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Εισαγωγή

Η κατάργηση των προκαταλήψεων του παρελθόντος, είναι ο λόγος που 
δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο κείμενο.

Το Θείο αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί κόκκινο πανί για την 
προσέλκυση σκέψεων και αντιλήψεων που κάθε άλλο παρά προσωπικές είναι.

Πρόθεση των γραμμών που ακολουθούν, είναι η διαμόρφωση μιας υγιούς και 
πλήρως απαλλαγμένης από εικασίες και αμφιβολίες οπτικής, επιτρέποντας σε 
κάθε ενδιαφερόμενο/η να άρει κάθε είδους ανασφάλεια και φόβο, 
επιτυγχάνοντας την προσωπική έκφραση.

Μια έκφραση που σέβεται, τιμά αλλά διαφοροποιείται από την 
ακαδημαϊκότητα των γραφών, αναζητώντας μια περισσότερο προσωπική 
σύνδεση με τη Πηγή αντικαθιστώντας το μονόδρομο και τη 
μονοδιαστατικότητα της ανάγνωσης των γραφών, με μια ζώσα καθημερινή 
βίωση - διάδραση μαζί Της.

Είναι αδιανόητο να αναγκάζει κάποιος την ευρύτητα του πνεύματος Του, του 
να ακολουθήσει μια ορισμένη-συγκεκριμένη πεπατημένη για να συνδεθεί με 
το Θεό.

Κάθε ανθρώπινη ζωή διψά να (ξανά)συζητήσει μαζί του.
Κάθε ανθρώπινη ζωή τον εκφράζει μέσα από τη ζωή του.
Κάθε εκπρόσωπος του,διαφοροποιείται αποστολής άρα και αμφίεσης- 
“ράσων”. 

Αν εσύ που το διαβάζεις είσαι παιδί, σκέψου το σαν ένα αληθινό παραμύθι.
Μια ιστορία που διηγείται τη σπουδαιότητα Σου μέσα από μια παρουσία 
υπαρκτή αλλά όχι απαραίτητα ορατή.

Αν εσύ που το διαβάζεις είσαι ενήλικας, επέτρεψε στο πνεύμα που φέρεις να 
συνδεθεί με την Αλήθεια Του μέσα από τη καρδιά και όχι τις σκέψεις σου.
Προσέγγισε το μέσα από τη προσωπική σου εκτίμηση, εστιάζοντας στην 
οικειότητα που αποπνέετε από αυτή τη διάδραση.

Παραμέρισε τα λεγόμενα ως μεμονωμένες λέξεις, καθώς ο ρόλος τους είναι 
δειγματοληπτικός ως προς το νόημα που οι γραφές αναφέρουν ιστορικά και
επιγραμματικά αλλά όχι ανθρώπινα.

Η απειρότητα της Αγάπης είναι ασύλληπτη νοητικά.

Γιαυτό ονομάστηκε Θεός!
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Αφετηρία - Μαιευτήριο

Και κάποιος/α γεννήθηκε.

Στέκεσαι πάνω από ένα γήινο-υλικό-ανθρώπινο σώμα με βάρος που 
κυμαίνεται ανάμεσα σε δυο έως 5 περίπου κιλά, και το παρατηρείς να 
αναπνέει.

Πως έγινε αυτό ρωτάει η σκέψη?
Φύση είναι η απάντηση.

Και τότε όλα εξηγούνται και η ρεαλιστική ζωή συνεχίζεται.

Ωστόσο το θέαμα είναι τόσο ευγενές για τα πνευματικά σου μάτια, που χωρίς 
λογική και εξήγηση κλάματα κυλούν στα αντίστοιχα υλικά.

Η ιερότητα της ύπαρξης ξεδιπλώνεται μπροστά σου! 

Ένα ακόμη πνεύμα Αγάπης, ντύθηκε ανθρώπινα για να φέρει στη ζωή του 
ρεαλιστικού κόσμου, τον ψυχικό του οβολό.

Τι μπορεί να φέρει αυτό το ον στο κόσμο, πέρα από Αγάπη?
Για ποιο άλλο λόγο προ-ετοιμαζόταν εννέα μήνες και εμπλουτίζοντας τη ζωή 
σου και ταυτόχρονα του κόσμου ολόκληρου?

Επέτρεψε στον εαυτό σου να απαλλαγεί όσο διαβάζει αυτές τις γραμμές από 
την αδιαλλαξία της σωματικής και υλικής εμπειρίας.

Που είναι ο Θεός αν όχι εδώ μπροστά σου?
Ποια γλώσσα ομιλεί, αν όχι κραυγές ενός αγγέλου που προσαρμόζεται στο 
ανθρώπινο βασίλειο?

Αν πιστεύεις στους Αγγέλους, σε αυτά τα ευγενή και γεμάτα καλοσύνη όντα, 
αναλογίσου πως αν το ίδιο το υλικό σώμα του νεογέννητου σου εκφράζει 
τόση ιερότητα, τι πλάσμα θα είναι αυτό που το βοηθά και το καθοδηγεί στο 
να παρουσιαστεί μπροστά σου, μέσα στη μεγαλειοπρέπεια της αθωότητας 
του πνεύματος που φέρει?

Ο Θεός όμως ξεπερνά και εσένα και εκείνο!

Αν θες να φορέσεις για λίγα δευτερόλεπτα τα παπούτσια του Θεού, 
προσπάθησε να αναλογιστείς την Απειρότητα της Αγάπης του, που 
δημιούργησε από πριν ένα τρόπο να συνδεθείς εσύ μαζί του και ταυτόχρονα 
Αυτός με τους δυο σας!
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Το φαινόμενο ονομάζεται αγκαλιά και επεξηγεί το λόγο που τα χέρια σου 
φέρουν αυτό το σχήμα και μέγεθος.

Για να καλωσορίζουν, για να τιμούν, για να ευλογούν, για να φιλοξενούν…

Την αθωότητα κάθε νέου πνεύματος στο όνομα της Αγάπης.
Έτσι βιώνεται ο Θεός…

Κρατώντας το στα χέρια σου, αισθάνεσαι την ελαφρότητα του βάρος Του.
Μυρίζοντας το, εισπνέεις τη μοναδικότητα Του.
Φιλώντας το, αγγίζεις την επιφάνεια του άυλου πρόσωπο Του.

Γιαυτό κλαις…
Γιατί η αθωότητα του βρέφους υπερβαίνει την λογική-καθημερινή-υλική 
ανάλυση των αισθήσεων. 

Πόσο όμως αλήθεια επιθυμείς να Τον δεις σε όλο το μεγαλείο?
Ας ανέβουμε μια κλίμακα…

Την ώρα που εσύ το έχεις στην αγκαλιά Σου, παίρνεις με το άλλο χέρι 
αγκαλιά τη γυναίκα σου και το κρατάει τώρα και εκείνη μαζί με εσένα και το 
Θεό!

Ακολουθούν οι γονείς της μητέρας και στη συνέχεια οι δικοί σου…

Αλληλοευλογούνται επτά (μησι) άνθρωποι, μαζί με το Θεό τον ίδιο!
Αντιλαμβάνεσαι άραγε τι πραγματικά εκδηλώνεται στο χώρο που βρίσκεστε?

Η κλίμακα Αγάπης ανέβηκε επτά (μησι) φορές, χωρίς να υπολογίσουμε τους 
Φύλακες Άγγελους που σας περιβάλλουν!

Οι μαίες προστίθενται σταδιακά, όπως και οι γειτονικές νέες μητέρες που σε 
εσάς βλέπουν τον εαυτό Τους και μέσα από αυτές ο Θεός βιώνει μαζί και 
μέσα από εσάς τη χαρά της δημιουργίας.

Υπάρχει άραγε υποδειγματικότερος τρόπος μια μάνα να ενσαρκώσει τη 
Παναγία και ένας Πατέρας τον Ιωσήφ?

Ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν θα σου στερούσε αυτή την εμπειρία, για αυτό και 
γεννήθηκες φέρνοντας στους γύρω σου την ίδια ελπίδα που έφερε και ο 
τότε Υιος Του.

Έτσι σε καλώς όρισα Υιέ / Κόρη μου.
Ήμουν εκεί και σε γιόρτασα με όλους!
Τιμή σε Εσένα που φέρεις το Φως!
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Οικογένεια - Σπίτι

Κάτι άλλαξε στο γύρω περιβάλλον σου.

Επικρατεί ησυχία, τα πρόσωπα που σε πλησιάζουν δεν φορούν μάσκες και 
περιορίζονται σε αριθμό.

Κατά ένα μαγικό τρόπο κάθε φορά που εκδηλώνεις μια ενέργεια, δυο χέρια 
σε σηκώνουν αναζητώντας την αφορμή της έκφρασης σου!

Βρίσκεσαι σπίτι.

Προσφέρεις μια νέα προοπτική σε αυτό το χώρο και ένα είδος χαράς όπου 
αρκετές φορές κρατάει ξάγρυπνους από την συνήθεια της ρεαλιστικότητας 
τους άμεσα παραλήπτες αυτού του δώρου.

Τόσο μικρός σε σωματική έκταση, αλλά τόσο επιδραστικός στο καθεστώς της 
υπολογιζόμενης καθημερινότητας.

Ο χώρος που σταδιακά θα αποκαλέσεις δωμάτιο, αποτελεί χώρο 
συγκέντρωσης κάθε χρωματικού, ζωικού και συμβολικού χαρακτήρα που οι 
μάγοι-σοφοί της σύγχρονης εποχής, καταθέτουν στον ερχομό σου.

Διακρίνεις αλήθεια την Αγάπη που αποπνέεται γύρω σου, συνεχώς?

Τις φορές που οι γονείς σου επισκέπτονται το ιερό σου για να ακούσουν 
απλά την ανάσα σου ενώ κοιμάσαι, γαληνεύουν, με ευχαριστούν 
ασυναίσθητα μέσα από κάθε τους καρδιοχτύπι που μοιάζει να διαφοροποίει 
το τέμπο του δίπλα σου.

Πόσα πεδία μπορεί να εξισορροπεί και να ευλογεί μια σταλιά ανθρώπινη 
σάρκα, μέσα από την αθωότητα του πνεύματος που φιλοξενεί?

Και παραπονιέσαι ότι είσαι μόνος σου…

Αναλογίστηκες για ποιο λόγο χαμογελάς όταν κοιμάσαι?
Με ποιον συνομιλείς μιλώντας την αγγελική διάλεκτο, προκαλώντας 
αμηχανία στους γονείς σου που αδυνατούν να αποκωδικοποιήσουν το 
χαρμόσυνο και ενδιαφέρον αντικείμενο συζήτησης σου?
Ισχυρίζεσαι ότι δεν βλέπεις, λόγω του φωτός Εκείνων που σε περιβάλλουν!

Εκπαίδευσε τους στην αθωότητα, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να 
θυμηθούν.
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Και όταν αρχίσετε να μοιράζεστε τα ίδια παιχνίδια, θα καταλάβεις ότι τα 
κατάφερες.

Μια νέα αγιογραφία απέκτησε ο Χριστιανισμός χάρη στους γονείς σου.

Τη φέρουν παντού μαζί τους για τους προστατεύει και κυρίως για να τους 
υπενθυμίζει τη δύναμη της Αγάπης.

Βρίσκεται σε μια παράξενη συσκευή που μεταφέρουν συνέχεια μαζί τους και 
συχνά τη τοποθετούν στο αυτί τους.

Κάθε τι που φορούν ή μεταφέρουν, φέρει πάνω τους ένα στίγμα της ύπαρξης 
σου.

Ακόμη και στο αυτοκίνητο έχουν τοποθετήσει μια ένδειξη σου στο πίσω 
τζάμι, για να πληροφορούν και να ευλογούν όσους το βλέπουν.

Με ψάχνεις ακόμη?
Θέλεις αλήθεια να ανεβούμε κλίμακα?

Καθώς κοιμάσαι μαζί-ανάμεσα με/από τους γονείς σου, δεν νοιώθεις 
πληρότητα?

Καθώς ο χρόνος καταργείται μπροστά σου στο όνομα της υπηρεσίας σου από 
εκείνους, νοιώθεις αλήθεια διαχωρισμένος από το Χριστό και τους γονείς 
σου ξένους σε σχέση με τη Μαρία και τον Ιωσήφ?

Κάθε νέα ημέρα της ζωής σου, ολόκληρο το Σύμπαν σου προσφέρω για την 
ψυχαγωγία σου.

Ολόκληρη η Γαία είναι ο κήπος σου και όλες οι θάλασσες το μπάνιο σου.

Πόση Αγάπη σε περιβάλλει? 
Ανθρώπινη, Αγγελική και η δική μου!

Αν αυτό που κρέμεται πάνω από την κούνια σου δεν κατάφερε να πάει στη 
χώρα των ονείρων, οι Άγγελοι μου θα σου δείξουν τα αστέρια που άναψα για 
εσένα στον ουρανό για να σου κρατούν συντροφιά.

Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για Εσένα, φανταστικό μου πλάσμα.

Μάλιστα πολλές φορές ξεχνιέμαι κοιτώντας σε και ξαπλώνω δίπλα σου, 
κρυφά από τους γονείς σου και τους Αγγέλους μου!

Μη τους φανερώσεις τίποτα…εντάξει?  
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Φίλοι - Νηπιαγωγείο

Μέχρι πότε νομίζεις, ότι θα σε αφήσω σπίτι?
Αρκετά πια, αισθάνομαι ότι βαρέθηκες και ότι η δημιουργικότητα σου 
περιορίζεται!

Για να παίζουν ανενόχλητα οι γονείς σου με τα παιχνίδια σου, μου πρότειναν 
να σου προσφέρουν καινούργια που θα χρησιμοποιούσες μαζί με κάποιους 
που πραγματικά μπορούν να εκτιμήσουν και να σταθούν αντάξιοι του 
επιπέδου ενός γνήσιου παιχνιδιού.

Όπως καταλαβαίνεις δέχτηκα και αυτό που βλέπεις γύρω σου είναι το 
επίπεδο που σου αρμόζει!

Χρωματιστοί μαρκαδόροι, για να μου δώσεις τις δικές σου συμβουλές-
προτάσεις σχετικά με την αισθητική του σύμπαντος!

Αντικείμενα που οι μεγάλοι χρησιμεύουν για δουλειές, σου προσφέρονται 
απλόχερα για να τα μεταφορφώσεις προς μια περισσότερο καλλιτεχνική 
χρήση-αποστολή για τον κόσμο.

Φρόντισα επίσης όλοι οι κοινοί μας φίλοι που σε περιβάλλουν, να μη 
μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους, τόσο σε εμφάνιση, σε όνομα και σε 
συμπεριφορά για να ανακαλύψω ποιος θα σου φανεί περισσότερο 
ενδιαφέρον.

Με βλέπεις, φανταστικέ μου φίλε?

Χορεύω μαζί με τους Αγγέλους μου στη μουσική, που η νηπιαγωγός σου σας 
βάζει.
Χαμογελώ αντικρίζοντας τη καμπύλη που έβαλες στον Ήλιο της ζωγραφιάς 
σου.
Τρώω μαζί με όλους σας, όταν τρώτε το φαγητό σας και όσο εσείς 
χορταίνεται τη κοιλίτσα σας, Εγώ ευγνωμονώ τη φύση για σας το πρόσφερε!

Είμαι αέρας που χαϊδεύει το πρόσωπο σου και ανακατεύει τα μαλλιά σου 
χωρίς να το καταλάβεις! Δεν είσαι ο μόνος που κάνει σκανδαλιές ξέρεις…

Παίζω μαζί σου συνεχώς γιατί τίποτε άλλο στον κόσμο ολόκληρο δεν είναι 
ικανό να μου δείξει την ομορφιά του, όσο εσύ που τη γεύεσαι πρωτόγνωρα.

Αρκετά όμως για σήμερα, βλέπω ότι κουράστηκες.
Ωπ! Να έστειλα τη μαμά σου να σε φέρει σπίτι. 
Χαιρέτησε τους φίλους μας και τα λέμε σπίτι. 
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Φίλοι - Σχολείο

Αρκετά πια με τα τουβλάκια, τις μπάλες και τα παιχνίδια.

Ώρα να διδαχθείς τον ανθρώπινο κώδικα γνώσης.

Αντί για μαξιλάρια στο πάτωμα και σκαμπό, έχεις δική σου καρέκλα και ένα 
θρανίο που θα μοιράζεσαι μαζί με αυτόν που σε κάθε τάξη, θα αγαπάς 
περισσότερο.

Μια μεγάλη μαύρη επιφάνεια θα φιλοξενεί καθημερινά σύμβολα, λέξεις, 
σκέψεις, που θα παρουσιάζονται τόσο σε εσένα όσο και στους υπόλοιπους 
γύρω φίλους μας.

Η/Ο δασκάλα/ος σου θα σας παρουσιάζει καθημερινά ένα νέο έργο.

Λέγοντας έργο εννοώ, το αντίστοιχο με ένα θεατρικό. 

Ένα είδος παράστασης που ξεκινά από τα πρώτα βήματα εκμάθησης της 
ανθρώπινης σκέψης, βασισμένο στην ίδια γλώσσα που οι γονείς μιλούν στη 
δουλειά τους και μεταξύ τους.

Από εδώ ξεκινούν όλα, φανταστικέ μου φίλε.

Η δημιουργία ξεχύνεται μέσα από κάθε τι που αγγίζεις και σταδιακά γίνεται 
απολύτως κατανοητό από όλους του μεγάλους γύρω σου.

Τους γονείς σου, τους καθηγητές σου, ακόμη και από τους παππούδες σου.

Διδάσκεσαι να δοκιμάζεις και να προσπαθείς.
Γυμνάζεις το πιο πολύτιμο χάρισμα σου, τη φαντασία και τη σκέψη σου.

Εδώ σε αυτή τη χρονική περίοδο γνωρίζεσαι με τη δυσκολία!

Ένα πολύ όμορφο κορίτσι/αγόρι που λόγω της ομορφιάς της/του, όποιος το 
συναντάει αδυνατεί να προχωρήσει στη λύση ή στην απάντηση της σκέψης 
του.

Που είμαι τώρα αναρωτιέσαι? 

Είμαι το χαμόγελο και ο επεξηγηματική χροιά της δασκάλας σου, που σου 
θυμίζει με τον αγγελικό της τρόπο τη διαδρομή της απάντησης, μετά τη 
δυσκολία.
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Φοράω τα ρούχα του αγαπημένου σου φίλου, και σε περιμένω να με 
ρωτήσεις ότι ντράπηκες να ρωτήσεις τη δασκάλα σου. 

Στέκομαι πάνω το θρανίο σου, και παθιάζομαι με τον τρόπο που ο νους σου 
απορροφά και στη συνέχεια επεξεργάζεται τον κώδικα που διδάσκεσαι.

Δακρύζω όταν αντικρίζω τα ακατέργαστα αλλά γεμάτη περηφάνια σχήματα 
και γράμματα σου, στο τετράδιο σου.

Αχ και να ήξερες πως οι σπουδαιότεροι άνθρωποι στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, πέρασαν ακριβώς από την ίδια ακριβώς διαδικασία.

Αυτό βλέπω σε εσένα και οι γονείς σου εκφράζουν και μοιράζονται και το 
δικό μου ενθουσιασμό.

Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορώ να μη σου γνωστοποιήσω το πόσο 
ξεχωριστός είσαι για εμένα!

Για να σε πείσω λοιπόν για αυτό, παρατήρησε ότι κάθε φορά που οι γύρω σου 
σηκώνουν χέρι, κανένας δεν επεξηγεί-περιγράφει με τον ίδιο τρόπο το 
ερώτημα που ο/η δάσκαλος/α έθεσε.

Αναρωτιέσαι γιατί?

Κάθε ερμηνεία απάντησης που ακούς σε βοηθάει να διευρύνεις τον τρόπο 
σκέψης σου!

Αν δεν το έκανα αυτό, θα μπορούσες να με κατηγορήσεις ότι δημιούργησα 
ένα μοτίβο σκέψης για όλους.

Πόσο βαρετό και ταυτόχρονα μονοδιάστατο θα ήταν αυτό από μέρος μου.

Οι σκέψεις από τους ανθρώπους που θα γνωρίζεις στη ζωή σου, θα σου 
αποδεικνύουν διαρκώς την ευρύτητα της αγάπης για εσένα, ανοίγοντας σου 
νέους ορίζοντες, δείχνοντας σου νέες κατευθύνσεις.

Το σύμπαν είναι στα πόδια σου φανταστικό μου πλάσμα.
Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε τόσο ομορφιά…
Για τη χαρείς όχι σαν ένα απλό παιχνίδι, αλλά μέσα από μια ολόκληρη ζωή!

Εσύ δεν λες στους αγαπημένους σου, ότι τους αγαπάς μέχρι τον ουρανό?

Επέτρεψε μου σαν Πατέρα σου, να κάνω πράξη αυτή την υπέροχη φράση 
σου, όχι για λόγους επίδειξης ή εντυπωσιασμού, αλλά σαν μια πράξη άνευ 
όρων παράδοσης σε σένα.
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Έρωτας - Πανεπιστήμιο

Είμαι βέβαιος πως έχεις παρατηρήσει πως τα σύμβολα του κώδικα, έχουν 
μεγάλη ποικιλία και εύρος εφαρμογών.

Όσο προικισμένος και αν είσαι σα πλάσμα, στο σημείο αυτό αναγνώρισες-
αποδέχτηκες την αδυναμία σου να τα κάνεις-μάθεις όλα.

Λυπάμαι αν ένοιωσες άσχημα γιαυτό, αλλά μόνο μέσα από αυτό τον τρόπο θα 
μπορούσα να σου διδάξω τον ιδανικό κριτήριο επιλογής.

Πάλι τα ίδια θα λέμε…
Η Αγάπη! 

Τι άλλο μπορεί να σε κατευθύνει στον δικό σου μονοπάτι, όταν έχεις βρεθεί 
σε μια πληθώρα από επιλογές?

Ειλικρινά σκέφτηκες πότε σου, τι ήταν αυτό που σε ώθησε στη συγκεκριμένη 
επιλογή πέρα από σκέψεις, αναλύσεις, γνώμες και προτάσεις?

Η ανικανότητα σου να υπολογίσεις το μέλλον, στη Γη βαφτίζεται 
ανωριμότητα.

Η αλήθεια όμως είναι πως η Αγάπη είναι ο αδιάκοπος και ακριβής οδηγός 
σου.

Παράλληλα συνομιλώντας με τους υπόλοιπους φίλους μου, αντιλαμβάνεσαι 
πόσο φανταστικός είναι αλήθεια ο κόσμος, μέσα από την απειρότητα των 
επιλογών που ελεύθερα παρέχονται στο καθένα.

Και είναι μόνο η αρχή…
Απόλαυσε το, γιατί εσύ είσαι ο λόγος που δημιουργήθηκε!

Πριν σε αφήσω να βυθιστείς στη εγκεφαλική δραστηριότητα σου, έχω να ένα 
ακόμη δώρο για εσένα…

Αναγνωρίζοντας την εκτίμηση σου για τη ζωή σου στο πλανήτη, 
αναβαθμίζεται και η σχέση σου με την Αγάπη.

Πως μπορούμε να μιλάμε για ουσία, αν παραμένουμε μόνο θεωρητικοί.
Άλλωστε ηλικιακά πλέον αναζητάς κάτι πιο κοντά στο τρόπο διεργασίας του 
ορισμού της Αγάπης!

Φανταστικό μου πλάσμα, το δώρο μου προς εσένα ονομάζεται Έρωτας.
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Η κλάση αυτής της αίσθησης ανήκει σε μια ανώτερη βαθμίδα, σε σχέση με 
την υπάρχουσα θεωρία που εμπειρικά δημιούργησες για τον προσωπικό σου 
ορισμό της Αγάπης.

Με λίγη πρόθεση θα αναγνωρίσεις ότι και το ίδιο σου το σώμα καταβάλλει 
μεγάλες προσπάθειες στο να αποκτήσει συμβατότητα με το νέο αυτό πεδίο.

Αμφιβάλεις?

Σκέψου το σφίξιμο στο στομάχι σου, όταν την/τον πλησίαζες.
Τις σκέψεις που αδυνατούσαν να σχηματίσουν λέξεις στην προσπάθεια σου 
να της/του μιλήσεις.
Οι ιδρωμένες παλάμες…

Σε έπεισα ή θέλεις να συνεχίσω?

Η ουσία πλέον είναι ότι ο όρος της Αγάπης μπορεί πλέον να εκφραστεί με 
πράξεις.

Πράξεις όχι ευγένειας, ευγνωμοσύνης, σεβασμού και φιλικότητας.

Πρόκειται για μια ιεροτελεστία, ένα είδος διαδικασίας όπου δυο άνθρωποι 
μυούν ο ένας τον άλλο με τον πιο προσωπικό τρόπο, στην ιερότητα της 
σωματικής ύπαρξης τους.

Ο χρόνος σταματά όταν είστε οι δυο σας.
Το άγγιγμα της/του είναι η μόνη ανακούφιση της σάρκας, όπως το νερό 
σβήνει τη δίψα.
Τα δευτερόλεπτα εκείνα που χάνεσαι.
Όταν αποκοιμάσαι γαλήνια στη σκέψη της/του… 

Είσαι ένας ανθρώπινος πομπός Αγάπης που μόλις βρήκε το δέκτη του!

Ζήσε το, γιατί αυτή είναι η φύση σου.

Να χειροτονείς την Αγάπη που φέρεις και να ευλογείς κάθε άνθρωπο που ο 
Έρωτας φέρει στο δρόμο σου.

Κυρίως όμως να αρχίσεις να αναγνωρίσεις την ευεργετικότητα και την 
αναγκαιότητα της Αγάπης, τόσο ως έννοια όσο και σαν βίωμα.

Στοχάσου ελεύθερα πάνω σε αυτό και τόλμησε να την εφαρμόζεις πάνω σε 
κάθε σου δραστηριότητα, αν πραγματικά επιθυμείς να δεις τα αποτελέσματα 
τους να ανθίζουν σε μια διαυγή και απόλυτα ουσιαστική λάμψη.
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Οικογένεια - Εργασία

Η Αγάπη για την ενασχόληση σου, σε οδήγησε στην επιτυχία.

Η επιτυχία αναφέρεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε επαγγελματικής 
διάδρασης σου με ανθρώπους, που μέσα από αυτή την επαφή αντλούν 
ικανοποίηση και πληρότητα.

Πόσο φανταστικό αλήθεια είναι να συμβάλεις μέσα από τη δουλειά σου, στην 
ευτυχία του κόσμου?

Αυτή η συνεχής ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη που εισπράτεις, σε οδηγεί 
στην ανάγκη να το μοιραστείς από κάποιον ξεχωριστό άνθρωπο.

Με κάποιον/α που μπορεί να εκτιμήσει αυτές τις λεπτές σε ποιότητα χορδές 
ευτυχίας.

Κάποιον/α που να επιτρέψεις να μοιραστεί μαζί σου την πολυτιμότητα και την 
ευεργετικότητα τέτοιων ενεργειών, κοιτάζοντας την/τον με μάτια 
δακρυσμένα από ευτυχία.

Κάποιον/α που μπορεί να σου κρατά το χέρι και να σε νοιώθει να σπας την 
φυσιολογική σου εικόνα, μέσα από αναφιλητά.

Κάποιον/α που να δείχνει κατανόηση και να σου επιτρέπει να γυρίσεις σπίτι 
με τα πόδια από το εστιάτοριο που τρώγατε μαζί, αφήνοντας σε για λίγο στη 
συντροφιά των Αγγέλων σου.

Να ζήσετε λοιπόν!

Πόσο χαρούμενος είμαι για εσένα!

Ευλογία σε όλη τη Γη σκορπίστηκε εκείνη τη μέρα, χάρη σε εσάς του δύο.

Πόση Αγάπη ακόμη αναλογίζεσαι να υπάρχει…

Η απάντηση θα σου δοθεί, όταν θα σου είναι πια αδύνατο να χειριστείς αυτή 
την ευγενή ένταση που σταδιακά αυξάνεται ανάμεσα σας, και θα 
πληροφορηθείς την εξέλιξη του αριθμού δυο σε τρία.

Η Αγάπη που δημιουργήθηκε και παράχθηκε μεταξύ σας, σας ξεπερνά με 
αποτέλεσμα τη δική σας δημιουργία.

Αν έβλεπα μέσα σε εσάς τον ορισμό της Αγάπης, μπορείς να φανταστείς πως 
βλέπω το παιδί σας?
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Οικογένεια - Γονείς

Μεγάλωσες από και μέσα σε μια οικογένεια.

Βιωματικά γνωρίζεις τις λειτουργίες της.
Έφτασε η ώρα να εφαρμόσεις εμπειρικά πλέον τις δικές σου 
διαφοροποιήσεις ή καλύτερα αναβαθμίσεις στη δική σου οικογένεια.

Τροποποίησε ό,τι θες, πειραματίσου με κάθε νέα έμπνευση που έχεις σχετικά 
με την απομάκρυνση κάθε στοιχείου, που δεν είναι συμβατό με την ποιότητα 
της Αγάπης που εσύ και ο άνθρωπος σου δημιουργήσατε!

Μόνο μια προϋπόθεση ζητώ από εσένα να Αγαπάς.

Έτσι λοιπόν οι παλαιότεροι πρεσβευτές της Αγάπης, ασπάζονται το νέο 
πολίτευμα που εσύ θέτεις.

Παρατήρησε σε παρακαλώ τη μεγαλειότητα που ξεδιπλώνεται μπροστά σου.

Το παιδί σας θα αποτελέσει για τους παππούδες του/της μια επιπλέον 
ευκαιρία για να ξεπεράσουν τα όρια Αγάπης που οι ίδιοι έθεσαν τότε στους 
εαυτούς τους ως γονείς! 

Υπήρχε καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό?

Καταλαβαίνεις πόσες παράλληλες αναβαθμίσεις Αγάπης πραγματοποιούνται 
σε δυο διαφορετικά γεννεολογικά δέντρα, που χάρη σε εσάς και στο παιδί 
σας έγιναν ένα?

Κοίτα το μπαμπά σου να κρατάει το παιδί σου στα χέρια του και θα βιώσεις 
αυτά που σου λέω.

Παρατήρησε τη μητέρα σου να κάνει το ίδιο και θα καταλάβεις πόσο 
πολύτιμος ήσουν για εκείνη.

Ο χρόνος έχασε τη αυστηρότητα του καθώς εκείνη μπορεί μεν να κρατάει το 
παιδί σου, στο μυαλό της όμως κρατάει εσένα…τότε.

Αντέχεις για κάτι περισσότερο?

Πάρε τους γονείς σου αγκαλιά την ώρα που εκείνοι κρατούν το παιδί σου και 
επέτρεψε σε εκείνους και στον εαυτό σου, να τα αισθανθούν αυτό το δώρο 
της Αγάπης που ενώνει τρεις γενιές.

Μοναδικό τεκμήριο επιτυχίας η ύπαρξη δακρύων.
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Γονείς - Θάνατος

Τι άλλο αλήθεια μπορεί να ζητήσει ένας άνθρωπος, προκειμένου να πεθάνει 
μέσα στην ευτυχία της Αγάπης?

Ξέρεις, είναι πραγματικά φανταστικό το να μη μπορεί κάποιος να αγαπήσει 
περισσότερο λόγω της ανθρώπινης μορφής του και να φεύγει προκειμένου 
να αναβαθμίσει το ψυχικό του πεδίο.

Δεν έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου όταν έχει βιώσει το μέγιστο δυνατό του 
πεδίου του.

Άκουσε με σε παρακαλώ.

Πολλοί με κατηγορούν σχετικά με τον όγκο του πόνου και των βασάνων που 
επιτρέπουν να υπάρχουν τόσο στη Γαία όσο και στις ζωές τους.

Αυτά όλα αντέχονται!

Ναι. 
Καλά ακούς ο πόνος αντέχεται και τα βάσανα αντέχονται γιατί δεν είναι 
αληθινά. Είναι σκευάσματα φαντασίας, ένα είδος φαντασμάτων που όσο 
απειλητικά και αν η σκέψη σου τα κατασκεύασε να είναι, αδυνατούν να σε 
βλάψουν.

Η σύσταση της ποιότητας τους είναι αραιή, μοιάζει με του αέρα.

Αυτή είναι η διαφορά της Αγάπης…
Είναι Αλήθεια μια ποιότητα απόλυτα συμπυκνωμένη, αμετάβλητη και κυρίως 
απόλυτα ευεργετική και ωφέλιμη για οτιδήποτε έρθει μαζί της σε επαφή.

Η Αγάπη είναι Εγώ, άπειρη.
Αυξάνεται συνεχώς φτάνοντας σε ένα σημείο όπου αδυνατεί πλέον να 
μεταβολιστεί από τον άνθρωπο.

Γιαυτό ο θάνατος είναι μια συνειδητή ψυχική επιλογή, που θα του ανοίξει το 
δρόμο για περισσότερη Αγάπη.

Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που υπάρχει ζωή!
Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι εννοώ?

Επέτρεψε μου να στο εξηγήσω.

Φαντάσου τον κάθε άνθρωπο που ζει, σαν μια δεξαμενή χωρητικότητας 
Αγάπης που ποικίλλει ανάλογα με το ψυχικό του σθένος.
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Λέγοντας ψυχικό σθένος, εννοώ την αναλογία της Αγάπης που φέρει σε 
σχέση με αυτό που καλείται να γεμίσει.   

Κάθε του σκέψη και πράξη, εστιάζει στο γέμισμα αυτής της δεξαμενής! 

Δεν υπάρχει ακριβής υπολογισμός σχετικά με το πόσο αντιστοιχεί κάθε 
σωστή ή λανθασμένη ενέργεια, αφενός γιατί είναι πιο σύνθετο από μια απλή 
διαδικασία αθροίσματος, και αφετέρου γιατί ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί με 
ένα δικό του είδος εκτίμησης και δράσης.

Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη Γη που να μη σχετίζεται με την Αγάπη.

Αυτός είναι ο λόγος που:
η φύση εξακολουθεί να είναι ζωντανή,
οι επιστήμες και κάθε επαγγελματικός τομέας εξελίσσεται, 
η ανθρώπινη γνώση διευρύνεται μέσα σε κάθε τι που αναλύεται
και που ο άνθρωπος εξευγενίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Αν έστω για λίγο μπορέσεις να το κατανοήσει αυτό, είμαι βέβαιος πως θα 
αλλάξει η οπτική σου θεώρηση.

Συγχώρεσε με ωστόσο, γιατί ο λόγος που κλαις σε μια κηδεία είναι η απώλεια 
μιας μορφής που δημιούργησε ένα είδος οπτικής συνήθειας.

Μη θυμώνεις.
Δεν είναι κακό αυτό που προσπαθώ να σου πω.

Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τις στιγμές που με αυτό το πλάσμα που 
αναχώρησε γιατί τις φέρεις μέσα σου. Και όταν λέω μέσα σου δεν εννοώ στις 
σκέψεις σου και στα άλμπουμ των φωτογραφιών σου, αλλά σε κάθε σου 
κύτταρο που ρέει.

Είσαι η δική του συνέχεια, ένα πιο διευρυμένο δοχείο αγάπης που μπορεί να 
προχωρήσει λίγο μακρύτερα από εκείνον/η, μέχρι και εσύ με τη σειρά σου να 
ακολουθήσεις τον ίδιο δρόμο, προκειμένου να καταθέσεις το δικό σου 
απόθεμα της Αγάπης, σε Εμένα.

Εκεί δεν υπάρχουν μορφές, μόνο η Αγάπη.
Μη κλαις λοιπόν. 

Επέτρεψε του να φύγει και αποχαιρέτησε τον ευλογώντας τον με ένα φιλί 
και μια χαρούμενη σκέψη, παραδίδοντας τον στους φίλους μας τους 
Αγγέλους!

Εκείνοι θα τον οδηγήσουν με ασφάλεια και πολύ χαρά, σπίτι του.
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Σκέψεις - Δράσεις

Όσο και αν η διαδρομή που σου περιέγραψα παραπάνω μοιάζει κοινή για 
όλους, μάθε πως ο κάθε ένας τη βιώνει με διαφορετικό τρόπο, σε 
διαφορετική ένταση, για διαφορετικό σκοπό.

Το μόνο κοινό στοιχείο κάθε ανθρώπου, είναι η Αγάπη (δηλαδή η Ζωή).

Η δυσκολία του κάθε μονοπατιού εντοπίζεται στη πρόθεση και τις 
διακυμάνσεις που φέρει ο διαβών/ουσα.

Η αποστολή με λίγα λόγια είναι να επιτρέψεις να δώσεις όσο το δυνατόν 
περισσότερη Αγαπή μπορείς, χωρίς να αναζητάς αντάλλαγμα γιατί πολύ απλά 
δεν υπάρχει.

Είσαι πλήρης ελεύθερος/η στο να διαχειριστείς τη ζωή-ροή σου.

Αυτό είναι το σημείο που αργά ή γρήγορα φτάνουν όλοι οι άνθρωποι και 
αναρωτιούνται σχετικά με το νόημα της ζωής.

Ακούγεται και είναι απλό!
Αυτό που το περιπλέκει είναι η ψευδαίσθηση του ελέγχου.

Αντί να προσεγγίσουμε την καθημερινότητα σαν το ιδανικό μέσο 
προκειμένου να ενεργήσουμε και να εκφράσουμε με το τρόπο που η χάρη 
ζητά, αναλύουμε την κάθε μας κίνηση έχοντας ως γνώμονα το κέρδος.

Ποιο κέρδος όμως? Δεν υπάρχει κανένα άλλο κέρδος.

Δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου τίποτε περισσότερο από τις σκέψεις και τις 
δράσεις σου, που εξαργυρώνονται σε ένα μόνο νόμισμα την Αγάπη.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πολύ απλό.

Σου δίνεται η δυνατότητα από την ώρα που γεννιέσαι, να δώσεις μέσα από 
τον τρόπο ζωής σου, ένα σημείο αναφοράς για κάποιους ή για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα

Μόνο εσύ μπορείς να ρυθμίσεις το φάσμα δράσης σου.

Ένας δρόμος υπάρχει της Αγάπης από εκεί πέρασαν όλοι οι σπουδαίοι, και ο 
κόσμος τους τιμάει και τους σέβεται γιαυτό.

Είσαι Υιός μου. 
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Ανάλογα με τη διαχείριση της ευκαιρίας-ζωής σου, μπορείς να αποτελέσεις 
τη συνέχεια του δρόμου του Ιησού ή του Ρωμαίου.

Και εδώ παρουσιάζεται η ομορφιά της Αγάπης.

Ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις, εγώ δεν πρόκειται να σε Αγαπήσω 
λιγότερο.

Θα σου δώσω ολόκληρη την αιωνιότητα αν αυτό χρειαστεί, μέχρι να 
ακολουθήσεις τη πραγματική σου ανάγκη, αυτή της ψυχής και όχι του 
σώματος.

Πως θα μπορούσα αλήθεια να κάνω κάτι άλλο?

Φαντάσου πως το σύμπαν αποτελεί για εμένα τη δική μου αυλή και μέσα σε 
αυτή, όλα μου τα παιδιά, κάθε είδους πλάσμα παίζει το παιχνίδι της ζωή του 
με τον τρόπο που εκείνο βιώνει ως πιο ενδιαφέρον.

Κάποια παίζουν κρυφτό - γνωρίζονται με τη ψυχή,
κάποια παίζουν κυνηγητό - διεκδικούν τις επιδόσεις των Αγίων
κάποια άλλα χαζεύουν τα σύννεφα - αναζητούν ένα άλλο τρόπο-μονοπάτι 
ζωής.

Όσο εκείνα παί-ζουν, διδάσκονται την Αγάπη με τον τρόπο που αφομοιώνουν 
καλύτερα.

Δεν είναι αλήθεια φανταστικό?

Γιαυτό είμαι διαρκώς δίπλα σου…
Γιατί ανά πάσα στιγμή εσύ ή κάποιο άλλο από τα πλάσματα μου μπορεί να 
βαρεθεί το παιχνίδι του, ώστε να του προσφέρω ό,τι μου ζητήσει.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει κακό.

Κάθε τι που εσύ αποκαλείς δολοφονία, και έγκλημα είναι η σκηνή ενός 
θεατρικού έργου που παίζεται από τα γύρω παιδιά και εσύ αδυνατείς να δεις 
πως πρόκειται για ρόλο.

Πρόκειται για κάποιον που φοράει ένα σεντόνι και εσύ αντί να γελάσεις μαζί 
του, τον χαρακτηρίζεις ως φάντασμα.

Θυμίσου, στο τέλος κάθε ημέρας, όλα μου τα παιδιά πριν πάνε για ύπνο 
αφήνουν τα παιχνίδια τους και τις ενδυμασίες τους έξω από το σπίτι.

Κάνε το ίδιο και εσύ στις σκέψεις σου.
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Σκέψεις - Όραμα

Θα αναρωτιέσαι αν πράγματι υπάρχει κάτι περισσότερο που να μπορείς να 
μου προσφέρεις, αποδεχόμενος και αναγνωρίζοντας (θεωρητικά 
τουλάχιστον) όλα τα παραπάνω.

Κάτι που να σου επιτρέψει να διακριθείς, να ξεχωρίσεις στα μάτια μου από τα 
υπόλοιπα παιδιά της αυλής.

Θα σου ξαναυπενθύμισω πως όλα μου τα παιδιά τα αγαπώ το ίδιο, αλλά θα 
σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό, και λέγοντας μοναδικό εννοώ ψυχικά.

Κάθε άνθρωπος φέρει μια συγκεκριμένη δόνηση, η οποία μεταβάλλεται από 
τη σχέση του με την Αγάπη, τόσο σε αυτή όσο και σε προηγούμενες 
ενσαρκώσεις.

Φαντάσου όλα τα ζωντανά πλάσματα σαν μια ορχήστρα. 

Κάθε ένα ξεχωριστά είναι ένα διαφορετικό όργανο, τόσο σε μέγεθος όσο και 
σε κατασκευή.

Ο χτύπος της καρδιάς του αποτελεί από μόνος του μια ξεχωριστή νότα.
Κανένας δεν μοιάζει σε κάποιον άλλο στο παραμικρό.

Ο καθένας σας ουσιαστικά αποτελεί μια διαφορετική αλλά απολύτως 
αναγκαία παρουσία στο πεντάγραμμο του σύμπαντος, προκειμένου αυτή η 
μεγαλοπρέπεια να συνεχίσει να εκφράζει την ποικιλότητα της Αγάπης, σε 
οκτάβες που καταθέτουν όχι προσπάθεια εντυπωσιασμού αλλά ευτυχία 
παρουσίας, μέσα από την υπηρεσία σε εμένα (δηλαδή στην Αγάπη).

Ωστόσο υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις!

Όχι όμως για να διακριθείς, αλλά για να αναπτύξεις περισσότερο από όσο 
θεωρείς τη κοσμοθεωρία σου περί Θεού.

Σου παραδίδω από αυτή τη στιγμή κιόλας τα κλειδιά της αφύπνισης σου, 
παραχωρώντας σου το ρόλο μου. 

Μέσα από την παρουσία σου, συνειδητά πλέον θα εκπροσωπείς εμένα.

Εσύ θα είσαι Εγώ με όλες μου τις ευλογίες, χωρίς να το ξέρουν οι γύρω σου.
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Θα με ακούς όπως και αυτή τη στιγμή κάνεις, θα σε κατευθύνω και σε βοηθώ 
οπουδήποτε Εσύ μου ζητήσεις-επιτρέψεις να παρέμβω.

Πως το ακούς?

Είμαι απόλυτα διαθετιμένος και μάλιστα με απεριόριστη χαρά να σου 
αποδείξω την βαρύτητα των όσων λέγονται σε αυτό το βιβλίο, στις σελίδες 
ολόκληρης της ζωή σου.

Στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στη σχέση σου, παντού!

Αυτό είναι το μέγεθος της Αγάπης μου, που ακόμη και εμένα πνίγει γιαυτό 
και θέλω να μοιραστώ αυτή την υπέρτατη κατάσταση ευτυχίας μαζί σου.

Αν βέβαια το θελήσεις.

Μπορείς να επιλέξεις που θα εστιάσεις το ενδιαφέρον σου.

Τι είναι αυτό που σε παθιάζει να συμβάλεις στη ζωή της πόλης σου, της 
χώρας σου ή γιατί όχι και ολόκληρης της Ανθρωπότητας! 

Τόλμησε να εξερευνήσεις τα όρια της σκέψης σου και όταν αποκτήσεις μια 
ιδέα για αυτά, εγκατέλειψε τη και επιβιβάσου στο διαστημόπλοιο της ψυχής!

Αυτή είναι η διάσταση που σου ζητάω να ζήσεις.

Πέρα από το εγκεφαλικό, το κτητικό, το εγωικό, το ουτοπικό.

Βοήθησε με να μεταφέρουμε σε αυτή τη φανταστική σφαίρα, όσο το 
δυνατόν περισσότερα παιδιά από την αυλή μπορούμε.

Μη χρησιμοποιήσεις καμία πειθώ, γιατί δεν πρόκειται για τέχνασμα.

Οι ποιότητες της φανταστικότητας θα ανιχνευτούν από όλους έχουν την 
προδιάθεση και θα σε πλησιάσουν.

Θα είμαι και εγώ εκεί για να σου τους επιβεβαιώσω.

Ποιος θα είναι λοιπόν ο τίτλος του ψυχικού σου διδακτορικού, στη σφαίρα 
της φανταστικότητας?

�20



Επέτρεψε μου να σε διαφωτίσω.

Χρειάζομαι κάποιον που θα αποφάσιζε να διερευνήσει το λόγο που αυτή τη 
στιγμή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρεί απολύτως φυσιολογικό 
τους πολέμους, τις δολοφονίες ενώ αδυνατεί να κάνει το ίδιο στο όνομα της 
Αγάπης.

Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εμένα, μέσα από εσένα να μπορούσα όλα 
τα παιδιά της αυλής και να συζητήσω μαζί τους πως είναι δυνατόν μια σκιά να 
φέρει για εκείνα μεγαλύτερη αλήθεια από ότι το Φως.

Πραγματικά μου φαίνεται παράξενο πως ένα παιχνίδι που τα παιδιά άφησαν 
στην αυλή, να συνεχίζει να επιδρά πάνω τους όχι μόνο στον ύπνο τους, αλλά 
ακόμη και εκεί που δεν κρατούν στα χέρια τους!

Είμαι βέβαιος πως όταν κάποιος τους οδηγήσει στο να αναγνωρίσουν ότι 
φοράνε γυαλιά που μετατρέπουν την ομορφιά σε ασχήμια, το φως σε 
σκοτάδι, το παιχνίδι σε δουλειά και κυρίως την Αγάπη ως δόγμα, ως θρησκεία 
και όχι σαν την ίδια ζωτικότητα που έχει για εκείνους η αναπνοή, θα 
εκπλαγούν.

Ζω για τη στιγμή που θα απομακρύνουν αυτά τα γυαλιά από τα μάτια τους, 
και στο πρόσωπο σου δουν Εμένα.

Πόση χαρά θα κάνουν!
Πόσο θα γελάμε όλοι μαζί!

Αυτές οι λίγες στιγμές πίστεψε με, αξίζουν μια αιωνιότητα αναμονής.

Είναι η στιγμή της φώτισης!

Η συνειδητοποίηση της πραγματικής φύσης της Αγάπης, του Θεού!

Το σημείο όπου το συγκεκριμένο παιδί, έχει ανάγκη να προσφέρει την ίδια 
του τη ζωή στο να μη χάσουν και τα υπόλοιπα παιδιά χρόνο από την 
λαμπρότητα της Αγάπης, φορώντας γυαλιά!

Νοιώθει ότι το δικαιούνται όλοι μέσα και έξω από την αυλή.
Ευγενή του φιλοδοξία είναι το μοίρασμα της απεραντοσύνης αυτού του 
πεδίου.
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Αναγνώριση - Αφύπνιση

Ένα τέτοιο παιδί είσαι και εσύ που διαβάζεις αυτά τα λόγια.

Καθησύχασε τον εαυτό σου, γιατί η φύση της ανάγκη σου να ξεχωρίσεις 
είναι αποτέλεσμα ψυχικής καλλιέργειας και όχι νοητικής παρερμηνείας.

Αυτή η έπαρση που νοιώθεις, είναι η αγνότητα του ψυχικού πεδίου που 
φέρεις και που υπάρχει για να υπηρετεί την Αγάπη.

Γίνε Ήλιος ακόμη και για εκείνους που φορούν τα σκουρότερα γυαλιά, 
επικαλούμενος τη βοήθεια μου όποτε χρειαστείς.

Δημιούργησε ασχολίες- παιχνίδια που θα επιτρέπουν σε όποιο παιδί 
ασχοληθεί μαζί τους, να το προδιαθέσουν κάτι πέρα από ψυχαγωγία.

Ανέδειξε μέσα από κάθε τρόπο έκφρασης σου τις ποιότητες της Αγάπης.
Δεν έχει καθόλου σημασία το μέσο, γιατί αυτό εξευγενίζεται από το σκοπό!

Φαντάσου τον εαυτό σου σαν ένα Μίδα που κάθε τι που άγγιζε αντί για 
χρυσός, να λάμπει από Αγάπη.

Εγώ θα σε τροφοδοτώ, Εγώ θα σε στηρίζω.
Μέσα από εσένα αν μου επιτρέψεις θα κάνω θαύματα!

Θαύματα ανακούφισης και αγαλλίασης.
Κυρίως όμως θαύματα αποκατάστασης της Αλήθειας που παραμένει 
αμετάβλητη μέχρι να την καλώς ορίσεις στη ζωή σου.

Φώτισε το κόσμο γύρω σου, απλά χαμογελώντας του και παραμένοντας 
διαθέσιμος με υπομονή γύρω του, μέχρι εκείνος να σου ζητήσει να βγάλετε 
τα γυαλιά της οφθαλμαπάτης από τα μάτια του. 

Αυτό έκαναν και καλούνται να κάνουν οι πεφωτισμένοι κάθε εποχής.

Ουσία προσφέρουν όχι γνώση. 
Τη ζωή τους δηλαδή και το χρόνο τους, όχι τις ιδέες τους και τις εκτιμήσεις 
τους για εμένα.

Προσφέρουν τον εαυτό τους σε εμένα, γιατί μόνο έτσι τους είναι δυνατόν να 
μιλήσω γιαυτό που είμαι πραγματικά, χωρίς εικασίες και φαντασίες.

Ψάξε για εμένα και πίστεψε με, θα σε έρθω να σε συναντήσω και να μάθω τι 
αναζητάς ή χρειάζεσαι από εμένα για να σου το δώσω άμεσα.
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Κανένα από τα παιδιά μου δεν χρειάζεται να προβληματίζεται.
Κανένα από τα παιδιά μου δεν χρειάζεται να πιέζεται για λύσεις που δεν 
κατέχει.

Ζήτα με.
Φώναξε με, με τη σκέψη σου.
Κάλεσε με όποιο τρόπο εσύ αισθάνεσαι σωστό και θα είμαι εκεί.

Σου το υπόσχομαι!

Πως μπορώ να είμαι πλήρης, όταν κάποιο από τα παιδιά μου στην αυλή 
κλαίει?

Στα δικά μου αυτιά, λείπουν κάποιες νότες από το φανταστικό πεντάγραμμο 
του σύμπαντος και έχω κάθε πρόθεση να τις επαναφέρω, προκειμένου εκείνη 
η ψυχή-όργανο να συνεχίσει να υμνεί την Αγάπη μέσα από το έργο της.

Οι παρτιτούρες είναι άπειρες.

Κάθε ζωή ουσιαστικά δημιουργεί μια, και το μόνο σίγουρο είναι πως πέρα από 
μοναδική είναι και πολύτιμη για αυτό που φέρει και εκφράζει.

Πρεσβεύει μια ψυχική κατάθεση κωδικοποιημένη από τον ανθρώπινο νου.

Πρόκειται δηλαδή για μια δική Μου ερμηνεία, που αποδόθηκε βιωματικά 
μέσα από τη ανθρώπινη εφαρμογή.

Αυτό θα προδιαθέσει προς τη φανταστικότητα όσα παιδιά αγγίζονται από 
τέτοιες ποιότητες, δηλαδή όλους τους φίλους σου!

Μέσα από την αντίστοιχη βιωματική απόδοση κάποιου άλλου παιδιού που 
σύνθεσε την ερμηνεία Μου διαφορετικά από τη δική σου, τα υπόλοιπα παιδιά 
θα κάνουν το ίδιο.

Όλα τα παιδιά θα ακούσουν το κάλεσμα, στο χρόνο και στον τρόπο που είναι 
συμβατός μαζί τους.

Η φανταστικότερη μουσική που δημιουργήθηκε ποτέ, θα ακουστεί όταν όλα 
τα όντα καταθέσουν τη βιωματική παρτιτούρα που σύνθεσαν και 
ενσωματωθούν σε μια ενιαία.

Αυτή τη στιγμή περιμένω…

Τότε που κάθε κόκκος της Γης θα υμνεί με το δικό τρόπο το πεδίο της 
Αγάπης, δηλαδή το δικό μου.
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Παράδοση - Αποδοχή

Το μόνο που σου ζητείται είναι να αφεθείς, όχι σε κάτι αόριστο, αλλά στην 
κληρονομιά σου την ίδια.

Κάθε σπιθαμή στη αυλή της Γαίας όπως και κάθε τι που βρίσκεται εκεί, 
δημιουργήθηκε με απεριόριστη Αγάπη από Εμένα, για να ευτυχίσεις.

Δεν ακούγεται παράλογο εννοιολογικά το να σου ζητώ να παραδοθείς στην 
περιούσια σου.

Παράδωσε μου μερικές στιγμές της ζωής σου και θα αντιληφθείς τι αλλάζει 
σε σχέση με πριν.

Παράδωσε μου μερικά χρόνια από τη ζωή σου, και αναγνώρισε τη 
διαφορετικότητα που σχηματίζεται τόσο στη δική σου, όσο και στον γύρω 
σου.

Παράδωσε μου τη μόνιμα τη σκέψη σου, και πρόσφερε απλόχερα σε κάθε 
γνωστό και άγνωστο στοιχεία ενεργοποίησης και εντοπισμού της 
φανταστικότητας που φέρει.

Παράδωσε μου ολόκληρη τη ζωή σου, και αποτέλεσε ένα θεμελιώδη σημείο 
αναφοράς στην ιστορία ολόκληρης της Ανθρωπότητας!

Είσαι ελεύθερος να μου παραχωρήσεις όσο εσύ επιλέξεις, ακόμη και 
καθόλου.

Δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις κάτι που στα μάτια μου θα αλλάξουν την 
λαμπρότητα και την περηφάνια Μου, για την ύπαρξη σου.

Για εσένα πρόκειται!
Είμαι εδώ για να σου προσφέρω ό,τι και όσο θέλεις, έχοντας ως μοναδικό 
κανόνα την εφαρμογή και την έκφραση της Αγάπης, παντού.

Μάθε ότι το μόνο που φέρεις πάνω σου είναι ευλογία.
Είσαι πλάσμα Αγάπης, τι άλλο αλήθεια θα μπορούσες να φέρεις.

Χάρηκα που τα είπαμε και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να με ακούσεις.

Είμαι στη διάθεση σου αν επιθυμείς να συζητήσουμε περισσότερα.
Ξέρεις τι χρειάζεσαι να κάνεις, όποτε το αποφασίσεις.

Σου εύχομαι κάθε στιγμή της ζωής σου να είσαι Φανταστικά.
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Υστερόγραφο

Μη ξεχάσεις να αναλογιστείς ότι η μεγαλειότητα μου, βρίσκεται στην 
ταπεινότητα.

Θα σου αναφέρω μερικές από τις θεμελιώδης αρμοδιότητες μου, 
προκειμένου να σου γίνει σαφές ότι κάθε εργασία και υπηρεσία είναι ισάξια, 
ισότιμη και απολύτως θεμελιώδης για τις ανάγκες λειτουργίας της 
συμπαντικής λειτουργίας δηλαδή της Αγάπης.

Μάθε λοιπόν ότι Εσύ είσαι ανώτερος μου!
Ότι κάθε στιγμή της ζωής σου, φοράς τα παπούτσια μου, φέρεις το ρόλο 
μου, έχεις τη πληρότητα των δυνάμεων μου, και κυρίως αποδεικνύεις 
βιολογικά τη παρουσία Μου σε εφαρμοστικό-ρεαλιστικό πλαίσιο.

Γιαυτό και μόνο το λόγο, σε ευγνωμονώ για τη παρουσία και διάδραση σου.

Αναλογίσου λοιπόν ποιος είναι ο ένας πραγματικός Θεός, απαντώντας στις 
παρακάτω ερωτήσεις:

• Στην παιδική ηλικία όταν ένα παιδί κλαίει ποιος είναι ο αποδοτικότερος-
ασφαλέστερος-ταχύτερος τρόπος να ηρεμήσει, πέρα από την αγκαλιά και 
το πρόσωπο της μητέρας ή του πατέρα του? Ένας/Μια.

• Σε στιγμή έντασης και μεγάλης ταραχής, ποιος είναι ο μοναδικός 
άνθρωπός πάνω στη Γη που μπορεί να σε καταλάβει, πέρα από τον αληθινό 
σου φίλο/η? Ένας/Μια

• Όταν σαν ένα άγριο θηρίο ο ο θυμός σου δεν καταλαγιάζει, ενώ όλος ο 
κόσμος δείχνει αφιλόξενος και απάνθρωπος, υπάρχει ένας/μια που με 
λόγια και πράξεις αγάπης σε συνεφέρει από αυτή τη κατάσταση. Ένας/Μια

• Όταν κάποιος ετοιμάζεται να αφήσει το σώμα του, ουσιαστική άφεση, 
ψυχική ανάπαυση και ανακούφιση δεν αναζητά στο πρόσωπο ενός ιερέα, 
αλλά σε κάποιον λαϊκό. Στο οικείο πρόσωπο απευθύνει έκκληση για ολική 
κατανόηση-για ολιστική συγχώρεση, και από εκεί τη λαμβάνει. Ένας/Μια.

• Καθώς πλησιάζεις στα όρια του κόσμου που σε περιβάλλει, άνθρωποι 
καλλιεργούν αυτή τη φωτιά αγνότητας και αγάπης που φέρεις ως ον, και 
σταδιακά σε οδηγούν πέρα από αυτά αναδεικνύοντας τη φανταστικότητα 
σου. Δάσκαλοι, καθηγητές, προπονητές, μέντορες, γονείς. Ένας/Μια.

• Σε περιόδους ασθενείας, η σιωπηλή παρουσία ανθρώπων γύρω σου 
αποτελεί το πραγματικό αντίδοτο. Αν ποτέ αρρωστήσεις αντί για ετικέτες 
φαρμάκων, παρατήρησε τα πρόσωπα γύρω σου! Ένας/Μια.

Υποκλίνομαι σε εσένα, γιατί σε αγαπώ όπως κάθε γονέας το παιδί του, όπως 
κάθε φίλος τον αδερφό-κολλητό του, όπως κάθε δάσκαλος το μαθητή του.

Αυτή την Αγάπη μοιραζόμαστε, απλά εσύ βάζεις τίτλους ενώ Εγώ ολότητα.  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Ξεκινώντας από το μαιευτήριο όπου γεννήθηκες και φτάνοντας
μέχρι την αφύπνιση σου όπου ενθυμήθηκες, μεσολαβούν κάποιες 

σελίδες που ευελπιστούν να σου κάνουν απολύτως σαφή τη
παρουσία του ίδιου του Θεού.

Πρόθεση του βιβλίου η αναγνώριση της απειρότητας της Αγάπης
μέσα από τα βιωματικά γεγονότα κάθε ανθρώπινης βίωσης, 

απαλλαγμένο από κάθε είδους θρησκευτική ή δογματική
προσέγγιση.

Ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχεις σχηματίσει σχετικά με το τι
πραγματικά ο Θεός είναι, μάθε πως το μόνο που Εκείνος θέλει

από εσένα είναι να ξανάγνωριστείτε μέσα από τα γεγονότα της
ζωής σου.

Ελπίζω να του δώσεις μια ευκαιρία.

Άλλωστε μόνο να κερδίσεις έχεις. 


