Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ

Η γέννηση
Στο βασίλειο της αιωνιότητας απλώνεται η απόλυτη σιωπή.
Τίποτα δεν έρχεται να διαταράξει την ύπαρξη του χρόνου που, μαζί με την άυλη ομορφιά, κυβερνούν σε αυτό
το βασίλειο εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η αρμονία, η
γαλήνη, η ελευθερία και η ευελιξία συνοδεύουν την κάθε
στιγμή αυτής της αιωνιότητας.
Μια Σταγόνα φωτός επιπλέει κάπου, μέσα σε αυτόν τον
απέραντο ωκεανό κοσμικής ηρεμίας.
Ζωτικές ενέργειες έρχονται από παντού, από το σύμπαν,
από τα άστρα και από τη Γη, για να φυσήξουν πνοή ζωής
μέσα της, χαρίζοντάς της μια λαμπερή και διαυγή αύρα.
Δονήσεις από χρυσό, μπλε, γαλάζιο, ροζ, σμαραγδένιο,
κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο φως την αγκαλιάζουν, δίνοντάς της αισθητήριες ικανότητες.
Ενεργοποιημένη και αναζωογονημένη από τη σταθερή
ροή ζωτικής δύναμης που τη διαπερνά, η Σταγόνα αρχίζει να στροβιλίζεται, να γλιστράει και να κυλάει, μέσα σε
αυτήν την πανδαισία ενεργειών και χρωμάτων, αυτού του
υπέροχου κόσμου ομορφιάς. Η ανώτερη δύναμη, που
ρέει μέσα σε αυτήν τη συμπαντική μήτρα, τρέφει τη Σταγόνα με όλη την ευφυΐα, τη γνώση, τις εμπειρίες και τη
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μνήμη που έχει αποκτήσει μέσα από την αιωνιότητά της.
Η Σταγόνα γεννήθηκε από την ενέργεια του σύμπαντος
και αποτελεί μέρος αυτής. Από αυτήν πήρε τη λάμψη της
και την αθανασία της ύπαρξής της. Δεν θα πεθάνει ποτέ,
γιατί η ενέργεια ποτέ δεν πεθαίνει.
Η Σταγόνα τώρα αρχίζει να μεγαλώνει και να ακτινοβολεί όλο και περισσότερο φως. Γίνεται μια αστείρευτη
πηγή για άλλες, πανομοιότυπες σταγόνες, που ξεπηδούν
μέσα από αυτήν, δημιουργώντας ένα υπερκόσμιο συντριβάνι λάμψης. Αμέτρητες λαμπερές σταγόνες σκορπίζονται
στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, ακολουθώντας καθεμιά ένα σκοπό.
Μέσα από την ταύτισή τους με την αρχική σταγόνα, καθεμιά από αυτές θα φωλιάσει σε κάποια ύπαρξη, φυτό,
ζώο ή άνθρωπο, που θα τη φιλοξενήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, για να αποτελέσει τον ανώτερό της εαυτό, να γίνει η συνειδητότητά της.
Η εξέλιξη της κάθε ύπαρξης θα εξαρτηθεί από το επίπεδο αυτής της συνειδητότητας που θα διαθέτει μέσα της.
Καμιά ύπαρξη όμως δεν είναι μόνη, από τη στιγμή που
έχει μέσα της ένα κομμάτι του ίδιου του σύμπαντος και
από τη στιγμή που ανήκει σε αυτό.
Σε όποια μορφή ύπαρξης και αν τρυπώσει, σκοπός της
Σταγόνας είναι να την οδηγήσει στην υπέρτατη ολοκλήρωσή της. Θα κάνει τα λουλούδια να ανθίσουν, τα δένδρα
να μεγαλώσουν, τα πουλιά να τραγουδήσουν, τα ζώα να
περπατήσουν.
Τους ανθρώπους θα τους οδηγήσει στην πραγματική
ευτυχία.
Η Σταγόνα, μέσα από τη ζωτική ενέργεια που την πλημμυρίζει, έχει μέσα της χαραγμένα τα συναισθήματα της
ίδιας της ζωής. Νιώθει όμως μια βαθιά ευτυχία, που απο-
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τελεί την κατάσταση ύπαρξής της.
Η Σταγόνα είναι ευτυχισμένη επειδή απλά υπάρχει. Η
ευτυχία της εκφράζεται μέσα από το σφυγμό της ίδιας της
ζωής που πάλλεται μέσα της, μέσα από την ελευθερία της
κίνησης και της λάμψης που τη χαρακτηρίζουν.
Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να της αφαιρέσει όλα αυτά
που αποτελούν τον πλούτο της ύπαρξής της.
Άλλωστε, πώς μπορεί κάποιος να στερήσει από μια σταγόνα φωτός όλη τη λάμψη, την κίνηση και την ομορφιά
που έχει μέσα της;
Αν την περιορίσεις, ή την κλείσεις κάπου, εκείνη θα βρει
τον τρόπο για να ελευθερωθεί και να λάμψει πάλι μέσα
από την πραγματικότητά της.
Έτσι η Σταγόνα ξεκινάει το ταξίδι της, κατεβαίνοντας
στον πλανήτη Γη.
Ξέρει ότι δεν είναι μόνη της, πως όλο το σύμπαν είναι
δίπλα της.
Επιπλέοντας στο γαλάζιο του ουρανού, φτάνει στον προορισμό της.
Όλα τα στοιχεία της φύσης την πλησιάζουν, θέλοντας να
τη στηρίξουν στον ιερό σκοπό της.
Η γη τής προτείνει να θρέψει τις ρίζες της ευτυχίας που
νιώθει μέσα της, ο άνεμος να γίνει ο αγγελιοφόρος των
μηνυμάτων της, το νερό να αντανακλά τη λάμψη της σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ο ήλιος να της
δίνει τη δύναμη να προχωράει στην εκπλήρωση του σκοπού της.
Η Σταγόνα χαμογελάει, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη της
ανώτερης συμπαντικής δύναμης που ρέει μέσα της, ως
οδηγό στην πορεία της ζωής της.
Μέσα από την τεράστια εμπιστοσύνη που της δίνει η
ισχυρή ενότητά της με αυτήν, αποφασίζει να φωλιάσει,
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αυτήν τη φορά, μέσα σε μια ανθρώπινη ύπαρξη.
Γιατί η Σταγόνα δεν ξεχνάει το σκοπό της ζωής της.
Έχει υποσχεθεί στον εαυτό της να σκορπίσει την ευτυχία σε όλη τη Γη, μαθαίνοντας τους ανθρώπους να είναι
ευτυχισμένοι.
Έχει υποσχεθεί να τους μεταφέρει όλη τη γνώση και
τη σοφία της ανώτερης συμπαντικής δύναμης που κρύβει
μέσα της.
Γιατί, βαθιά μέσα στην ψυχή της, η Σταγόνα είναι ένας
δάσκαλος με πολλή αγάπη, που έχει ανάγκη να μοιραστεί.
Θέλει να αλλάξει τον κόσμο, θέλει να βοηθήσει και άλλες
υπάρξεις να βρουν μέσα τους τη δική τους ευτυχία.
Και να!
Κάπου στη Γη, βλέπει ένα στροβίλισμα ενέργειας, χρωμάτων και συναισθημάτων. Της θυμίζει και αναγνωρίζει
την ίδια αίσθηση της συμπαντικής μήτρας, όπου η ίδια
γεννήθηκε.
«Εδώ μέσα θα γλιστρήσω», σκέφτεται. «Θα μπω μέσα
σε αυτήν την πανδαισία χρωμάτων, την τόσο γνώριμη σε
εμένα!»
Και με μια κίνηση, με έναν ελιγμό, τρυπώνει μέσα σε
ένα αγκάλιασμα ροζ και σμαραγδένιου φωτός, τα χρώματα
της ενέργειας της καρδιάς, αυτής της αγάπης.
Και ξαφνικά όλα αυτά χάνονται και βρίσκεται σε έναν
τόπο κλειστό, υγρό και σκοτεινό. Αυτήν τη φορά βρίσκεται
σε μια ανθρώπινη μήτρα.
Η Σταγόνα, όμως, μέσα από την ανώτερη δύναμη που
την πλημμυρίζει, έχει μνήμη, ξέρει, θυμάται. Η φωνή
μέσα της λέει: «Μην ανησυχείς, αυτό θα κρατήσει μόνο
εννιά μήνες».
Όμως η Σταγόνα, έχοντας μάθει στην ελευθερία, ανυπομονεί να βγει έξω.
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Δεν αντέχει να περιμένει και στους οκτώ μήνες αποφασίζει να ελευθερωθεί.
Αυτήν τη φορά δεν είναι ένα άυλο φως. Έχει φωλιάσει
και γεννιέται μέσα σε ένα υπέροχο ροζ μωρό, ένα ξανθό
κοριτσάκι, για να γίνει ο ανώτερός της εαυτός, η συνειδητότητά της και να τη βοηθήσει να εξελιχθεί, οδηγώντας
την στην ευτυχία, που κάθε ύπαρξη δικαιούται όταν έρχεται στον κόσμο.
Μόλις λίγα λεπτά από τη γέννησή της, όλο το σύμπαν
ήρθε για να καλωσορίσει αυτό το κοριτσάκι.
Ο ήλιος τής χάρισε τη ζεστασιά του, ντύνοντάς την με
ένα αιθέριο φόρεμα, που ο ίδιος ύφανε στον αργαλειό του
σπιτιού του, με τις πιο λαμπερές του ακτίνες.
Ο ουρανός, ως πολίτης όλου του κόσμου, φύτεψε, μέσα
στο μυαλό και στην καρδιά της, το άνοιγμα της απεραντοσύνης του και την ευρύτητα της παγκόσμιας παρουσίας
του.
Ο άνεμος φύσηξε μέσα της την αίσθηση της ελευθερίας
που θα χαρακτήριζε κάθε της έκφραση, σε όλη της τη ζωή.
Η νύχτα τής χάρισε τα αστέρια και το φεγγάρι της, για
να τη γαληνεύουν και να την ηρεμούν σε στιγμές εύκολες
και δύσκολες.
Τα δέντρα τής έδωσαν τις δυνατές τους ρίζες, για να πατάει γερά στη γη και να αντέχει στις όποιες καταιγίδες θα
συναντούσε αργότερα στη ζωή της.
Τα λουλούδια έσταξαν το άρωμά τους σε όλη της την
ύπαρξη, για να παραμένει αλησμόνητη σε όποιον τη γνωρίζει.
Τα νερά των ποταμών και των θαλασσών τής δώρισαν
την ευελιξία τους, για να μπορεί να κυλάει ανάμεσα από
τα εμπόδια της ζωής της και να τα ξεπερνάει.
Η θέληση, η δύναμη, το θάρρος, η καλοσύνη, η αγάπη,
η δημιουργικότητα, η θετικότητα, η ευγνωμοσύνη, η τιμι17
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ότητα, η χαρά, ο ενθουσιασμός, η ειλικρίνεια και η δοτικότητα ήταν τα δώρα που της πρόσφερε η ίδια η ζωή, για
να τη συνοδεύουν απλόχερα στο δικό της μονοπάτι. Με
μια απαλή κίνηση, η ζωή - σκύβοντας πάνω από το μωρόψιθύρισε στα αυτάκια της:
«Θα είσαι μια γυναίκα χαρισματική και ευλογημένη, που
θα μοιραστείς γενναιόδωρα, με όλους τους ανθρώπους,
τα δώρα με τα οποία σε προίκισα. Πολλοί θα είναι αυτοί
που θα αναγνωρίσουν, μέσα σου και γύρω σου, δικά τους
στοιχεία και δικές τους πλευρές.
»Θα έχεις στη ζωή σου πολλές εμπειρίες, θα περάσεις
από πολλές δυσκολίες, θα βιώσεις πολύ πόνο, αλλά θα
έρθει η στιγμή που στο δρόμο της ζωής σου θα ακτινοβολήσεις μέσα από τη δική σου λάμψη. Το φως μέσα σου θα
ξυπνήσει τις κοιμισμένες ψυχές πολλών ανθρώπων που,
μέσα από την εσωτερική σου ομορφιά, θα ανακαλύψουν
το δικό τους ήλιο μέσα τους».
Έτσι το μωράκι άρχισε να ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω
του και να χαράζει το δικό του δρόμο στη ζωή. Μεγάλωσε,
έγινε παιδάκι, ένα υπέροχο κοριτσάκι, μια έφηβη, εξελίχθηκε σε μια νεαρή γυναίκα με ένα χαμόγελο εμπιστοσύνης να φωτίζει πάντα το πρόσωπό της, γιατί είχε χαραγμένη στη μνήμη της την παρουσία της Σταγόνας στη ζωή της
και αισθανόταν βαθιά μες στην ψυχή της τα λόγια που της
είχε πει όταν γεννήθηκε:
«Θα είμαι δίπλα σου και θα σε καθοδηγώ σε όλη σου
τη ζωή. Θα είμαι η συνειδητότητά σου, ο ανώτερός σου
εαυτός, το κομμάτι του σύμπαντος μέσα σου.
»Θα είμαι αυτή που θα ξέρει πάντα ποιο είναι το καλύτερο για εσένα και θα σε οδηγώ εκεί, πολλές φορές με
τρόπους που δεν θα φαντάζεσαι.
»Θα έρθουν στιγμές δύσκολες, όπου θα νομίσεις ότι σε
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εγκατέλειψα. Κάτι που δεν θα γίνει ποτέ, γιατί, ό,τι στείλω
στη ζωή σου, θα γίνει για έναν και μόνο σκοπό: να σε
οδηγήσω στην πραγματική ευτυχία.
»Μέσα από μένα, θα βιώσεις την ισχυρή ενότητά σου με
την ανώτερη συμπαντική δύναμη, από τη στιγμή εκείνη
που θα γνωρίσεις και θα έρθεις σε επαφή με τον ίδιο σου
τον εαυτό, συνειδητοποιώντας το λόγο της ύπαρξής σου
σε αυτήν τη ζωή.
»Θα γνωρίσεις πολύ κόσμο, δάσκαλοι κάθε λογής θα
έρθουν στη ζωή σου. Γι’ αυτό θα σε προικίσω με πολλά ταλέντα, με πολλές ποιότητες και ευαισθησίες, για να
μπορείς να νιώθεις και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα, μέσα
στην ψυχή σου και γύρω σου.
»Επειδή θα λατρεύεις τη φύση, καθώς γεννήθηκες μια
εικοστή πρώτη Μαρτίου, την πρώτη ημέρα της άνοιξης,
θα σου δώσω το όνομα ενός λουλουδιού που θα έχει τη
λευκή λάμψη όλων των χρωμάτων του ουράνιου τόξου
μαζί. Ενός λουλουδιού που θα σε χαρακτηρίζει, έχοντας
μια φίνα διακριτικότητα αλλά και μια δύναμη στο άρωμά
του, για να χαράζεσαι στη μνήμη όποιου σε γνωρίζει.
»Θα σε ονομάσω Μάλτι, που σε μια από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου πάει να πει “άνθος γιασεμιού”.
Και θα σου δώσω και ένα άλλο όνομα, το όνομα Ανίσκα,
που σημαίνει “υπέρτατη πραγματικότητα”, αυτήν που θα
ανακαλύψεις στην πορεία της ζωής σου, και μέσα από την
οποία θα εκφραστείς, ακτινοβολώντας όλο το φως που
έχω κρύψει μέσα σου.
»Να ξέρεις, αγαπημένη μου ύπαρξη, πως θα έρθει η
στιγμή που θα ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο, το δρόμο
που θα κάνει την καρδιά σου να τραγουδάει, το νου σου
να γαληνεύει, τον ήλιο που είναι μέσα σου να λάμπει, το
δρόμο όπου θα δημιουργήσεις, μέσα από όλον τον πλού-
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το, τα ταλέντα και τις ικανότητές σου, για το ανώτερο καλό
σου και το καλό όλων. Και τότε, το άνθος του γιασεμιού
θα ανθίσει και θα ευωδιάσει μέσα από την υπέρτατη πραγματικότητά σου. Και όλος ο κόσμος γύρω σου θα λάμψει.
»Καλώς ήρθες στη ζωή, Μάλτι Ανίσκα!»
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