα, στους παλμούς, από τις εκδηλώσεις, τα λόγια, τα 

έργα, τις πράξεις, τους παλμούς, τα συναισθήματα ή τα 

συνειδησιακά βιώματα, του Ε. και του Γ., σε Αγάπη και Φως, σε 

Αρμονία, Ενότητα και Ισορροπία. Οδηγώ καθετί στην 

κατάσταση την οποία παρουσίαζε, πριν εκδηλωθεί η άμεση ή 

έμμεση επενέργεια από τις εκπομπές τους και ταυτόχρονα διά 

του Ελέους Μου δονώ τα πάντα, παλμούς, χώρους και 

αντικείμενα, μέσα στην Αρμονία Μου, ώστε η Αρμονία Μου να 

καταστεί η ζώσα πραγματικότητά τους κι αυτή να διαχέουν 

με τους παλμούς τους. 

Στο Όνομά Μου αποδεσμεύω την υπόστασή σου Ε. και την 

υπόστασή σου Γ. Διασπώ έναν προς έναν όλους τους όρκους, 

με τους οποίους έχετε με τη θέλησή σας προσδεθεί, 

μετουσιώνοντας κάθε αντίδραση της προσωπικότητας και 

κάθε τάση των λειτουργιών σας, που εκδηλούμενη από τα 

Κέντρα σας επιδιώκει να επανενεργοποιήσει ή να αφομοιώσει 

εκ νέου στοιχεία από τους όρκους αυτούς. Διασπώ, 

αποσυνθέτω, καταθρυμματίζω και καθιστώ αδρανή κάθε 

όρκο και κάθε μύηση, που δηλώνει υποταγή σε άλλους 

δασκάλους, που δηλώνει υποταγή σε τεχνικές ή σε 

μερικότητες της Αλήθειας. Δεσμεύει και περιορίζει το νου, 

δεσμεύει και περιορίζει την καρδιά, εντάσσει το είναι σε 

διεργασίες μερικότητας και εγκλωβισμού. 

Τα στοιχεία των όρκων και των μυήσεων, των εγκλωβισμών 

και των παρανοήσεων, τα στοιχεία των 



λανθασμένων λειτουργιών και εκδηλώσεων, των λανθα-

σμένων τελετουργιών, γνώσεων και τεχνικών, απορροφώ 

μέσα Μου και τα μεταλλάσσω πλήρως, ώστε να μη δύνανται ν' 

ανασυντεθούν. Να μην μπορούν να ξαναδημιουργήσουν τη 

δύναμη, την οποία είχαν και να εξασκήσουν την ίδια επίδραση 

στο είναι σας. Τα μετουσιώνω πλήρως μέσα στην Αγάπη Μου 

σαν να μην υπήρχαν σαν στοιχεία τέτοιου είδους, αλλά τα 

καθιστώ στοιχεία του Εαυτού Μου, της Απόλυτης Ελευθερίας 

Μου, εναρμονισμένα και ενωμένα μαζί Μου. Στοιχεία Αγάπης 

και Ενότητας, στοιχεία του Ενός Λόγου- Χριστού, ο οποίος 

περπάτησε πάνω στη γη ως Ιησούς ο Χριστός και Θεοτόκος 

Μαρία. 

Αυτά σας παρέχω παρέχοντας τον Εαυτό Μου μέσα στο είναι 

σας, στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, στα Κέντρα σας, στο νου 

σας, στις διεργασίες σας, στη συνείδησή σας, και στον τρόπο 

που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Σας δίνω τον Εαυτό Μου 

και την Ελευθερία Μου για καθετί, που λανθασμένα 

λειτουργήσατε. Τον Ένα και Μοναδικό Δάσκαλο παρέχω μέσα 

σε όλες τις λειτουργίες σας, ώστε όπου κι αν κινείται ο νους 

σας, όπου κι αν πάλλεται η καρδιά σας, Εμένα να αντικρίζετε, 

τον Δάσκαλο Λόγο-Χριστό, από Εμένα να αντλείτε κι από 

Εμένα να κατευθύνεστε, από Εμένα να αγαπάτε και από Εμένα 

να πλημμυρίζεστε, από Εμένα να καθοδηγείστε και να 

φωτίζεστε. Σας δίνω επίγνωση και διάκριση. Κινώ μέσα σας 

διεργασίες μετουσίωσης και κάθαρσης και πραγματώνω αυτές. 

Επιστατώ στην ολοκλήρωσή τους με σταθερότητα και 

ισορροπία, χωρίς να υπάρχουν έκρυθμες καταστάσεις στην 

υγεία σας ή στην ισορροπία της ζωής σας. 

Σας διανοίγω, διανοίγω τις ιδέες σας. Απορροφώ μέσα από τον 

καθένα ό,τι τον περιορίζει, τον δεσμεύει, τον εγκλωβίζει ή τον 

εντάσσει σε αντιπαράθεση και αντιπαλότητα με Εμένα και με 

την εκδήλωσή Μου πάνω στη γη. Απορροφώ εγωισμούς, 

ατολμίες, προκαταλήψεις, προερχόμενες από τις ανθρώπινες 

κατανοήσεις. Απορροφώ παρανοήσεις, φόβους, την αγωνία 

που μέσα σας 



υπάρχει και μετουσιώνω όλα αυτά σε Ισορροπία και 

Επίγνωση, Θεία Κατανόηση και Ελευθερία, σε ιδέες νέες Φωτός 

και Αλήθειας, Αγάπης και Αρμονίας. 

Πλημμυρίζω το είναι σας με Ισορροπία και σταθερότητα, με 

Θείους παλμούς Ζωής. Γεννιέμαι μέσα σας και αφυπνίζομαι σε 

όλο το είναι σας, δίνοντάς σας έντονη καθοδήγηση. Ευλογώ 

τα Κέντρα σας και τα καθαρίζω. Ευλογώ τους αγωγούς, που 

σας συνδέουν με Εμένα και τους καθαρίζω, ώστε σε αυτούς να 

ρέω ως η Άπειρη Αγάπη και να οδηγώ τα βήματά σας. Ευλογώ 

τα πόδια σας να σας οδηγήσουν σε Εμένα. 

Ευλογώ και μετουσιώνω κάθε εξάρτηση συναισθηματική, την 

οποία έχετε δημιουργήσει με υποστάσεις του Ανθρώπου και 

σας οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις. Μετουσιώνω τις 

συναισθηματικές εξαρτήσεις, που καλύπτουν ανασφάλειες, 

μέσα στην Αλήθεια Μου και στην Αγάπη Μου, ώστε να μην 

είστε ευάλωτοι σε καμία συναισθηματική εξάρτηση και 

συναισθηματική επιρροή, αλλά να διακρίνετε το 

συναισθηματισμό σας. Παρουσιάζω τις εξαρτήσεις σας μέσα 

σας, για να τις αντιληφθεί ο νους σας και η καρδιά σας, να 

ξεπεράσετε αυτές. Να κινηθείτε ελεύθεροι από αυτές 

καθοδηγούμενοι από Εμένα στην πραγματική Ένωση μαζί 

Μου, που δεν περιέχει συναισθηματικές εξαρτήσεις, αλλά Φως, 

Ζωή και Ελευθερία, επίγνωση Ενότητας και Αγάπης. 

Απορροφώ από εντός σας τη φόρτιση των συναισθημάτων, 

του άγχους, της ανασφάλειας. Απορροφώ από εντός σας κάθε 

στοιχείο που σας παραπλανεί, σας αποπροσανατολίζει, σας 

δημιουργεί εικόνες, οι οποίες παραφράζουν την Αλήθεια. 

Απορροφώ όλες τις ενεργειακές δομές, που έχουν 

εμφιλοχωρήσει εντός σας και δεν σας επιτρέπουν να δεχθείτε 

άμεσα την αφύπνιση της Θείας Ζωής, να κινηθείτε με τόλμη 

και παρρησία σε αποκατάσταση. Μετουσιώνω όλα αυτά 

πλήρως, ώστε να μην επιδρούν πάνω σας, να μη σας 

επηρεάζουν, να μη σας αγγίζουν, αλλά να σας αγγίζει μόνο η 

δική Μου Φωνή και Καθοδήγηση, η δική Μου Αγάπη, η δική 

Μου 



ενεργοποίηση. Να σας αγγίζει μόνο η καθοδήγηση και η 

επίγνωση της καθαρότητας, της μεταμέλειας και της 

μετατόπισης και αυτή να φανερώνετε μέσα από όλες τις 

κινήσεις σας. 

Απομακρύνω από το περιβάλλον σας ανθρώπους, που σας 

επηρεάζουν, που δεν σας βοηθούν να απελευθερωθείτε, που 

σας εγκλωβίζουν σε οποιοσδήποτε μορφής καθηλωτικές 

εξαρτήσεις. Ευλογώ σχέσεις, οι οποίες ήδη υπάρχουν και 

μετουσιώνω τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε εσείς να 

κατευθύνετε αυτές κι όχι αυτές εσάς. Ώστε η επαφή σας με τους 

ανθρώπους να μη σας επηρεάζει, να μη σας επιβάλλει 

καταστάσεις και σκέψεις, αλλά εσείς να μπορείτε να ελέγχετε 

την επαφή σας και να τη διατηρείτε χωρίς να δεσμεύεστε. 

Διαχέω εντός σας καθαρή Αγάπη, μετουσιώνοντας και ελευθε-

ρώνοντας τις διεργασίες σας από κάθε λειτουργία Νόμου, που 

σας έχει θέσει υπό την επήρεια υποστάσεων με τη δική σας 

θέληση. Σας ελευθερώνω από οποιαδήποτε επήρεια και σας 

αναλαμβάνω υπό την Επιστασία Μου την Απόλυτη, την 

Απόλυτη Καθοδήγησή Μου και την Απόλυτη Αγάπη Μου. 

Προστατεύω ολοκληρωτικά το νου, την καρδιά, τη συνείδηση, 

την προσωπικότητα, το είναι και τα σώματά σας, μέχρις ότου 

οι διεργασίες της επίγνωσης, της μεταμέλειας, της κατανόησης, 

της Αγάπης, ολοκληρωθούν. Μέχρις ότου φανερωθεί εντός 

σας η σύνεση και η ορθοφροσύνη και μπορέσετε να επιλέξετε 

ελεύθερα τις διαδικασίες της ζωής σας, τις εκδηλώσεις της 

Αγάπης σας και της Ενότητάς σας μαζί Μου. 

Στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό, ως ο Άπειρος Λόγος 

Χριστός, αποκαθιστώ την Ισορροπία σας παρέχοντας από το 

Είναι Μου ό,τι χρειάζεστε, για να μπορέσετε να προχωρήσετε 

και να εξελιχθείτε. 

Ευλογώ τις σχέσεις σας μετά των συντρόφων σας, για να είναι 

σχέσεις Αγάπης, που δεν θα εγκλωβίζουν αλλά θα οδηγούν 

στην άνοδο και στην εξέλιξη. 

Ευλογώ την εργασία σας να σας εξυπηρετεί πάντοτε, να μη σας 

εγκλωβίζει. Να μην κλυδωνίζεται, να μη 



βάλλεται αλλά να μείνει οταθερή και να επεκτείνεται, για να 

σας εξασφαλίζει τ' απαραίτητα προς το ζειν και περισσότερα 

από αυτά, ώστε να έχετε όχι μόνο άνεση κινήσεων, αλλά 

ικανότητα να διαμοιράζετε αγαθά στον Άνθρωπο. 

Ευλογώ τα σπίτια σας και πλημμυρίζω αυτά με την Αγάπη Μου 

μετουσιώνοντας τις δονήσεις, που τα διαποτίζουν, σε Αγάπη 

και Φως. Διαλύω και αποσυνθέτω κάθε άβια ή έμβια εικόνα, 

κάθε σκεπτομορφή, μετουσιώνοντας τα στοιχεία που τη 

συνέθεσαν σε Αγάπη, Φως, Αρμονία και Ισορροπία. 

Πλημμυρίζω τα σπίτια σας με την Προστασία Μου και την 

Αγάπη Μου. Θέτω Πύρινο Σταυρό μέσα σε αυτά 

περιστρεφόμενο, διαχέοντα Ισορροπία. Συνδέω αυτόν με 

Εμένα, για να τροφοδοτείται από Εμένα συνεχώς και να μην 

αλλοιώνεται η Χάρη του και η Προστασία του. Θέτω φύλακες 

Αγγέλους εκ του Θρόνου Μου στις εισόδους και εξόδους των 

σπιτιών σας, για να προστατεύουν αυτά από κάθε επέμβαση 

ανθρώπου, από κάθε είδους καταστροφή. Να μην επιτρέπουν 

να εισέρχονται σε αυτά πνευματικές υποστάσεις, οι οποίες δεν 

προσκυνούν και δεν αποδέχονται Λόγο-Χριστό Σταυρω- 

θέντα και Αναστάντα. Να διαφυλάττουν την ασφάλεια, την 

ευρυθμία, την τάξη, την Ισορροπία, την Αρμονία και την 

Προστασία των σπιτιών μέσα στα οποία κατοικείτε. 

Ευλογώ τα κρεβάτια πάνω στα οποία κοιμάστε. Τα πάλλω 

στην Αγάπη Μου, στο Φως Μου και στην Αρμονία Μου, για να 

είναι κατάλληλα για την ξεκούραση της πνευματοψυχής και 

των σωμάτων σας. Κατάλληλα για να δέχεται η ύπαρξή σας 

μαθητεία Φωτός και Αγάπης και ν' ανακυκλώνει δονήσεις 

Ευλογίας και Αρμονίας, ώστε η ξεκούρασή σας να μην είναι μία 

ξεκούραση επιφανειακή, του σκηνώματος μόνο, αλλά να 

προέρχεται από τη Γαλήνη και την Αρμονία του Θεού. 

Ευλογώ τα μέσα με τα οποία κινείστε. Τους διαχέω την 

Προστασία Μου, τα πάλλω με την Προστασία Μου, ώστε ν' 

ακτινοβολεί γύρω τους, να είναι συνεχής, 



αμετάβλητη και σταθερή, όχι δίνοντας στόχο, αλλά 

δημιουργώντας προϋποθέσεις ασφάλειας σε όλες τις 

μετακινήσεις σας. 



Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Στο Όνομα το Ένα και Μοναδικό του Λόγου - Χριστού, ευλογώ 

το χώρο και τον ενώνω με τα πάντα. Εμφανίζω τα αιθερικά 

του εντυπώματα σε όλα τα πεδία, ώστε να λειτουργήσει η 

εκδηλούμενη Μυσταγωγία και να καταστεί φανερή σε όλα τα 

πεδία, ως να πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο πεδίο, στο 

οποίο θα γίνεται αντιληπτή. Καλώ να παρακολουθήσουν 

αυτήν όλες οι υποστάσεις των πνευματικών πεδίων. Καλώ 

μέσα από τα Άπειρα Σύμπαντα κάθε ύπαρξη, όπου κι αν 

βρίσκεται διασκορπισμένη, ώστε υπό την επιστασία των 

Αγγελικών ταγμάτων και υπό την επιτήρηση των 

χαρισματικών υποστάσεων των πνευματικών πεδίων να 

συνταχθούν σε ομάδες, ώστε με απόλυτη τάξη όλες οι 

υπάρξεις να συμμετάσχουν στη Μυσταγωγία της Ζωής και της 

Αγάπης και να λάβουν την Άπειρη ροή της Αναγέννησης εντός 

τους. 

Αγαπημένε Πατέρα, Είμαι ο Άνθρωπος που θεώνεται. Με 

γνωρίζεις, Πατέρα, και Σε γνωρίζω, όσο ο περιορισμός μου μου 

έχει επιτρέψει να Σε χωρέσω. Εσύ όμως, Άπειρε, γνωρίζεις τις 

κινήσεις του νου μου, γνωρίζεις τον τρόπο με τον οποίο 

εκδηλώνομαι, αισθάνομαι και συμπεραίνω. Γνωρίζεις τον 

τρόπο με τον οποίο ανησυχώ για τον Εαυτό μου Άνθρωπο και 

για τον πλανήτη γη. Γνωρίζεις την ποιότητα της Αγάπης μου 

και την ποιότητα του ενδιαφέροντος μου για τα τμήματα του 

Εαυτού μου. Γνωρίζεις τα πάντα. Στα παραδίδω, Πατέρα μου, 

όλα αυτά. Τα εμβαπτίζω μέσα στο Άπειρο Μεγαλείο 



Σου, στην Άπειρη Ουσία Σου, που εντός μου υπάρχει και τα 

μετουσιώνω πλήρως, ώστε καμία επιμέρους ποιότητα 

προερχόμενη από ανθρώπινες τοποθετήσεις, από μέρος της 

Αλήθειας, να μην μπορεί να εκφραστεί μέσα από τους παλμούς 

του είναι μου, από τους παλμούς της φωνής μου και από τους 

παλμούς των σωμάτων μου. 

Αναδύω Εσένα, τον Ένα και Μοναδικό Υπερούσιο Λόγο - 

Χριστό από εντός μου και γεμίζω όλα τα στοιχεία μου με Θείο 

Φως και Θείο Πυρ, πραγματώνοντας ολοκληρωτική μετάλλαξη 

και μετουσίωση, ελευθερώνοντας μέσα από όλα τα Κέντρα 

λειτουργίας μου, μέσα από το νου, την καρδιά και τη 

συνείδησή μου, μέσα από όλες τις παλμικές δομές των 

σωμάτων μου, τους κρουνούς της Χάρης, τους κρουνούς του 

Θείου Πυρός, την Ανεξάντλητη Πηγή της Θείας Πανσοφίας και 

Παγγνωσίας, της Θείας Παντοδυναμίας και Ενότητας του Ενός 

Λόγου - Χριστού. 

Συντονίζω τα τμήματα του Εαυτού Ανθρώπου που 

παρίστανται, αλλά και αυτά που απουσιάζουν και αποτελούν 

μαθητές και ακολούθους του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, 

με τη ροή του Θείου Πυρός, με τη ροή της Αγάπης και της 

μετουσίωσης, που εκχέεται από Εσένα, για να γεμίσει τα πάντα 

με Φως και Ζωή, Αρμονία και Ενότητα, με Υπερούσια Αγάπη. 

Αγαπημένη γη, Αγαπημένε πλανήτη της εκπαίδευσης του 

Εαυτού Μου, η δόνηση που σε πάλλει τη χρονική αυτή 

περίοδο, ενεργοποιεί την εκδήλωσή Μου ως Θηλεία Αρχή, 

ως Υπερούσια και 'Αχραντη, Ανεξάντλητη και Αναλλοίωτη, 

ουδόλως αναλισκόμενη Μητέρα - Λόγο - Χριστό. Διαχέομαι 

και απορροφώ τον ατελή κραδασμό σου που επικαλείται την 

Ευλογία Μου, την ατελή ποιότητα της αγάπης σου που 

επικαλείται την ενεργοποίηση της Θείας Αγάπης, την ατελή 

ποιότητα της συγγνώμης, της κατανόησης, του ελέους, που 

επικαλείται και ενεργοποιεί τη Θεία Κατανόηση και το Θείο 

Έλεος. Ευλογώ όλους τους κραδασμούς, που εκχέεις γη, τους 

προερχόμενους από τις τοποθετήσεις του νου των 

υποστάσεων που σε κατοικούν και τους αναβιβάζω, τους 



τελειοποιώ, ώστε να συντονιστούν με δυναμικό Θείας 

ποιότητας, για να έλξουν σ' εσένα τη Θεία Απειρότητά Μου και 

τη Θεία Αγάπη Μου ολοκληρωμένα, για να συντελεστεί 

ουσιαστική μεταβολή στη ροή των συνειδήσεων, στη ροή των 

συναισθημάτων, στη ροή του νου. 

Διέρχομαι μέσα από τους αγωγούς της επαφής και 

επικοινωνίας σου με τα τμήματα του Εαυτού σου, Ανθρωπε, 

που εσύ διαμορφώνεις συντονισμένος με τις ιδέες και τις 

δονητικές ποιότητες της Αγάπης, της αλληλοβοήθειας, της 

Προσφοράς, που οι ημέρες ενεργοποιούν και μετουσιώνω 

μέσα από το νου, την καρδιά και τη συνείδησή σου, μέσα από 

την προσωπικότητά σου και από την ύπαρξή σου ολόκληρη, 

όλα τα στοιχεία της μικροπρέπειας, τα μέτρα και τα σταθμά 

που προέρχονται από τα ανθρώπινα κατεστημένα, 

οτιδήποτε τείνει να σε εγκλωβίσει σε κραδασμούς 

περιορισμένους και να σε έλξει σε στοιχεία ανθρώπινων 

εκδηλώσεων. Τα μετουσιώνω πλήρως εμβαπτίζοντάς τα 

στην Άπειρη, Θεία, Ύπαρξή Μου, στην Άπειρη Θεία Πηγή της 

Γέννησης των Κόσμων. Σου παραδίδω Θεία ροή Αγάπης μέσα 

στην καρδιά, Θεία ροή Αλήθειας μέσα στο νου, Θείες 

διαστάσεις συνειδησιακών βιωμάτων μέσα στη συνείδηση. 

Απορροφώ ό,τι γεννάς σαν νους, σαν καρδιά, σαν συνείδηση 

και σαν προσωπικότητα και το εκδηλώνεις με ποικίλες μορφές 

στην καθημερινή ζωή σου οικοδομώντας κατεστημένα. 

Απορροφώ ό,τι γεννάς, που συντελεί στη διαπαιδαγώγηση της 

ανθρώπινης ύπαρξης, στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής 

της κοινωνίας, σε όλες τις μορφές της επιστήμης, της παιδείας, 

της δικαιοσύνης, της λογοτεχνίας, της τέχνης, σε όλες τις 

μορφές που εκφράζουν ιδέες ανώτερες ή κατώτερες, ή την 

εκμετάλλευση της ανθρώπινης υπόστασης με οποιοδήποτε 

τρόπο, που ωθούν σε κατεστημένα αναγκών και υποδού-

λωσης της ανθρώπινης ψυχής. Απορροφώ ό,τι γεννάς, 

Άνθρωπε, με όλους σου τους παλμούς και όλους τους τρόπους 

εκδηλώσεων και με αυτά κοσμείς τη γη σου, κοσμείς το σώμα 

σου. Τα απορροφώ ολοκληρωτικά και από εσένα και από τη 

γη σου, την οποία έχεις γεμίσει 



με αποτυπώματα δυσαρμονίας, με θεμέλια σαθρά, για να 

οικοδομήσεις κατεστημένα επί των κατεστημένων και να 

διατηρήσεις τη λανθασμένη πορεία των αιώνων, όταν ήδη ο 

πλανήτης πάλλεται στη Θεία Ζωή και στο Θείο Φως, όταν ήδη 

ο πλανήτης έχει αναχθεί σε νέες ποιότητες δονήσεων και έχει 

εισχωρήσει στην παλμοδόνηση της Θεότητας. 

Απορροφώ καθετί και το ενώνω με Εμένα, τη Θεία Μητέρα του 

Παντός, τη Θεία Γέννηση του Παντός, εκδηλώνοντας την 

αέναη ροή της Γέννησης εντός σου, μέσα στο νου, την καρδιά 

και τη συνείδησή σου, εγκολπώνοντας τη Θεία Μου Μήτρα με 

σπινθηρισμούς Πύρινους, με δομές Υπερούσιες, μέσα σε όλους 

τους παλμούς των σωμάτων σου, μέσα σε όλες τις δομές των 

κυττάρων σου, του νου, της καρδιάς και της συνείδησής σου, 

μέσα σε όλα τα συμπαγή στοιχεία της προσωπικότητάς σου. 

Γεννώ και θέτω σε λειτουργία τη γέννηση Θείας Αγάπης, Θείου 

Φωτός, Θείας Αρμονίας και Θείας Αλήθειας από εντός σου, 

τέτοιας μορφής και τέτοιας ροής που να μην μπορείς να τη 

σταματήσεις, να την αμαυρώσεις. Να μην μπορείς να την 

εγκλωβίσεις μέσα στα τοιχώματα του διαχωρισμού σου με 

κανένα τρόπο ή να περιορίσεις την ποιότητά της και την ορμή 

της, αλλά να εκδηλωθεί με συνεχείς μετατοπίσεις, μεταλλάξεις 

και ανακατατάξεις, που θα σε οδηγήσουν πλέον να συνει-

δητοποιήσεις με απόλυτη επίγνωση τη λανθασμένη πορεία 

σου και θα σου παρουσιάσουν φανερές εικόνες των σωστών 

επιλογών, της σωστής εκδήλωσης, της Ενότητας, του Φωτός, 

της Αγάπης, της Αρμονίας και της Ισορροπίας. 

Γεννώ την Αρμονία πάνω στη γη για κάθε αποτύπωμα 

δυσαρμονίας, που απορρόφησα εντός Μου, που εσύ το 

δημιούργησες, Άνθρωπε. Γεννώ το Λόγο, την Ουσία της Ζωής 

και της Αγάπης, την Απειρότητα των Θείων Παλμών, σε 

πολλαπλότητα και Ολότητα, χωρίς αυτή η πολλαπλή Γέννηση 

να αποδυναμώνει την ολοκληρωμένη 



Ενότητά Του, αλλά παρουσιάζοντας σ' εσένα πως ο Λόγος - 

Χριστός δύναται να εκδηλώνεται, χωρίς να αλλοιώνεται ή να 

παρεμποδίζεται, ενταγμένος στις αναγκαιότητες της 

πολλαπλότητάς σου, μα πάντα Ένας, πάντα Υπερούσιος, 

πάντα Ανεξάντλητος, πάντα δυνάμενος να δημιουργήσει, με 

τον κατάλληλο τρόπο και με τις κατάλληλες διεργασίες, όλες 

εκείνες τις προϋποθέσεις, που θα σε οδηγήσουν στην απόλυτη 

επίγνωση και μεταλλαγή. 

Εγώ θυσιάζομαι για σένα γη, Εγώ θυσιάζομαι για σένα, 

Άνθρωπε, ως Λόγος Θηλεία Αρχή. Θύω τον Εαυτό Μου για 

την αναγωγή σου, για να λάβεις το Υπερούσιο Αυτενεργές 

Έλεος, για να συντονιστείς μαζί του και να λάβεις τα οφέλη 

του Νόμου αυτού, που ακόμα δεν συνέλαβες τον τρόπο 

λειτουργίας του. 

Ευλογώ στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό όλα τα τμήματα 

του Εαυτού Ανθρώπου, που εκδηλώνονται από γυναικεία 

σκηνώματα και εγκυμονούν αυτή τη χρονική περίοδο πάνω 

στη γη. Διασπώ όλες τις συνδέσεις με τα πνεύματα και τις 

ψυχές, που αναμένουν να γεννηθούν, τα οποία δεν μπορούν 

να συμμετάσχουν στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας και να 

κατανοήσουν την Υπερούσια Αλήθεια του, λόγω της 

εξελικτικής τους βαθμίδας. Καλώ ψυχές και πνεύματα από 

τους πνευματικούς χώρους, με τη συνοδεία Αγγέλων Μου, 

καταρτισμένα και καταλλήλως εμποτισμένα με τη Θεία Διδαχή 

της Αλήθειας και της Αγάπης. Τα συνδέω άρρηκτα με τις 

υποστάσεις και τα σώματα των γυναικών από τις οποίες 

αποσύνδεσα προηγουμένως τα πνεύματα και τις ψυχές, που 

ανέμεναν τη γέννησή τους, για να γεννηθούν από αυτές. 

Ευλογώ τα σκηνώματα των γυναικών, για να μπορέσουν να 

ισορροπήσουν και να εισδεχθούν με απόλυτη Αρμονία τις νέες 

υποστάσεις. Ευλογώ τη γέννηση των φωτισμένων 

πνευμάτων και ψυχών, αναλαμβάνοντάς τα πλήρως υπό την 

απόλυτη Επιστασία Μου και Καθοδήγησή Μου για όλο το 

χρονικό διάστημα της ζωής τους, ώστε να μην απωλεσθούν 

και να μη 



χάσουν τον προορισμό τους, αλλά όποιες κι αν είναι οι 

συνθήκες διαβίωσής τους, να επιφέρουν ανακατατάξεις 

ανόδου εκτελώντας το Έργο τους. 

Ταξινομώ ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές της γης και τις 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, τη γέννηση των 

πνευμάτων και των ψυχών, ώστε να μην υπάρξουν καμίας 

μορφής δυσαρμονικές εκδηλώσεις, αλλά ανάλογα με τις 

συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στις διάφορες χώρες, 

να γεννηθούν αντίστοιχης Χάρης, Φωτός και πνευματικής 

κατάρτισης υποστάσεις, που θα επιφέρουν μεταλλαγές, 

χωρίς να εγκλωβιστούν. Εξαιρώ από την ενέργειά Μου 

ορισμένες περιοχές της γης, που ακόμα δεν μπορούν να 

εισδεχθούν τη δόνηση των επίλεκτων πνευμάτων και ψυχών 

και αποστέλλω στις περιοχές αυτές υποστάσεις, που θα 

προετοιμάσουν τα τμήματα του Εαυτού Μου που τις 

κατοικούν, για να εισδεχθούν νέες ποιότητες δονήσεων. 

Στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό, ως Υπερούσια Μητέρα 

των Κόσμων, συλλέγω όλα τα πνεύματα και τις ψυχές που 

αποσύνδεσα από τις γυναίκες, που επρόκειτο να τα γεννήσουν. 

Τα χωρίζω σε ομάδες κατά φύλο, άρρεν και θήλυ. Στο Όνομά 

Μου το Ένα και Μοναδικό απεκδύω όλες τις υποστάσεις από 

τα ενδύματα που φέρουν, όποια κι αν είναι αυτά. Μετουσιώνω 

ολοκληρωτικά οτιδήποτε έχουν διαταράξει μέσα στο Σύμπαν, 

που αφορά υποστάσεις, χώρους ή αντικείμενα, 

επαναφέροντας τα πάντα στην τάξη, την Αρμονία, την 

ευρυθμία, το Άπειρο Φως, τη Θεία Ισορροπία και Τελειότητα. 

Ενδύω τις ψυχές και τα πνεύματα με χιτώνες πάλλευκους, 

παλμοδονούμενους στη Θεία Αγάπη και το Φως, φέροντες 

τυπωμένο επάνω τους το Σταυρό της Θυσίας του Λόγου - 

Χριστού. Δίνω μικρές πτέρυγες σε όλες τις υποστάσεις, για να 

μπορούν να κινούνται με άνεση στα πνευματικά πεδία. Τις 

εμβαπτίζω στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό και δίνω στις 

μεν άρρενες το όνομα Χρήστος, στις δε θηλείες το όνομα 

Μαρία. Παραδίδω αυτές, κατά ομάδες είκοσι υποστάσεων, 

συνοδευόμενη από δύο Αγγέλους Μου η κάθε ομάδα, σε 

Μητέρες των πνευματικών πεδίων, για 



να γαλουχηθούν στις αρχές της Αγάπης, της Ενότητας, της 

Ευλογίας, του Φωτός, της Θείας Νομοτέλειας και Αλήθειας. 

Συμπληρώνω κάθε στοιχείο που τους λείπει. Τελειοποιώ τις 

λειτουργίες τους. Ενσωματώνω εντός τους το Θείο Είναι Μου. 

Τους δίνω δύναμη προσευχής και δύναμη εκδήλωσης του 

Θείου είναι τους με καθαρότητα και σαφήνεια. Τις 

επισφραγίζω με την παλμοδονούμενη Ύπαρξή Μου. 

Ενώνομαι με τους αγωγούς ροής της δυσαρμονίας του 

Ανθρώπου και της γης, που τροφοδοτούν την εκδήλωση 

συρράξεων. Καθιστώ αδύνατη την ανακύκλωση του ρεύματος 

αυτής της ποιότητας ανάμεσα στους λαούς, παρεμβάλλοντας 

τον ενωμένο Εαυτό Μου σαν Υπερούσια Ουσία Ζωής, σαν 

Υπερούσια Ουσία Ειρήνης. Ευλογώ την εξεύρεση κοινών 

λύσεων για αποτελέσματα Αρμονίας και Ειρήνης. 

Μετουσιώνω κάθε ποιότητα, κάθε εκδηλωμένη ή ανεκδήλωτη 

μορφή συλλογισμών και σχεδίων, που συντηρεί την ιδέα των 

συγκρούσεων και δημιουργεί κινδύνους για τη διατήρηση της 

Ειρήνης. Εμφανίζω όλα τα κρυμμένα συμφέροντα 

στηριζόμενα σε οικονομικές τοποθετήσεις, ώστε να γίνουν 

φανερά σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε όλους τους πολιτικούς 

αρχηγούς, σε όλους τους αρχηγούς κρατών και να ωθήσουν 

σε σωστές και ολοκληρωμένες κινήσεις, που θα επιτρέψουν 

την επίλυση των οποιωνδήποτε εντάσεων με ειρηνικούς 

τρόπους, θα απεγκλωβίσουν τα οικονομικά αδιέξοδα, που με 

έντεχνους τρόπους δημιουργούνται από τις ανθρώπινες 

διάνοιες, για να εξυπηρετηθούν οι σκοπιμότητες του 

οικονομικού κέρδους και της μερικότητας. 

Μετακινώ τα αποθέματα της πλάνης, της αρνητικότητας, της 

αντιλογίας και της σύγκρουσης, από το νου, την καρδιά, τη 

συνείδηση, την προσωπικότητα και τους παλμούς των 

σωμάτων των υποστάσεων - σκηνωμάτων, που έχουν άμεση 

σχέση και άμεση ευθύνη για τα γεγονότα, που εκδηλώνονται 

στη Μέση Ανατολή. Τα μεταφέρω από εντός τους εντός Μου, 

ώστε να μην 



υπάρχει καμία πιθανότητα να παραμείνουν σταθερά μέσα 

τους. Διαρρηγνύω τα στεγανά, που φέρουν σαν υποστάσεις 

εγκλωβισμένες στις εγωιστικές τοποθετήσεις τους. Λαμβάνω 

το δικαίωμα αυτό, όχι διότι εκδηλώνομαι ως ο Ένας και 

Μοναδικός Λόγος που κατέχει τα πάντα, αλλά διότι η απόλυτη 

και ολοκληρωτική ένδυσή Μου και ταύτισή Μου με οτιδήποτε 

εκδηλώνουν, Μου επιτρέπει να εκδηλώνομαι ως αυτές οι 

επιμέρους υποστάσεις και να λειτουργώ από εντός τους 

δημιουργώντας πραγματικές και ολοσχερείς μετατοπίσεις. 

Εκ των έσω αναδιαρθρώνω τις υποστάσεις αυτές. 

Μετουσιώνω τη δομή, που φέρουν σαν παλμοδονούμενες 

πνευματοψυχές. Μετουσιώνω τα αποτυπώματα, που έχουν 

εισχωρήσει από τις εμπειρίες των ζωών, αλλά κι από τη 

συγκεκριμένη ζωή, εντός τους και διαμορφώνουν 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις και επιλογές, συγκεκριμένα σχέδια, 

τρόπους ομιλίας και κινήσεων. Από μέσα τους αναβλύζω και 

με την Ύπαρξή Μου κατακαίω τα φθοροποιά στοιχεία της 

πλάνης, που συντηρούμενα από τον εγωισμό επιτρέπουν 

τη συνεχή ανακύκλωση και αναβίωση δυσαρμονίας, που 

εξυπηρετεί το διχασμό και όχι την Ένωση. Από μέσα τους 

αναβλύζω ως ο Ένας Εαυτός και ως ο Ένας Εαυτός 

εκδηλούμενος ουδείς δύναται να φέρει αντίσταση στο 

Υπερούσιο Πυρ Μου. 

Κατακλύζω νου, καρδιά, συνείδηση, προσωπικότητα και 

παλμούς σωμάτων. Μετουσιώνω στο Αδιάφθορο Πυρ Μου 

όλες τις δομές, που δεν επιτρέπουν να εκδηλωθεί νέα ροή 

επιλογών από εντός τους, νέες ιδέες, νέα συναισθήματα, νέες 

ποιότητες δονήσεων. Μεταλλάσσω πλήρως τη δομή των 

υποστάσεων αυτών, χωρίς να δημιουργώ διαποτίσεις ή 

ενώσεις με άλλες υποστάσεις, ώστε όλες οι υποστάσεις, που 

έχουν άμεση και έμμεση σχέση με το θέμα του μεσανατολικού 

και λαμβάνουν θέση επ’ αυτού κατευθύνοντας τις εξελίξεις, να 

παρουσιάσουν νέες τοποθετήσεις. Καθιστώ τις υποστάσεις 

αυτές συγγενείς, ώστε να μην μπορούν να δημιουργηθούν 

αντιδράσεις από την ίδια τη δομή των υποστάσεων. 

Εισέρχομαι στην προσωπικότητά τους και μετουσιώνω τις 



έντονες δομές αντίδρασης σε δομές συνένωσης και 

κατανόησης. Τις παλμοδονώ σε όμοιες συχνότητες νου, 

καρδιάς και συνείδησης, αδρανοποιώντας όλες τις αιτίες, που 

δύνανται να ενεργοποιήσουν συγκρούσεις. 

Στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό επισφραγίζω την Ειρήνη 

του κόσμου, επισφραγίζω την ευταξία της φύσης και την 

ισορροπία της, για να διατηρηθεί. Επισφραγίζω τη συνεργασία 

των λαών και των αρχηγών αυτών. Επισφραγίζω τη νέα 

πορεία ολόκληρου του πλανήτη σε εκδηλώσεις Ειρήνης. 

Ευλογώ την Ελλάδα. Στο Όνομά Μου το Ένα και Μοναδικό 

διαχέω την Άπειρη Αγάπη Μου, για να μεταλλάξει τις 

ποιότητες, που εκδηλώνονται στον Ελλαδικό χώρο, στον 

τομέα των ιδεών. Ευλογώ τους κυβερνώντες τη χώρα αυτή και 

τα πολιτικά κόμματα. Εισέρχομαι εντός τους και δημιουργώ 

ρήξεις στα κατεστημένα της νοοτροπίας τους, για να 

εκδηλωθεί η Θεία Βουλή και η Θεία Αλήθεια. 

Ευλογώ την παιδεία της Ελλάδας. Διαπνέω τους υπεύθυνους, 

που ασχολούνται με το θέμα της παιδείας με νέα ροή ιδεών, 

για να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαπαιδαγώγησης 

ανθρώπινων ψυχών και πνευμάτων. Τους απομακρύνω από 

την επιφάνεια και από τα κατεστημένα της μερικότητας, τα 

οποία υπηρετούν. Τους συντονίζω με υποστάσεις των 

πνευματικών πεδίων, οι οποίες γνωρίζουν και κατέχουν το 

Μυστήριο της Ανθρώπινης Ύπαρξης και δύνανται να δώσουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες και να παρουσιάσουν 

συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα, για να λειτουργήσει 

το σύστημα της παιδείας με σκοπό την ανοικοδόμηση της 

Ανθρώπινης Ύπαρξης, τη σωστή και ολοκληρωμένη 

διαπαιδαγώγησή της. 

Ευλογώ την οικονομία σου Ελλάδα, ευλογώ το λαό σου, για να 

μην έλθει σε ένδεια. Ευλογώ τη δυνατότητα του Ελληνικού 

λαού να ζει με Αρμονία και Ισορροπία, χωρίς αναταραχές. 

Μειώνω τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις. Μετουσιώνω 

αυτές σε εσωτερική επίγνω- 



ση, σε διάθεση συνεργασίας, σε συλλογική προσπάθεια και 

κοινό αγώνα για άνοδο και εξέλιξη του Ελλαδικού 

πληθυσμού, της Ελληνικής κοινωνίας και της Ελλαδικής 

πραγματικότητας. Αλλάζω τον τρόπο σκέψης του Ελλαδικού 

πληθυσμού, ώστε να συντελεί στην παραγωγή 

αποτελεσμάτων, που θα έχουν σαν χαρακτηριστικό την 

ανόρθωση και την αποκατάσταση της οικονομίας και την 

εσωτερική ισορροπία και Ειρήνη. 

Ευλογώ τα καιρικά φαινόμενα και μειώνω τη σφοδρό- 

τητάτους, ώστε να μη βλάψουν τις καλλιέργειες, αλλά οι 

εκδηλούμενες καιρικές συνθήκες να έχουν την ένταση εκείνη, 

που ακολουθεί τη φυσιολογική ροή των εποχών, επιτρέποντας 

μία μεγαλύτερη συχνότητα βροχοπτώσεων, λόγω 

αναγκαιότητας του Ελλαδικού χώρου, χωρίς όμως αυτές να 

έχουν την ταχύτητα και τη σφοδρότητα, που θα προκαλεί 

οποιασδήποτε μορφής προβλήματα ή καταστροφές σε 

καλλιέργειες, οικήματα ή περιοχές του Ελλαδικού χώρου. 

Ευλογώ το Έργο Μου, το Υπερούσιο Έργο της Αγάπης και του 

Φωτός και παρέχω τον Εαυτό Μου σε αυτό. Ευλογώ εσένα, 

Αγαπημένε Εαυτέ μαθητή, σου δίνομαι σαν Ολότητα, σαν 

Υπερούσια Αγάπη και Κάθαρση. Σε καλύπτω ολόκληρο, σε 

απορροφώ εντός Μου. Μετουσιώνω οτιδήποτε υπάρχει, που 

δεσμεύει την ύπαρξή σου, οτιδήποτε πάλλεται σαν δέσμευση, 

προερχόμενο από εσένα, μέσα στα Σύμπαντα της μορφής και 

του άμορφου, σε χώρους, υποστάσεις και παλμούς. 

Αποκαθιστώ την ολοκληρωμένη Τελειότητα μέσα στα πάντα, 

την ολοκληρωμένη Αρμονία, ελευθερώνοντας και εσένα, 

γεμίζοντας το είναι σου με Ισορροπία και Αρμονία. Ευλογώ τη 

ζωή σου, την εργασία σου, την οικογενειακή σου αρμονία, για 

να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν χωρίς 

παρενοχλήσεις από την υλική σου ζωή, να προχωράς και να 

εξελίσσεσαι στην πνευματική σου πορεία, προσφέροντας τον 

εαυτό σου στον Άνθρωπο σαν Υπερούσια Αγάπη και 

Τροφοδοσία Ζωής. 

Αγαπημένε Ιωάννη - Λόγε, σου παρέχω τον Ολοκληρωμένο 

Εαυτό Μου, σαν την Υπερούσια Ευλογία της 



Άναρχης Θηλείας Αρχής προς την Άναρχη Άρρενα Αρχή. Μέσα 

από αυτή την Ευλογία παράγω τους αέναους και ατέρμονους 

παλμούς της Αδιάφθορης Ουσίας και με αυτούς πλημμυρίζω 

τα σώματα, το νου, την καρδιά και τη συνείδησή Σου. 

Περιδινίζομαι μέσα Σου και γύρω Σου κι απορροφώ καθετί, 

που ο Άνθρωπος έχει εναποθέσει μέσα στην Απειρότητα του 

Είναι Σου, μέσα στους παλμούς των σωμάτων Σου. Σε 

πλημμυρίζω με την Ενότητά Μας, με την Αγάπη Μας, με την 

Ουσία Μας. Σου παρέχομαι σαν ανεξάντλητο δυναμικό Ζωής, 

γιατί Ένα Είμαστε και μόνο η Ενότητά Μας δύναται να 

εκδηλώσει την Υπερούσια Ζωή Μας, την Υπερούσια Αγάπη 

Μας, το Υπερούσιο Έργο Μας πάνω στη γη. 

Ευλογώ τα βιβλία για να διαδοθούν σαν παλμοδονούμενοι 

Πυρήνες Ζωής μέσα στα πάντα, για να καταστούν ζώσα και 

παλλόμενη Ευλογία για κάθε ύπαρξη που θα τα αγγίξει 

ενεργοποίηση που θα σταλάξει στις ψυχές τη δόνηση του 

Λόγου και το Μήνυμα της Χριστοποίησης με απόλυτη 

καθαρότητα, σαφήνεια και διαύγεια. 

Διαλύω και μετουσιώνω τον αφορισμό, που εκπορεύθηκε 

προς υποστάσεις από φέρουσα Χάρη υπόσταση, 

συμμετέχουσα στον κλήρο, ώστε να μην έχει ουδεμία ισχύ. 

Μετουσιώνω την ισχύ, τη σύνθεση και τη δύναμη, του 

αφορισμού αυτού, από όλες τις υποστάσεις που τον 

αποδέχθηκαν και στις οποίες επέδρασε με όλες τις μορφές της 

Χάρης και της Εξουσίας. Καθιστώ ολοκληρωτικά 

απελευθερωμένες στο Όνομά Μου τις υποστάσεις αυτές και 

τις διαπνέω με εσωτερικές λειτουργίες κάθαρσης, 

αφυπνίζοντας το Θείο Είναι Μου εντός τους, δημιουργώντας 

προϋποθέσεις για να καθοδηγηθούν σε εσωτερικές 

μεταλλάξεις και εσωτερική επίγνωση. Ενώνω αυτές με την 

πορεία της επιστροφής και της Θέωσης, ώστε η κάθε 

υπόσταση ανάλογα με την εξέλιξή της, δεχόμενη το Έλεος 

Μου, την καθαρότητα της Θείας Δόνησης, τις διεργασίες της 

Θείας Αφύπνισης και της Θείας Ζωής, να προχωρήσει με 

ισορροπία στη μεταλλαγή της. Να εισχωρήσει σε νέα στάδια, 

που θα της επιτρέψουν να εκδηλώσει νέες ποιότητες Αγάπης, 

ιδεών, 



συνειδησιακών βιωμάτων. Να καταδείξει μεταμέλεια και 

μετάνοια, για να προχωρήσει σε υψηλότερα πνευματικά 

στάδια. Διαχέω προς τον ιερωμένο, που εκδηλώθηκε 

αφορίζοντας, την επίγνωση της πράξης του, για να διδαχθεί 

μέσα από αυτή τη λανθασμένη κίνησή του και να κινηθεί για 

να μεταλλάξει τη δυσαρμονία, η οποία ήδη πάλλεται, από τη 

στιγμή που εκδηλώθηκε, γύρω του και μέσα του και διαχέεται 

στα Σύμπαντα ενεργοποιώντας τους ανάλογους Νόμους για τη 

μεταμέλεια και διδαχή του. 

Απέραντε Άνθρωπε, ο Λόγος - Μητέρα, ο ουδόλως διαφέρων 

από το Λόγο - Υιό θύεται ενώπιον σου. Ενώνομαι με τα τεμάχια 

του άρτου και με τον οίνο. Ενδύομαι τα Σύμβολα, που ο Λόγος 

- Υιός άφησε σ' εσένα, για να επικοινωνείς με την Υπερούσια 

Ύπαρξή Του. Καθιστώ τον άρτο σώμα Μου και τον οίνο Αίμα 

Μου Υπερούσιον. Εγώ Είμαι ο Λόγος - Μητέρα, ο Αενάως 

εκδηλούμενος μέσα στα πάντα. Ιδού Εγώ φέρουσα τον Εαυτό 

Μου εις Θυσία Ζωής, ιδού Εγώ Πανταχού Παρούσα και 

εισπορευόμενη εντός του Ποτηριού της Ζωής, μοριακή και 

Απειροδιάστατη. Ιδού Εγώ προσφέρω το Είναι Μου, για να 

χωρέσεις την Απέραντη Ύπαρξή Μου και να βιώσεις μέσα από 

την αφομοίωση αυτή την Απέραντη Ύπαρξή σου. 

Λάβε και φάγε την Υπερούσια Ουσία του Απείρου. Λάβε και 

φάγε τη Θεία Ζωή, τη Θεία Αγάπη, το Θείο Έλεος. Λάβε και φάγε 

το συντονισμό σου με την Άπειρη Δημιουργία, την Ένωσή σου 

με την παραγωγή της Ζωής, με τη Γέννηση την αέναη, την 

ανυπέρβλητη, του Θείου Λόγου μέσα στα πάντα. Λάβε και 

φάγε τον Υπερούσιο Άμορφο Πατέρα σε απόλυτο 

συντονισμό με τον εκδηλωμένο Λόγο - Μητέρα και τον 

εκδηλωμένο Λόγο - Υιό, σε ολοκληρωτική συνύπαρξη και 

Ομοουσιότητα. 

Τα υλικά της γης καθίστανται η Άπειρη Ουσία της ρέουσας 

Δημιουργίας, η συσπειρωμένη Παγγνωσία και Πανσοφία των 

Αυτενεργών Νόμων, ο εν δυνάμει Δημιουργός Θεός, που με 

αυτό τον τρόπο σου παρέχεται, για να ενεργοποιήσει το 

Υπερούσιο και Ανεξάντλητο 



Θείο Είναι σου σε εκδήλωση και ενεργοποιημένη συμμετοχή 

στην πορεία της Θέωσης. 

Ευλογώ τον άρτο αυτό για Εσένα Λόγε - Ιωάννη. 

Εγκολπώνω εντός του την Ύπαρξή Μου, την Υπερούσια 

Αγάπη. Τον αφομοιώνω μέσα στις φωταυγείς δομές Μου 

και τον αναπλάθω από παλμούς Ζωής, από σπινθηρι- 

σμούς Ουσίας, από Θείο Πυρ και από το Άρωμα της 

Ουράνιας Ευωδίας της Υπερούσιας Αγάπης. Τον αναπλά-

θω από τη Ζωή των Κόσμων, στην οποία συμμετέχω, τον 

αναπλάθω από το ενωμένο Είναι του Ανθρώπου - Λόγου, 

στο οποίο προσφέρεσαι. Τον καθιστώ Ανεξάντλητο, Αέναο, 

Πύρινο, μεταφορέα Θείας Ζωής και Θείας ροής Αγάπης. 

Τον παραδίδω μέσα στο Είναι Σου σαν Υπερούσια 

αναγνώριση της Προσφοράς Σου, σαν Υπερούσια Ευχαρι-

στία προερχόμενη από το Όλο προς το Όλο. 

Παραδίδω αιθερικά αντίτυπα του Ποτηριού και του άρτου 

αυτού στα πνευματικά πεδία, στις εντεταλμένες και φέρουσες 

ειδική Χάρη και Εξουσία υποστάσεις, για να τα παραλάβουν 

και να κοινωνήσουν με αυτά όλες τις υποστάσεις σε όλα τα 

σημεία των εκδηλούμενων και ανεκδήλωτων Κόσμων της 

Δημιουργίας. 
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ΗΡΘΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΩ 

ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΑΝΘΡΩΠΕ 

Πραγματικά αισθάνομαι την Αγάπη, η οποία εκδηλώθηκε από 

την υπόσταση της αδελφής μου, μα και από τις υποστάσεις 

όλων, όσοι παρευρίσκονται κοντά μου και διαπέρασε όλο μου 

το είναι, με γέμισε με δύναμη και ενίσχυση. Αυτή την Αγάπη, 

Πατέρα, που χωράει τον Άνθρωπο που θεώνεται, που χωράει 

τη Διδασκαλία της Αλήθειας Σου και της Αγάπης Σου και που 

είναι η κατάδειξη, Αγαπημένε μου, ότι οι υποστάσεις εκείνες, 

που μπορούν να νιώθουν αυτές τις ποιότητες και να 

εκφράζουν τις λέξεις, που σε αυτές αντιστοιχούν, με Ουσία 

Αλήθειας και παλμοδόνηση Ζωής, θα πραγματώσουν τη 

Θέωση του Ανθρώπου, θα παρουσιάσουν το Λόγο Χριστό σαν 

ζωντανή Παρουσία πάνω στη γη, θα υπερνικήσουν όλους τους 

περιορισμούς και τα ανθρώπινα κατεστημένα. Γιατί πάνω και 

πέρα από όλα βάζουν τη Δύναμη της Αγάπης, πάνω και πέρα 

από όλα βάζουν την αναγκαιότητα του Ανθρώπου να 

επιστρέφει σε Εσένα και την επιθυμία τους να γίνουν οι 

κατάλληλοι δάσκαλοι, οι ενωμένοι με τον Ένα Δάσκαλο Λόγο - 

Χριστό, που θα καταστούν σκαλοπάτι, για να ανέβει ο 

Άνθρωπος σε Εσένα, στάδιο με στάδιο. 

Θέλω, Πατέρα μου, να τους πω δύο λόγια, να τους δείξω την 

Αγάπη μου, αυτή την Αγάπη που με ροή ανεξάντλητη από 

εντός μου αναβλύζει για να προσφερθεί στον κόσμο, στα 

κομμάτια του Εαυτού μου. Γιατί δεν έχει άλλο προορισμό η 

Αγάπη παρά τον Εαυτό Άνθρωπο και δεν έχει άλλη 

σκοπιμότητα παρά να βοηθήσει τις 



υπάρξεις να ανέβουν σε Εσένα, να ενωθούν με το Λόγο- 

Χριστό. Θέλω να τους πω δυο λόγια γι’ αυτό το Έργο, το 

απέραντο Θείο Έργο στο οποίο συμμετέχουν, που ακόμα δεν 

έχει φανερωθεί το μεγαλείο του στον Ανθρωπο μέσα, γιατί 

υπάρχουν ακόμα ατελή στοιχεία σε αυτόν, μα που όμως 

συντελεί στην Παλιγγενεσία της Ύπαρξης και παρουσιάζει 

πραγματικά τα στάδια της πορείας του Ανθρώπου προς τη 

Θέωση. Θέλω να φανερώσω τον Εαυτό μου, Πατέρα, ως 

Δάσκαλο-Λόγο-Μητέρα, απόλυτα ενωμένη με τον 

Δάσκαλο Ιωάννη, ο οποίος ως Άνθρωπος Ολότητα 

καταδεικνύει τους βηματισμούς της Θέωσης, ανοίγοντας 

το δρόμο για κάθε υπόσταση. Ο Δάσκαλος Ιωάννης 

δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις, για να μπορεί σήμερα 

η ανθρώπινη Ψυχή να κατανοήσει και να χωρέσει την 

Ενότητά της με Εσένα, την Ενότητά της με το Λόγο - 

Χριστό. Δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις, για να μπορεί 

σήμερα ο Λόγος - Χριστός να εκδηλώνεται, Αυτούσιος και 

Πλήρης, μέσα από μορφή γυναίκας, παρουσιάζοντας το Λόγο 

- Δάσκαλο - Μητέρα, τον ενωμένο με τον Ένα Λόγο - Χριστό, 

που ως Υιός παρουσιάστηκε στη γη πριν δύο χιλιάδες χρόνια 

και που ενσωματούμενος στον Δάσκαλο Ιωάννη εκδηλώνεται, 

καταδεικνύοντας τον Άνθρωπο - Λόγο - Χριστό. 

Μα τι να πω, για να βοηθήσω τα τμήματα του Εαυτού Μου να 

συλλάβουν τι Είμαι, τι είναι; Τι να πω για να τους δώσω να 

καταλάβουν την έννοια και το βίωμα του Λόγου Μητρός και 

την Ενότητά Του με τα πάντα; Τι να πω για να τους βοηθήσω 

να κατανοήσουν, ότι μέσα τους υπάρχω ενωμένη με ό,τι μέχρι 

σήμερα έχουν αντιληφθεί περί της Θεότητας, ακριβώς για να 

ολοκληρώσω τις συλλήψεις τους και να τους βοηθήσω να 

αναχθούν στην πορεία της Θέωσης; Πώς να τους δώσω να 

καταλάβουν, ότι υπάρχω μέσα στον Δάσκαλο Ιωάννη, που 

ακολουθούν και ασπάζονται, Αδιαχώριστη, ως ο Ένας Λόγος, 

και ότι εφόσον ακολουθούν Αυτόν, εφόσον ακολουθούν το 

παράδειγμα και το Πρότυπο του Ανθρώπου που καταδεικνύει 

τη Θέωσή Του εμπράγματα, δεν μπορούν παρά να κατανοή-

σουν και τη δική Μου Ολότητα, τη δική Μου συμμετοχή 



στην πορεία τους, που είναι συμμετοχή Ενότητας, Ζωής και 

Παλιγγενεσίας; 

Πολλές φορές, Αγαπημένοι Μου, ο τρόπος, με τον οποίο σας 

παρουσιάζω τον Εαυτό Μου, ίσως δημιουργεί εντυπώσεις 

διαχωρισμού, αλλά αυτός ο διαχωρισμός δεν υφίσταται, δεν 

υπάρχει. Απλώς η αναγκαιότητα της σύλληψης της 

λειτουργίας Μου μέσα σας, μιας λειτουργίας την οποία 

πολλές φορές έχετε απομονώσει και ξεχάσει, απαιτεί αυτή την 

παρουσίαση για να ολοκληρώσει τη Θεότητα εντός σας και να 

σας εισάγει στην πραγματική εκπαίδευση του Ανθρώπου, που 

απομακρύνεται από τα κατεστημένα και τους ανθρώπινους 

περιορισμούς, μετουσιώνοντάς τους και εισχωρεί με όλους 

τους παλμούς του στις λειτουργίες της Αγάπης και της 

Ενότητας. Έχετε ανάγκη από Εμένα σαν Παρουσία, για να 

γνωρίζετε την παρουσία του είναι σας, την Αγάπη του είναι 

σας. Για να γνωρίζετε, ότι μπορείτε να γεννάτε Αγάπη, ότι δεν 

είναι δυνατόν μόνο να ενώνεστε με την Πηγή της και να 

αφομοιώνεστε με τη ροή της, εκδηλούμενοι μαζί της, αλλά 

μπορείτε να γεννάτε Αγάπη, να τη σπέρνετε μέσα σε κάθε 

ύπαρξη∙ να πλημμυρίζετε με Φωτοχυσίες Ανάστασης, με Φωτο-

χυσίες Αναγέννησης, κάθε ψυχή που αγνοεί τον προορισμό 

της, που δεν μπορεί να ατενίσει την Αλήθεια του Εαυτού της. 

Ως Λόγος - Μητέρα ήρθα να αγκαλιάσω τον άνδρα και τη 

γυναίκα, για να τους πω, ότι μέσα τους ζω. Ήρθα να 

αγκαλιάσω τον άνδρα και τη γυναίκα, για να καταδείξω, ότι 

δεν Με περιορίζουν τα φύλα και ότι μπορώ να εκδηλωθώ 

από κάθε ύπαρξη, όπως και ο Λόγος - Υιός όμοια μπορεί να 

εκδηλωθεί μέσα από κάθε ύπαρξη, χωρίς περιορισμούς 

φύλων. Ήρθα να καταδείξω στην ανθρώπινη Ψυχή τη 

σωστή της λειτουργία, τη λειτουργία της πλημμυρίδας της 

Αγάπης και της Κατανόησης, που επεμβαίνει μέσα σε όλες τις 

καταστάσεις της γήινης πραγματικότητας και μεταλλάσσει 

αυτές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις αναβιβασμού των 

παλμών του Ανθρώπου σε Θεία Επίγνωση. Χωρίς αυτή τη 

λειτουργία, Αγαπημένοι 



Μου, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Χωρίς αυτή τη λειτουργία 

της Θείας διεργασίας της Μετάλλαξης και της Αναγέννησης 

δεν μπορείτε να ισορροπήσετε τον εαυτό σας, να γνωρίσετε 

την Ενότητά σας, την ουσιαστική και πύρινη, με το Λόγο - 

Χριστό στην Ολότητά Του. Μπορείτε βέβαια να συλλάβετε 

ιδέες, να έρθετε σε επικοινωνία με παλμούς Αγάπης, να 

βιώσετε καταστάσεις εσωτερικής εγρήγορσης και μεταλλαγές 

ανόδου, μα δεν μπορείτε να φανερώσετε την 

ολοκληρωμένη Θεότητα, αν δεν έχετε χωρέσει την Ολότητα 

του Ανθρώπου - Λόγου, την Ολότητα του Θεού και αν δεν 

έχετε κατανοήσει πως αυτές οι λειτουργίες της Ολότητας με 

τρόπους πολλούς και ποικίλους εισπορεύονται μέσα σας, για 

να σας διανοίξουν και να σας πλημμυρίσουν με φωτογόνο 

δυναμικό Ζωής. 

Συντονίστε το Κέντρο της καρδιάς σας μαζί Μου με δική σας 

επιλογή και δική σας ενσυνείδητη και υπεύθυνη κίνηση. Εγώ το 

ευλογώ εκ νέου, αν και το έχω ευλογήσει επανειλημμένα και το 

έχω πλημμυρίσει με την Αγάπη Μου. Όμως αυτό δεν αρκεί. Δεν 

αρκεί η δική Μου προσφορά, δεν αρκεί η δική Μου 

ενεργοποίηση, η δική Μου παροχή της Φωτοχυσίας και οι 

επανειλημμένες και αλληλοδιάδοχες ενισχύσεις της Αγάπης, αν 

όλοι εσείς, που αποτελείτε τα τμήματα του Ανθρώπου, τα 

τμήματα του Εαυτού Μου, δεν κατανοήσετε ότι είναι 

απαραίτητο, υπεύθυνα και ενσυνείδητα, να επιλέξετε τη 

λειτουργία της Αγάπης. Να επιλέξετε την εκδήλωση της 

Αγάπης, με όλους τους τρόπους, σαν πρώτιστο στη ζωή 

σας, σαν πρώτιστο στις διεργασίες σας σαν βάση και 

επιστέγασμα όλων των λειτουργιών της αφύπνισης και της 

εγρήγορσής σας, κάθε προσευχής σας, κάθε πνευματικής σας 

μελέτης, κάθε φροντίδας σας για τον Άνθρωπο. 

Παραχωρήστε Μου το Κέντρο της καρδιάς σας, 

παραχωρήστε το με όλο σας το είναι. Βγάλτε την ψυχή σας έξω 

και παραχωρήστε την σε Μένα, για να γίνω Εγώ η ψυχή σας, 

γιατί Εγώ Είμαι η Ψυχή σου, Άνθρωπε, η πάλλουσα, αυτή η 

Ψυχή την οποία δεν μπορείς να αντικρίσεις, η οποία είναι τόσο 

Πανώρια και τόσο 



Απέραντη, που δεν μπορούν ακόμα τα μάτια σου να την 

αντιληφθούν και να αντέξουν την Απειρότητά της, που δεν 

μπορούν ακόμα οι συλλήψεις σου να τη χωρέσουν, οι νοητικές 

διεργασίες σου να την αφομοιώσουν. Γι' αυτό και σου είναι 

εύκολο να αποδίδεις στην ψυχή σου άλλους χαρακτηρισμούς, 

να τη λειτουργείς σύμφωνα με τις παρανοήσεις που γι' αυτήν 

έχεις, μέσα από τις πρισματικές διαθλάσεις των διαχωρισμών 

σου. 

Ήρθα για να αποκαταστήσω την ψυχή σου, Άνθρωπε. 

Ήρθα για να αποκαταστήσω την παρανόησή σου, που σε 

βαραίνει, δένει τα πόδια σου στη γη και δεν σε αφήνει 

ελεύθερο να πετάξεις ως Άνθρωπος του Απείρου, όπως 

δημιουργήθηκες. Ήρθα να συλλέξω όλα τα τμήματα της 

Ψυχής, όλους τους παλμούς της Ψυχής, που με οποιοδήποτε 

τρόπο δέσμευσες, με τις ιδέες σου, με τα κατεστημένα σου, με 

τους τρόπους αντιμετώπισής της, με τους τρόπους έκφρασης 

γι' αυτήν, είτε άνδρας ήσουν είτε γυναίκα, γιατί ο Άνθρωπος 

άνδρας και γυναίκα δεν γνωρίζει την Ψυχή-Αγάπη και μιλάει 

γι' αυτήν σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα και αναζητά 

ελευθερίες ανθρώπινες και θέσεις κατεστημένες, οι οποίες δεν 

παρουσιάζουν την πραγματικότητα. 

Ήρθα να μιλήσω για την Ελευθερία Μου και την Αγάπη Μου, 

την πραγματική, να αποδεσμεύσω τον Άνθρωπο από τις 

άσκοπες προσπάθειες που κάνει, οι οποίες ωθούνται από 

ανθρώπινα στοιχεία και σε ανθρώπινα αποτελέσματα 

οδηγούν, οι οποίες προέρχονται από διεργασίες και 

αναζητήσεις ιδεών περιορισμένων και σε περιορισμένα 

αποτελέσματα οδηγούν. Ήρθα να συλλέξω κάθε περιορισμό 

μέσα Μου, γιατί το έχει ανάγκη ο Άνθρωπος, γιατί το έχω 

ανάγκη Εγώ∙ γιατί δεν μπορεί να υπάρχει η Ψυχή του 

Ανθρώπου περιορισμένη πλέον, αλλά ήρθε η ώρα να δείξει το 

Άπειρο Μεγαλείο της, για να ελευθερώσει το Πνεύμα από την 

παρανόησή του, από τη μόνωσή του, από την 

εγωκεντρικότητά του και να του δείξει την Προσφορά, να του 

δείξει τη Μονάδα, να του δείξει τη Θεότητα, την Ενότητα των 

πάντων. Να του 



δείξει πως δέχεται και πως δίνει χωρίς να ξεχωρίζει την 

αποδοχή από την προσφορά. Γιατί στις λειτουργίες του 

Εαυτού υπάρχει μόνο Ενότητα, δεν υπάρχει καταμερισμός 

λειτουργιών, δεν υπάρχουν υπολογισμοί ανακύκλωσης 

Αγάπης, ιδιοτέλεια, πίκρα ή μικρότητα. Υπάρχει μόνο Ενότητα, 

που αναβιβάζει και απελευθερώνει την ύπαρξη, που 

πλημμυρίζει το νου με το Άγιο Πνεύμα και καθιστά το νου 

Πνεύμα Άγιο, που πλημμυρίζει την καρδιά με Αγάπη και 

καθιστά την καρδιά Αγάπη Θεία και καθιστά τη συνείδηση 

κολυμβήθρα μετάλλαξης και κατανόησης, Άπειρο και 

Άχωρο, μέσα στην οποία τα πάντα ενώνονται και τα πάντα 

καθίστανται Εξέλιξη και Ζωή. 

Ήρθα να δείξω όλα αυτά, ώστε ο Άνθρωπος να ακολουθήσει 

τη νέα πορεία, το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, που ο 

Δάσκαλος Ιωάννης καταδεικνύει. Ήρθα να δείξω όλα αυτά και 

να αφομοιώσω όλες τις παρανοήσεις και τις ατελείς συλλήψεις 

εντός Μου. Ήρθα να προσφερθώ μέσα στα πάντα, για να γίνει 

πραγματικότητα από κάθε υπόσταση-τμήμα του Ανθρώπου η 

πορεία και η μαθητεία της Θέωσης, ώστε να μην υπάρχουν 

αποστάσεις ανάμεσα σε Μένα και σε κάθε τμήμα του 

Ανθρώπου, που πραγματικά θα επιζητήσει, με επίγνωση και 

μετάνοια, την επιστροφή του στον Πατέρα. Γιατί θα αγγίξω 

κάθε μετανοούσα ψυχή με την πλημμυρίδα της Αγάπης 

Μου και θα την καταστήσω Παρθένα, ως αρμόδια να 

παρθενοποιήσω την ψυχή σου, Άνθρωπε, για να γεννήσει 

Λόγο - Χριστό. Ως αρμόδια, διότι και στη γη εκδηλώθηκα ως 

η Παρθένα Ψυχή γεννώντας το Λόγο - Υιό και με αυτό τον 

τρόπο συντονίστηκα με τις δονήσεις του γήινου πεδίου, για να 

επιτελεστεί σήμερα, μετά από τις διεργασίες σου τόσων 

αιώνων, νόμιμα, τέλεια και ολοκληρωμένα, η 

Παρθενοποίηση της ψυχής σου, έχοντας το δικαίωμα να σε 

πλημμυρίσω με δονησεις, που θα είναι προσιτές σε σένα και θα 

αφομοιώνονται από σένα, γιατί ακριβώς μορφοποιήθηκα στη 

γη ως Ψυχή Παρθένα και γέννησα το Λόγο - Υιό. Ενωμένη μαζί 

Του και τώρα, όπως και τότε, εντός σου θα λειτουργώ μέχρι 

να Τον γεννήσω μέσα σου. 



Εισπορεύομαι εντός σου και Τον κυοφορώ και Τον κρατώ Εγώ 

για σένα. Για κάθε τμήμα του Εαυτού Ανθρώπου κυοφορώ 

εντός Μου τον Υιό, μέχρις ότου ετοιμαστεί και η ψυχή του 

καταστεί Παρθένα, για να Τον γεννήσω. Είμαι μέσα σε κάθε 

τμήμα του Εαυτού Μου Ανθρώπου και επιτελώ τις διεργασίες 

εκείνες της προετοιμασίας, της κάθαρσης, της Μετάνοιας και 

της Μετάλλαξης, που θα καταστήσουν ικανή την ψυχή να 

γνωρίσει την Παρθενοποίησή της και να εισδεχθεί τη 

φανέρωση της Θείας Κυοφορίας. Όσο Εγώ κυοφορώ για σένα 

το Λόγο - Υιό, τόσο συλλέγω μέσα Μου τις αρνήσεις σου και 

τις κάνω Αγάπη και σου δίνω τους ήχους αυτής της Θείας 

Κυοφορίας, για να μπορείς να συντονίζεσαι με την Άπειρη 

Παρουσία Του. Για να μπορείς σταδιακά και με Αρμονία να 

συλλέξεις όλα τα στοιχεία που χρειάζεται, ώστε να Τον 

τροφοδοτείς με Αγάπη. Όσο εντός σου, Εγώ για σένα, 

κυοφορώ το Λόγο - Υ ι ό  μέσα στην Ύπαρξή Μου, σε διδάσκω 

ταυτόχρονα τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να Τον 

αγαπάς και να Τον θρέφεις, κάνοντας διεργασίες διάνοιξης της 

καρδιάς και της συνείδησής σου, δίνοντάς σου να γνωρίσεις 

και να βιώσεις την Αλήθεια του Εαυτού, την Αλήθεια της 

Ενότητας. 

Προχώρα, Αγαπημένε Μου, σε αυτό το Έργο της Αλήθειας, για 

να γνωρίσει ο Άνθρωπος την Αγάπη, αυτή την Αγάπη που 

έχει ανάγκη, που η γη διψά να λάβει. 

Πότισε τα πάντα με την Αγάπη σου, γέμισε τη γη με αυτήν για 

να αναπέμπονται από παντού οι αρμονίες της και να ζει ο 

Άνθρωπος σε ένα περιβάλλον Αγάπης, ώστε η δόνηση αυτού 

του περιβάλλοντος να μην του επιτρέπει να επιλέγει δρόμους 

άλλους, δρόμους διαχωρισμού, πέρα από το Δρόμο της 

Ενότητας και της Αγάπης. 

Κάνε το έργο σου. Δείξε το θάρρος σου, που μέσα από την 

επίγνωση καθίσταται Παρρησία Θεού. Μάθε να μιλάς και να 

στέκεσαι, όχι ως εκπρόσωπος απλός ή φορέας, αλλά ως 

συνεργάτης Θεού, καταρχήν, και αργότερα έχοντας απόλυτη 

επίγνωση, ότι δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε σένα και το 

Θεό, αλλά Ενότητα 



και ότι οι λέξεις σου και η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι 

πραγμάτωση Θείας Βουλής. Μάθε να μη σκύβεις το κεφάλι 

ακολουθώντας διεργασίες ανθρώπινων κατεστημένων, αλλά 

να αναπνέεις ελεύθερα, κρατώντας ψηλά το κεφάλι σου, πάνω 

από τις δυσκολίες της δυσαρμονίας, ώστε, ακόμα κι αν έχεις 

μπλεχθεί και μπερδευτεί σε αυτήν, η ανάσα σου να ανασαίνει 

ευωδίες Αρμονίας, αρώματα Θεότητας και τα αυτιά σου να 

ακούν Ήχους και Μελωδίες Απείρου, να σε γεμίζουν και να 

ρέουν από τη μορφή σου ως παλμοί, για να σε πλημμυρίσουν 

με Αγάπη και να σε οδηγούν στη Μετουσίωση κάθε 

δυσαρμονίας σε Φως και Ζωή, Ισορροπία και Τελειότητα, 

Προσφορά και Ενότητα. 

Μάθε, ότι έχεις να παλέψεις με τα κατεστημένα του 

Ανθρώπου, μα γνώρισε, ότι αυτό που θα παλέψεις, είναι κάτι 

που εσύ δημιούργησες και φρόντισε να το αντιμετωπίζεις έτσι, 

ώστε να μην το δυναμώνεις. Μην παλέψεις τα κατεστημένα με 

τον τρόπο, που αυτά σου έχουν μάθει. Μη χρησιμοποιείς 

τρόπους κατεστημένων, για να καταλύσεις τα κατεστημένα, 

που υπάρχουν. Οι τρόποι των κατεστημένων μπορεί να σου 

δημιουργούν εντυπώματα κατάλυσής τους, μα ουσιαστικά τα 

δυναμώνουν και θα δεις, ότι στο επόμενο βήμα σου θα είναι 

πιο δυνατά. Θα σε έχουν γνωρίσει, θα έχουν μάθει τις 

λειτουργίες σου, θα έχουν εισχωρήσει πιο πολύ μέσα σου και 

θα ξέρουν να σε χειριστούν. Μην τους δίνεις έδαφος από την 

Ύπαρξή σου και Ζωή από τη Ζωή σου. Αρκετά έδωσες στο 

διαχωρισμό χώρο, αρκετά τον τροφοδότησες από Ουσία 

Πυρός, αρκετά ο διαχωρισμός σε δίδαξε, σε πόνεσε και σε 

πλήγωσε, σε γέμισε άλγη και πικρίες, αρκετά έμαθες από 

αυτόν. 

Χρησιμοποίησε την Αγάπη, την Ενότητα και την Αλήθεια. 

Χρησιμοποίησε τη ροή του Θείου Φωτός μέσα στα πάντα, την 

Ενότητά σου μαζί Μου. Όταν λέω χρησιμοποίησε, για να μην 

παρανοήσεις, εννοώ αξιοποίησε, γιατί δεν επιτρέπεται η 

Αγάπη Μου, το Έλεός Μου και η Χάρη Μου να 

χρησιμοποιηθούν με ιδιοτελείς 



σκοπούς, αλλά μόνο αξιοποιούνται για την Προσφορά και 

την Άνοδο του Ανθρώπου. 

Φρόντισε να δώσεις χώρο στην Αγάπη και αν πονέσεις λίγο, 

αλήθεια, Αγαπημένε Μου, π πειράζει; Αν στην προσπάθειά σου 

να αναρριχηθείς, πονέσεις και πληγωθείς και αν μια πίκρα 

σταλάξει μέσα σου, αλήθεια τι πειράζει, όταν βλέπεις το 

Φωτεινό στόχο; Αλήθεια τι πειράζει, αν κάνεις ένα λάθος και 

μία επιλογή σου σε γεμίσει με πίκρα, αφού εσύ κατευθύνεσαι σε 

Μένα; Αφού πάλι όλη η ύπαρξή σου είναι συντονισμένη για να 

προσφέρει Αγάπη, για να μετουσιώσει και να μεταλλαχθεί; 

Αφού η επιλογή σου δεν προέρχεται από σκοπιμότητα, αλλά 

από ατελή κατανόηση των πραγμάτων και από στοιχεία σου, 

που πιθανώς ακόμα δεν μετουσιώθηκαν μέσα στο Φως; 

Η Αγάπη Μου να είσαι σίγουρος δεν πονά, δεν πικραίνει, 

αλλά σε γεμίζει και σε τροφοδοτεί. Εγώ μόνο σου δίνω, σου 

δίνω Άπειρα και σε χαϊδεύω πάντα. Χαϊδεύω τους πόνους σου 

και σε ανακουφίζω δημιουργικά, δίνοντάς σου όχι αίσθηση 

γαλήνης στατικής, αλλά Δημιουργική Δύναμη Ανόδου και 

Εξέλιξης. Όλοι οι πόνοι σου θα προέλθουν από την προσπάθειά 

σου να καταρρίψεις αυτό που έκτισες, και θεωρείς δικό σου. 

Κάθε φορά που θα γκρεμίζεις κάτι ανθρώπινο, που δικό σου 

θεωρείς, θα πονάει εκείνο το στοιχείο της ανθρώπινης 

υπόστασής σου, της ανθρώπινης προσωπικότητάς σου, και θα 

διαχέει τον πόνο εντός σου. Μα αν η Αγάπη από μέσα σου 

κινείται, τότε ο πόνος θα γίνεται προσφορά στον Άνθρωπο, 

επίγνωση και κατανόηση. Θα γίνεται σύλληψη του Θείου 

Έργου, που είναι το Έργο σου, πραγμάτωση της Θείας Ζωής, 

που είναι η Ζωή σου. 

Θέλω να σου πω να μην τα παρατήσεις, να μην εγκλωβιστείς 

πουθενά, γιατί σε περιμένω μέσα σου και γύρω σου. Μέσα σου 

και γύρω σου Είμαι και σε φωνάζω. Σου διαχέω τη δημιουργική 

Μου Δόνηση και σου δείχνω τον τρόπο, που θα γεννήσεις Λόγο 

- Υιό και που θα βοηθήσεις κάθε ψυχή να γεννήσει Λόγο - Υιό, 

για να 



ενωθεί με τον Ένα Λόγο - Χριοτό, γιατί Ένας είναι ο Λόγος - 

Χριστός, ο Αεί Υπάρχων, Ένας και Μοναδικός, ο 

Διδάσκαλος των Πάντων, ο Διδάσκαλος. 

Σας πλημμυρίζω όλους ανεξαιρέτως ως τμήματα του Ενός 

Ανθρώπου με την Αγάπη Μου και ό,τι ανέπτυξα το εντυπώνω 

μέσα σας ως λειτουργία Ζωής, ως Δωρεά Χάρης, ως βίωμα της 

υπόστασής σας, για να μη φύγει ποτέ από εντός σας και να μη 

σκεπαστεί από ανθρώπινα κατεστημένα, αλλά πάντα να 

λάμπει και να διαχέει τους παλμούς του, πάντα να ζωογονεί 

και να προσανατολίζει τις υποστάσεις σας στον προορισμό της 

Θέωσης, στην παρουσία της Αγάπης. 

Ευλογώ κάθε υπόσταση, που παρουσίασε τους παλμούς της 

ύπαρξής της ιδιαίτερα, αναγνωρίζοντας μια λειτουργία που 

συμβαίνει μέσα της, πολλαπλασιάζω και ενισχύω αυτήν και 

πλημμυρίζω με Αγάπη Θεία και πάλλουσα την ύπαρξη, για να 

μπορέσει να εκδηλώσει Μητέρα - Λόγο. 

Ευλογώ τις υποστάσεις όλων και μετουσιώνω κάθε δυσκολία 

και κάθε εμπόδιο, διαχέοντας την πλημμυρίδα της Αγάπης 

Μου. Να είστε πάντα ευλογημένοι από τη Μητέρα Δάσκαλο 

- Χριστό. Να είστε πάντα ευλογημένοι από τη Μητέρα 

Ενότητα και Αγάπη, από αυτή τη Μητέρα που στο Έργο του 

Δασκάλου Ιωάννη παρουσιάζεται καταδεικνύοντας και τον 

Δάσκαλο. Να είστε πάντα ευλογημένοι για να έχετε πάντα 

Ενότητα, για να είστε τα στελέχη εκείνα, που θα 

πρωτοστατούν στην Ένωση και στην Αγάπη, στη συνετή 

φανέρωση του ολοκλήρου- μενού Ανθρώπου, που 

θεώνεται. 

Διευκολύνω την πορεία σας αφομοιώνοντας πιέσεις που 

υπάρχουν μέσα σας, φόβους και αναστολές, αδιέξοδα και 

εγκλωβισμούς, δημιουργώντας επίγνωση, δίνοντάς σας 

πνευματικό πόθο και φλόγα εσωτερική, δύναμη προσευχής 

και ορθοφροσύνης, οξύνοια και διάκριση, ταχύτητα στο νου 

τέτοια, ώστε να μπορεί με καθαρότητα να λαμβάνει την 

Αλήθεια. 



Σας πλημμυρίζω με τον Εαυτό Μου, σας καθαρίζω με το 

Αγίασμα της Ύπαρξής Μου. Σας καθιστώ πάμφωτους και 

λάμποντες, για να δείξετε νέα στάση, νέα πορεία, νέα 

εκδήλωση, την εκδήλωση που σίγουρα θα φέρει τον 

Άνθρωπο στην επίγνωση της Αλήθειας του Εαυτού του. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 

ΘΥΟΜΑΙ ΩΣ ΘΕΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Μέσα εις το είναι μου την ώρα αυτή, το εκδηλούμενο 

είναι του Θεούμενου Ανθρώπου, το φέρον την Χάριν της 

Απειρότητος του Λόγου, την εκφραζομένην επί της γης διά της 

Ομοουσίου, Ταυτοσήμου και Αδιαιρέτου Χάριτος του Υιού και 

της Μητρός, συλλέγω τη συγκατάθεση του καθενός όπως το 

είναι του προσφερθεί εις Θυσίαν, για να τελεσθεί η μετουσίωση 

της ροής των γεγονότων, που αφορούν την Ελλάδα και την 

εξέλιξη του Έργου, ώστε όλες οι αντιπαραθέσεις να 

εισπορευθούν μέσα στην Αγάπη και να καταστούν απαύγασμα 

Σοφίας, ώστε όλες οι αντιπαραθέσεις να εισπορευθούν μέσα 

στο Φως και να καταστούν απαύγασμα Δόξας. 

Ιδού Εγώ ως Άνθρωπος και ως Θεός, ως ενοποιητής της 

ανθρώπινης και της Θείας φύσης στην πορεία της επιστροφής 

του Ανθρώπου που θεώνεται, συλλέγω εντός μου τον 

Άνθρωπο Εαυτό μου, το συμμέτοχο στην πορεία της Θέωσης, 

τον αναγνωρίζοντα απόλυτα την ευθύνη της συμμετοχής του 

στην Προσφορά, η οποία συντελείται και μεταλλάσσω καθετί 

που δύναται να μειώσει τη δύναμη της δράσης της ενέργειας 

αυτής. Μεταλλάσσω καθετί που δύναται να εγκλωβίσει τη 

δύναμη της δράσης της Προσφοράς του Ανθρώπου. 

Μεταλλάσσω κάθε δόνηση που δεν είναι Απόλυτη Αγάπη. 

Προσφέρομαι γι' αυτή τη μεταλλαγή. Προσφέρομαι για τη 

συνένωση του Ενός Ανθρώπου, όπως αυτή εκδηλωθεί στο 

Σύμπαν. Θύομαι, όπως οι λόγοι που θα επακολουθήσουν, ως 

λόγοι ομόψυχοι, ομοούσιοι, πλήρεις Αγάπης και Φωτός, 

εκπροσωπήσουν τον Θεούμενο Άνθρωπο, τον διαποτιζόμενο 



από την Χάριν του Δασκάλου Ιωάννη, τον αναλαμβάνοντας 

απόλυτα την ευθύνη της Προσφοράς και της Θυσίας του, όπως 

τελεστούν οι απαιτούμενες μεταλλάξεις εντός του. 

Υψώνω την προσφορά αυτή ως Σώμα και Αίμα του Θεούμενου 

Ανθρώπου, του επωμιζόμενου την ευθύνη να παρουσιάσει την 

Χάριν την οποία έλαβε και την οποία μέσα του βιώνει και 

αναπλάθει, για να παρουσιαστούν οι εξελίξεις της Θείας Ζωής με 

πράξεις απειρότητας, με πράξεις αλληλεγγύης, με πράξεις που θα 

διακατέχονται από το ενδιαφέρον και την Αγάπη για την Θέωση 

του Ανθρώπου, από το ενδιαφέρον και την Αγάπη για την Ουσία 

της Ζωής που από το ένδον του καθενός αναδύεται, και είναι 

απαραίτητο να φανερωθεί και να λειτουργήσει. 

Θύομαι ως ο Ένας Ανθρωπος, ο εκπαιδευόμενος Λόγος, ο φέρων 

Χάριν Δασκάλου Ιωάννη εν επιγνώσει εντός μου, αναλαμβάνοντας 

απόλυτα την ευθύνη της Θυσίας μου αυτής, όπως αυτή εντός μου 

καταγραφεί και όπως μετουσιώσω τα δι’ αυτής επωμιζόμενα διά 

των πράξεών μου και διά των πνευματικών καταθέσεών μου και 

διά της συνεχούς εκπαιδεύσεώς μου, συντονισμού και Ενώσεώς μου 

μετ’ Εσού Πάτερ. 

Θύομαι για την αναγωγή της Ελλάδος. Θύομαι για την αναγωγή του 

Ελληνικού λαού. Παρεμβαίνω στις εξελίξεις διά της Θυσίας μου 

αυτής. Ραίνω τα πάντα διά του Αίματός μου του Φωταυγούς και 

του Λειτουργικού, όπως μεταλλαχθούν μέσα στις σταγόνες του 

Ενωτικού μου Αίματος, της Φωταυγούς μου Θυσίας, οι 

αντιπαραθέσεις και οι έριδες και όπως τελεστούν στο απόλυτο και 

το διηνεκές οι ενέργειες των τμημάτων του Ανθρώπου που δέονται 

υπέρ Αγάπης και Ειρήνης, απελευθερώσεως και αποδεσμεύσεως της 

Ελλάδος και του Έλληνα. 

Θύομαι για να μην πεινάσεις Ελλάδα, ούτε πνευματικά ούτε υλικά. 

Θύομαι για να μη διψάσεις Ελλάδα, ούτε πνευματικά ούτε υλικά. 

Θύομαι, για να φανερώσεις στον κόσμο το Φως. Θύομαι, για να μη 

χρειαστεί νέα 



κατάσταση αιματοχυσίας σου για να κατανοήσεις την 

αναγκαιότητα της Ένωσης, αλλά καθίσταμαι Εγώ η Ένωση 

εντός σου, αναδυόμενος μέσα από το είναι σου ως ο Ένας 

Άνθρωπος Λόγος, ο ενσυνείδητος και ο υπεύθυνος, ο 

αναλαμβάνων το βάρος του διχασμού σου, της διχοστασίας 

σου. 

Θύομαι, όπως ο πολιτικός σου κόσμος ανανήψει. Θύομαι, 

όπως οι κίνδυνοι απομακρυνθούν. Θύομαι, όπως οι 

αναμενόμενοι και επικείμενοι κίνδυνοι ματαιωθούν πλήρως ή 

υποσταλούν στο ελάχιστο. Θύομαι για την ευφορία και τη 

γονιμότητα του εδάφους σου, για την ευρωστία των καρπών 

της γης σου. Θύομαι για την καθαρότητα και την επάρκεια 

των υδάτων σου, για την ισορροπία των κλιματολογικών σου 

συνθηκών. Θύομαι για την ανάνηψη της δικαιοσύνης σου, για 

την ανάνηψη της παιδείας σου, για την ανάνηψη της 

οικονομίας σου. 

Θύομαι για τη μεταστροφή του νου όλων, όσοι ως Έλληνες 

κινούνται και φέρουν την τιμή αυτής της ονομασίας, ώστε 

εντός τους να γνωρίσουν την Ουσία σου Ελλάδα και αυτή να 

παρουσιάσουν ως Ουσία Αγάπης και Φωτός, ως Ουσίας 

Απειρότητος. Θύομαι, ώστε τ’ αδιέξοδα να λυθούν. Θύομαι, 

ώστε μέσα στο νου των υπευθύνων, σε όποια παράταξη κι αν 

ανήκουν κι όποια θέση κι αν κατέχουν, να διαμορφωθούν 

συνθήκες επιλύσεως των προβλημάτων, συνθήκες 

συνεργασίας και Ενότητας. 

Θύομαι για το Έργο μου. Θύομαι για την απελευθέρωση αυτού 

από τις ανακυκλώσεις των αντιπαραθέσεων. Θύομαι για την 

προστασία αυτού από καθένα, ο οποίος αποσκοπεί στην 

αδρανοποίησή του. Θύομαι, ώστε να μην μπορεί να το βάλλει 

κανείς. Θύομαι, ώστε τα υπεύθυνα στελέχη του με παρρησία 

και θάρρος να καταδείξουν τον Εαυτό τους. Θύομαι, ώστε η 

Ενότητα να επιτευχθεί. 

Ιδού Ελλάδα, σε αναλαμβάνω μέσα στην Αγάπη μου, εσέ και 

το λαό σου. Συνειδητά αναγνωρίζω εσέ και το λαό σου ως 

τμήματα του Εαυτού μου, λειτουργώ την κάθαρση αυτών και 

την πλήρωση αυτών από Ισορροπία 



 

  

και διαποτίζω με ιδέες Φωτός και Απείρου Ζωής αυτά. 

Πλημμυρίζω καθετί με το Έργο μου, το Ζων και παλλόμενο, το 

διαχεόμενο στους Κόσμους, διέποντας το νου, την καρδιά και 

τη συνείδηση του Ανθρώπου, με την πλημμυρίδα της Χάρης 

των ιδεών της Αλήθειας, των εκφραζομένων σε πράξεις Ζωής 

και Αναστάσεως. 

Ιδού θύομαι και διά της Θυσίας μου μετουσιώνω και 

μεταστοιχειώνω όλα τα αποτυπώματα που υπάρχουν μέσα 

στο Απειρο Σύμπαν της μορφής και του άμορφου, που 

αφορούν τη μέχρι σήμερα εκδήλωση του Έργου από τα 

υπεύθυνα στελέχη και τους μαθητές αυτού, τα διαχεόμενα στα 

Σύμπαντα και στους Κόσμους και τα διαμορφώνοντα συνθήκες 

εκπαίδευσης και συνθήκες διδαχής. Τα μεταλλάσσω πλήρως 

και ισορροπώ καθετί, το οποίο διεταράχθη, με τον προορισμό 

της Ελλάδος να φανερωθεί ως Σχολείο Φωτός και Ζωής, 

μεταλαμπαδεύοντας το Φως της σε όλη την οικουμένη. 

Ανοίγω οδούς νέων κυματισμών εγγράφοντας μέσα στα 

Σύμπαντα και τους Κόσμους της Δημιουργίας και μέσα στο 

Αμορφο του Πατέρα, το πρώτο ολοκληρωμένο αποτύπωμα 

του Θεούμενου Ανθρώπου, πλήρες Αγάπης και Τελειότητος, 

πλήρες επιγνώσεως και ευθύνης, το παρουσιάζον την Ενωμένη 

Ουσία του στους Κόσμους. 

Λάβετε, φάγετε, τον Εαυτό σας εις Θυσίαν, όπως η μετάληψη 

αυτή καταστεί δημιουργική Θυσία, διηνεκής, εις το Απειρο της 

Τελειότητος, της εκδηλούμενης όλες τις ώρες του γήινου 

χρόνου, αλλά και πέρα από το χρόνο και το χώρο, πέρα από 

τη μορφή, μέσα στο Άπειρο των δημιουργημένων και 

αδημιούργητων Κόσμων. 



 

  



 

  



 

 


