
Μικρά Ελευσίνια - Κύκλος 3ος                                                  Συνάντηση 14.11.2015 

 

Διαυλισμός: Άννα Αποστολίδου                                                                                  1 

 

 
 

Συνάντηση 1η - 14.11.2015 
 

«Το Ευαγγέλιο της Κόρης» 

 
 
 

Ας πάρουμε μερικές βαθιές χαλαρές αναπνοές, δίνοντας την ευκαιρία στον 

εαυτό μας να χαλαρώσει και ας σταθούμε στη καρδιά. 
 

Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ποτέ! Όχι κάποιες φορές, ποτέ. Και 
αυτό θα σας δοθεί η ευκαιρία να το διαπιστώσετε πολύ σύντομα. 

 
Σας μιλά η Μητέρα. Η Δήμητρα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω γύρω μου. Ήλθε 
η ώρα να ξεκινήσει ένας ακόμα κύκλος των ευλογημένων Μυστηρίων. Των 

Μυστηρίων που… εγώ η ίδια έθεσα τις βάσεις χιλιάδες χρόνια πριν. Μπορεί να 
μην γνωρίζετε που πηγαίνετε και μπορεί ο νους σας να θέτει πολλά όρια, 

πολλούς περιορισμούς στο δρόμο σας, αν εμπιστευτείτε όμως τη Μεγάλη 
Μητέρα, θα σας οδηγήσει. 
 

Το πρώτο μέρος της εργασίας που θα κάνουμε, αφορά στη δική σας σύνδεση 
με τη θηλυκή αρχή. Είναι απαραίτητο να γίνει έτσι αυτή τη φορά, είναι 

απαραίτητο να βρεθείτε μαζί και να παίξετε παιχνίδια εξισορρόπησης της 
ενέργειάς σας. 

 
Αφήστε τα πάντα, αφήστε ό,τι κάνετε και δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας 
να αναπτύξει το εσωτερικό του Kάλλος. Κάλλος = Iσορροπία. Απαιτείται 

Iσορροπία. Κάθε βήμα χρειάζεται να είναι ισορροπημένο. Δείτε την αρκούδα 
πώς περπατά στα όρη. Δείτε το πέλμα της που πέφτει βαρύ πάνω στο χώμα 

και τη στηρίζει. Τόσο σταθερά βήματα να κάνετε. Τόσο καλά ισορροπημένα.  
 
Μείνετε σε επαφή με τη γη και αντλήστε από αυτή τη δύναμη να ανεβείτε 

ψηλότερα. Δεν θα μπορέσετε να ανεβείτε ψηλότερα αν δεν αντλήστε δύναμη 
από τη γη. Είναι χαριτωμένο, ότι επιδίδεστε ιδιαίτερα στο να κόβετε λώρους 

που σας συνδέουν με ανθρώπους και καταστάσεις και πιστεύετε πως τέτοιου 
είδους είναι οι λώροι, αλλά ξεχνάτε ότι τα ίδια σας τα πόδια είναι δύο 
λώροι που σας συνδέουν με τη γη. Και όταν αποκόπτεται ο λώρος από 

τη Μητέρα, το επόμενο που συμβαίνει, είναι να σταθείτε στα πόδια σας 
και να συνδεθείτε με τη γη. Μπορείτε αλήθεια να οραματίζεστε τα πόδια σας 

σαν δύο λώρους, μέσα από τους οποίους ανταλλάσσετε ενέργειες με τη γη; 
Μπορείτε να φανταστείτε ίσως, πόση δύναμη και ενέργεια θα σας έδινε κάτι 
τέτοιο; 

 
Πρώτα λοιπόν ας αποκατασταθεί η σύνδεσή σας με τη γη. Δεν υστερείτε πάρα 

πολύ σε αυτό αλλά για να προχωρήσετε βαθύτερα στα Ελευσίνια είναι 
απαραίτητο να είστε συνειδητοί στην επαφή σας με τη γη. Άλλωστε οι χθόνιες 
θεότητες στη γη κατοικούν. Και ο τάφος στη γη δημιουργείται. Η γη σας 

φιλοξενεί. Και ο ίδιος ο τάφος γίνεται η μήτρα που γεννά τη ψυχή στα 
εσωτερικά πεδία. 
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Ας μην προχωρήσουμε όμως τόσο βαθιά τώρα. Γνωρίζω ότι θα ενημερωθείτε 
για όσα ειπώθηκαν σε παλαιότερες συναντήσεις. Ας πιάσουμε λοιπόν το άκρο 

ενός νέου νήματος/ειρμού, για να σας οδηγήσω σύμφωνα με αυτά που είναι 
απαραίτητα στη δική σας ιδιαίτερη ομάδα. 

 
Παρών σήμερα στο κύκλο είναι ο Δίας. Παρούσα επίσης η Περσεφόνη. Ο Άδης 
αργεί ακόμα, αλλά θα κατέβει αργότερα.  

 
Η Μητέρα, ο Πατέρας και η Κόρη... και ξέρετε, έχετε ακούσει ότι η Κόρη είναι 

η Ψυχή. Η Περσεφόνη είναι η Ψυχή. Η Μητέρα Γη με τον Πατέρα Πνεύμα 
ενώνονται και δημιουργούν τη Ψυχή. Και αυτή μέσα από ένα μεγάλο ταξίδι, 
μια μεγάλη περιπέτεια, αρχίζει να συνειδητοποιεί την ανάγκη, του να 

εκδηλώνεται περιοδικά στη γη. 
 

Φυσικά αυτό σας θυμίζει πάρα πολύ την ίδια τη θεωρία της μετενσάρκωσης. 
Θα λέγαμε όμως ότι πηγαίνει πολύ πιο μακριά από αυτήν, καθώς εμπλέκει 
ιδιαίτερες διαστάσεις του θέματος. Αυτές οι διαστάσεις θα σας εξηγηθούν 

περίπου μετά από ένα χρόνο. Αφορούν τα Μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια. 
 

Δώστε το χρόνο στον εαυτό σας σήμερα παιδιά μου, να μείνετε στην αγκαλιά 
της Μητέρας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ακόμα πόσο χρειάζεστε αυτή την 

αγκαλιά! Βρίσκομαι εδώ και περιμένω να σας κρατήσω στα γόνατά μου, τον 
καθένα και την κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. 
 

Ο νεφεληγερέτης Δίας βρίσκεται εδώ για άλλο λόγο. Γελάει! Γελάει με τα 
καμώματα των ανθρώπων! Αυτός είναι ο λόγος που δήλωσα νωρίτερα, ότι τα 

πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δεν είναι τυχαία η συζήτηση που έγινε 
μεταξύ σας νωρίτερα. Αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να κατανοήσετε, 
ότι το Πνεύμα είναι πάντοτε κοντά σας αλλά εξαρτάται από εσάς με ποιο τρόπο 

θέλετε να το προσεγγίσετε. Ο Δίας είναι εδώ, είναι εκεί, είναι παντού. 
Εσείς μέσα από ποια πόρτα, μέσα από ποια πύλη θέλετε να συνδεθείτε 

μαζί Του; Είναι πάντοτε θέμα δικής σας επιλογής.   
 
Και έτσι, μέσα στην ησυχία της καρδιάς σας και τη γαλήνη που επικρατεί αυτή 

την ώρα, παρακαλώ να καθίσετε στα πόδια μου και να μου ανοίξετε την καρδιά 
σας. Εσωτερικά, ο καθένας και η καθεμιά σας από τη καρδιά σας, μιλήστε μου. 

Πείτε μου τι είναι αυτό που ζητάτε; Τι χρειάζεστε; Ποιος νομίζετε ότι τα 
καταφέρνει καλύτερα από εσάς και θέλετε να του μοιάσετε; Ποιος είναι αυτός 
που σας παιδεύει και θέλετε να απαλλαγείτε από τη παρουσία του; Πείτε μου 

τα παράπονά σας! Πάρτε λίγη ώρα για αυτό. 
 

Η ζωή σας είναι μικρή, καλά-καλά ούτε εβδομήντα χρόνια και έχετε την 
απαίτηση από τον εαυτό σας μέσα σε αυτά τα χρόνια, αυτές τις λίγες δεκαετίες, 
να γίνετε Θεοί. Έχετε την απαίτηση από τον εαυτό σας να τα καταφέρει τόσο 

καλά, ώστε μέσα σε λίγες δεκαετίες -πόσο λιγότερες μάλλον αν τις 
υπολογίσετε από τη στιγμή που συνειδητοποιείστε-, να φέρετε σε εκδήλωση 

όλο το θεϊκό σας δυναμικό. Να ανεβείτε τροχάδην τα πεδία και να εκδηλώσετε 
τον Θεϊκό σας Εαυτό στη γη. Να γίνετε οι Θεοί που είστε, στη Γη. Και όλα αυτά 
μέσα στη μεγάλη αιωνιότητα. 

 
Ένα δένδρο ζει περισσότερο από έναν άνθρωπο. Μια χελώνα ζει περισσότερο. 

Και πόσο μάλλον διαρκούν περισσότερο τα μεγάλα βουνά, οι παγετώνες. Και 
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ο μικρός άνθρωπος, βιαστικός γεννιέται και θέλει να τρέξει και να τα κάνει όλα 
μέσα σε λίγες δεκαετίες. 

 
Ίσως θα ήταν αρκετό για τον άνθρωπο, να απολαύσει αυτό που μπορεί να 

κάνει κάθε στιγμή, χωρίς να βάζει μπροστά του στόχους μεγαλόπνοους, τόσο 
μεγαλόπνοους που να του στερούν την αίσθηση, την έννοια, του μέτρου. Πώς 
θα ήταν αλήθεια η ζωή σας, αν διέπονταν από την έννοια του μέτρου -μηδέν 

άγαν- και μέσα από την έννοια του μέτρου λειτουργούσατε κάθε στιγμή; 
Μήπως τότε δεν θα ήτανε πολύ πιο εύκολο για σας να ζείτε στο Τώρα; Μήπως 

τότε θα ήταν πιο εύκολο για εσάς να εκδηλώνετε το Θεϊκό σας Εαυτό στη γη; 
 
Είναι πάρα πολλές οι παρεξηγημένες έννοιες και οι έννοιες παρεξηγούνται, 

επειδή οι άνθρωποι δεν διδάσκονται και δεν καταφέρνουν να δουν την αλήθεια 
τους σφαιρικά, αλλά επιλεκτικά βλέπουν και ασχολούνται με ορισμένες πτυχές 

κάθε φορά, προσπαθώντας να επιτύχουν ό,τι κάνουν στον υπερθετικό βαθμό. 
Από υπερβολική τελειομανία ίσως; Αχρείαστη τελειομανία. Έτσι δρουν 
μονομερώς, εστιασμένοι σε συγκεκριμένες πτυχές και ορισμένες πλευρές του 

εαυτού τους τις τρέφουν υπερβολικά και τις γιγαντώνουν και άλλες τις 
αφήνουν να φυτοζωούν και να μαραίνονται ίσως, γιατί ο χρόνος που έχουν 

στη γη πιστεύουν ότι δεν τους αρκεί, για να αναπτυχθούν σφαιρικά. 
 

Θα ήθελα να αναρωτηθείτε σε αυτό το σημείο, τι πιστεύετε ότι είναι 
καταλληλότερο; Το να αναπτύξετε μέσα σε μια ενσάρκωσή σας... το να 
αναπτύξετε μια όψη του εαυτού σας όσο το δυνατόν περισσότερο και να 

αφήσετε τις υπόλοιπες μαραμένες; Ή να αναπτύξετε όλες τις όψεις σφαιρικά 
και ισόρροπα; Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις εκφράζεται καλύτερα ο Θεός 

που είστε; Θα μπορούσατε να πείτε και στις δύο. Πραγματικά εκφράζεται και 
στις δύο, αλλά ποια εκδήλωση από αυτές τις δύο είναι πιο ισορροπημένη; 
Φυσικά η δεύτερη. Είναι πιο απλή και πιο ισορροπημένη, όσο και πιο τέλεια -

στο βαθμό που μπορεί να είναι- αφού η ίδια η σφαίρα είναι τέλειο σχήμα. 
 

Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα με μερικές ιδέες που μπορούν να σας βοηθήσουν να 
βάλετε τη ζωή σας ήδη σε καλύτερη βάση. Δεν χρειάζεται να τρέχετε 
πανικόβλητοι πέρα δώθε, προσπαθώντας να αναπτύξετε όλα σας τα ταλέντα 

και να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Κρατήστε... κάντε τη 
χάρη στον εαυτό σας να κρατήσετε την ιδέα της ισορροπίας. Όπως είπα 

νωρίτερα, είναι ταυτόσημη με το Κάλλος. Αν δεν είναι το Κάλλος και η 
Ισορροπία που εκφράζει τη Θεία τελειότητα τι είναι; Το εσωτερικό Κάλλος! 
 

Έτσι η ζωή θα ήταν πιο απλή για τους ανθρώπους και εγώ που τώρα σας μιλώ 
για μερικές βασικές γραμμές ανάπτυξης της ζωής σας, γνωρίζω ότι αυτές οι 

έννοιες, αποτελούν οι ίδιες πολύ βαθιά μυστήρια, τα οποία όμως μόνο η μύηση 
της ζωής μπορεί να σας τα γνωρίσει. 
 

Τα Ελευσίνια Μυστήρια θα σας διδάξουν πολλά και θα έχετε την ευκαιρία να 
συνδεθείτε με τη Θεία Οικογένεια πολύ βαθιά: τον Πατέρα, τη Μητέρα και την 

Κόρη. Η μεγαλύτερη όμως προσφορά τους θα είναι να σας κάνουν ικανούς να 
απολαμβάνετε αυτό που είστε. Να είσαστε πλήρεις και ισορροπημένοι. Σε 
ειρήνη. Αλλιώς δεν θα είχαν πολύ μεγάλη αξία. 

 
Καταλαβαίνω ότι μέχρι τις ημέρες σας, έχουν αναπτυχθεί πάρα-πάρα πολλά 

μυστήρια, δίνονται πάρα πολλές μυήσεις  σε πολλούς τομείς και η αλήθεια 
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είναι ότι, αν βαδίζατε με την αίσθηση του μέτρου, με τον κανόνα του μέτρου, 
θα μπορούσατε μόνο με μία από αυτές τις μυήσεις να κερδίσετε πάρα πολλά. 

Δεν το κάνετε. 
 

Δεν θα ήθελα λοιπόν τα Ελευσίνια Μυστήρια να γίνουν για εσάς άλλο ένα 
σκαλοπάτι στον γρήγορο δρόμο σας προς τη δόξα - τη γήινη δόξα. Άλλο ένα 
σκαλοπάτι στο βιαστικό δρόμο σας... προς τα πού αλήθεια; Προς τη θέωση; 

Αυτός ο βιαστικός δρόμος δεν σας οδηγεί στη θέωση. Δεν μπορεί να σας 
οδηγήσει. Χρειάζεστε χρόνο! Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Και όσο βιάζεστε, 

τόσο χάνετε χρόνο. Δεν κερδίζετε χρόνο τρέχοντας, κερδίζετε χρόνο 
μένοντας στο κέντρο σας. Για αυτό λέγονταν το “σπεύδε βραδέως”. 
 

Δεν είμαι εδώ για να σας γεμίζω το νου με αρχαία γνωμικά και ρητά, 
αναπόφευκτα όμως βλέπετε, ότι αποτελούν μέρη μιας σφαιρικής εικόνας, μιας 

σφαιρικής αντίληψης του Εαυτού, που δεν έχετε επιτύχει ακόμα μέχρι σήμερα. 
Είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρετε να το επιτύχετε και είμαι κοντά σας για να σας 
βοηθήσω σε αυτό. Παρόλα αυτά εξαρτάται από εσάς τους ίδιους και τις ίδιες 

και είναι πάντοτε θέμα δικής σας επιλογής, μέσα από ποια πόρτα θα 
επιτύχετε το στόχο. 

 
Σας θέλω παιδιά μου! Ξεκινώντας αυτόν τον κύκλο, γίνεστε τα παιδιά της 

Μητέρας Δήμητρας. Είμαι η Μητέρα σας και είστε τα παιδιά μου. Σας ακολουθώ 
σε κάθε βήμα. Είμαι κοντά σας σε ό,τι χρειάζεστε. Μπορείτε να με καλείτε 
όποτε χρειάζεστε τη Μητέρα και αυτή θα είναι πάντοτε κοντά σας. 

 
Η Κόρη..... η Κόρη είναι από μόνη της ένα ευαγγέλιο! Υπάρχει και δεν 

έχει εντοπιστεί ακόμα, ένα ανάλογο ευαγγέλιο της Κόρης. Αργότερα 
βλέπετε, επικράτησε η τριάδα, Μητέρα, Πατέρας και Υιός αλλά τώρα μιλούμε 
για τη τριάδα Μητέρα, Πατέρας και Κόρη. Και υπάρχει αυτό το 

ευαγγέλιο. Είναι ένα ευαγγέλιο που αν και δεν έχει εντοπιστεί, θα 
καταγραφεί εκ νέου μέσα από τη δικιά σας καρδιά, μέσα από τη δική 

σας εργασία. Ξέρω ότι πρόκειται για ένα καινούργιο στοιχείο στη διδασκαλία 
των Ελευσινίων. Το Ευαγγέλιο της Κόρης, είναι το ευαγγέλιο της δικής 
σας ψυχής. 

 
Υπάρχει πάρα πολύ βαθιά συγκίνηση εσωτερικά αυτή τη στιγμή, γιατί 

προχωράμε σε μια νέα αναγνώριση και βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους 
έτοιμους να κάνουν ένα μεγάλο βήμα. Πολύ συγκίνηση και πολύ αγάπη και 
πολύ προστασία. Είστε προστατευμένοι και προστατευμένες. 

 
Αυτό το Ευαγγέλιο της Κόρης λοιπόν, πρέπει να γραφτεί εκ νέου. Και θα είναι 

το δικό σας ευαγγέλιο. Αλλά για να γραφτεί, χρειάζεται εσείς πρώτα να κάνετε 
ειρήνη με την Κόρη. Για να γράψετε αυτό το ευαγγέλιο, χρειάζεται να βρείτε 
τη Κόρη στη καρδιά σας, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, αν δεν κάνετε πρώτα 

ειρήνη με τη θηλυκή σας πλευρά. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους άνδρες  αλλά 
και για τις γυναίκες. 

 
Η Κόρη γεννιέται από την ένωση του Πατέρα και της Μητέρας. 
Εκφράζει και τους δύο, αλλά ομοιάζει με τη Μητέρα. Η Κόρη, 

ομοιάζοντας με τη Μητέρα, έχει τα χαρακτηριστικά της. Έτσι λοιπόν 
υποδηλώνει την ομοιότητα της Ψυχής, με όλα όσα εκπροσωπεί η 

Μητέρα. Ο Υιός αργότερα, που γεννιέται από την ένωση του Πατέρα 
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και της Μητέρας, ομοιάζει προς τον Πατέρα, υποδηλώνοντας την 
ομοιότητα της Ψυχής με όλα όσα υποδηλώνει ο Πατέρας. 

 
Θα έλθει η ώρα που θα γραφτεί ένα τρίτο ευαγγέλιο. Θα έλθει η ώρα 

που η Κόρη ή ο Υιός δεν θα είναι δυο διαφορετικές όψεις αλλά μία, 
υποδηλώνοντας τη πραγματική ένωση του Πατέρα και της Μητέρας και 
αυτό θα γίνει πολύ-πολύ καιρό μετά. Για να φτάσετε εκεί χρειάζεται να 

περάσετε από τη κατανόηση των προηγούμενων σταδίων. Και αυτά 
σας τα λέει η Δήμητρα. Η Μητέρα. 

 
Τα παιδιά μου είναι καλά και είναι πολλά, πάρα πολλά στη γη. Τα περισσότερα 
δεν με θυμούνται και δεν με αναγνωρίζουν αλλά τιμούν τη Μητέρα. Τιμούν 

την εικόνα που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν για τη Μητέρα. Και τότε ξέρω 
ότι βρίσκομαι βαθιά στη καρδιά τους και ας μην θυμούνται το αληθινό μου 

όνομα. 
 
Το Ευαγγέλιο της Κόρης αποτελείται από τρία κεφάλαια και θα γραφτεί 

συν τω χρόνο. Θα γραφτεί σε αυτό το κύκλο που ξεκινάει σήμερα και 
θα είστε εσείς που με την ενέργειά σας θα βοηθήσετε σε αυτή τη 

σύνταξη. 
 

«Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε για ένα ευαγγέλιο! Ήρθαμε να 
μάθουμε τα μυστήρια και να ακούσουμε τους λόγους, τους υπέροχους λόγους 
που κάποτε ηχούσαν στο Τελεστήριο!»   

 
Θα συμβεί και αυτό. Ο λόγος που είναι σημαντικό να γραφτεί αυτό το νέο 

Ευαγγέλιο της Κόρης, είναι ότι θα σας βοηθήσει, όπως είπα νωρίτερα, να 
συμφιλιωθείτε, να έλθετε πιο κοντά στη θηλυκή σας πλευρά και να φέρετε 
μνήμες από τούτη την όψη της Κόρης/ψυχής και θα γίνει το υπόβαθρο για να 

επιτευχθεί η Ανάληψη! Ναι, σήμερα με ακούτε να μιλώ με ασυνήθιστους όρους 
για τα δεδομένα των Ελευσινίων. 

 
Μεγάλο πράγμα, σπουδαίο πράγμα η Ανάληψη! Σας ανήκει η Ανάληψη. Θα τα 
καταφέρετε! Θα καταφέρετε όχι μια Ανάληψη ουτοπική, όχι μια Ανάληψη σαν 

αυτές που φαντάζεστε κάποιες φορές…  Εγώ σας μιλώ για την Ολύμπια 
Ανάληψη. Η Ολύμπια Ανάληψη είναι αποτέλεσμα της μύησης των 

Ελευσινίων Μυστηρίων. 
 
Κάνουμε λοιπόν μια γενική συζήτηση και παρουσίαση πραγμάτων, που θα 

έλθουν στις επόμενες συναντήσεις και δεν ξέρω τι άλλο πραγματικά είναι 
κατάλληλο να σας πω τούτη την ώρα, που οι καρδιές σιωπούν. Είναι τόσο 

όμορφο να βρίσκεστε σε ειρήνη και να προσπαθείτε να ηρεμείτε το νου και να 
δέχεστε τη χάρη, που ίσως τίποτα περισσότερο δεν αξίζει να ειπωθεί. 
 

Τα Ελευσίνια Μυστήρια πραγματικά θα γίνουν για σας μια Οδός. Θα 
είναι μια οδός, ένας δρόμος μακρύς, που θα περνά μέσα από τη ζωή και το 

θάνατο. Θα περνά μέσα από τις πύλες της ζωής και του θανάτου διαδοχικά, 
συνδέοντας  πολλαπλές εκδηλώσεις στο φυσικό πεδίο. 
 

Θα γίνει εκείνη η ίνα, η κλωστή, που συνδέει τις χάνδρες των ενσαρκώσεών 
σας σε ένα όμορφο περιδέραιο. Είναι ο Δρόμος - και είναι ο Δρόμος της Ζωής, 

όχι του θανάτου! Καβαλάτε το κύμα της ζωής, για να συνειδητοποιήσετε ότι 
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αυτό το κύμα σας μεταφέρει από το ένα πεδίο στο άλλο και, καθώς συμβαίνει 
αυτό, περνάτε τις πύλες, που από τη μια φαίνονται σαν πύλη της ζωής και από 

την άλλη σαν πύλη του θανάτου. Και ρέετε διαρκώς πάνω στο κύμα της Ζωής, 
πάνω στο δρόμο της Ζωής. Ρέετε διαρκώς, περνώντας από σημεία, από 

ορόσημα, που καθορίζετε πότε σαν γέννηση και πότε σαν θάνατο. Αυτά 
είναι μοναχά σημεία στο γραμμικό χρόνο σας, τίποτε περισσότερο. 
 

Για παράδειγμα, το ποτάμι που ρέει... Δείτε ένα ποτάμι που ρέει και 
αναγκάζεται στη ροή του να περάσει από διάφορες στενωπούς. Σε μια στενωπό 

δημιουργεί μια πύλη. Γράφει: “Γέννηση”. Σε μια άλλη: “Θάνατος”... 
“Γέννηση”... Το ποτάμι ρέει διαρκώς, δεν παύει να είναι ποτάμι. Η συνείδηση 
είναι συνεχής, δεν παύει να υφίσταται. Το περιβάλλον αλλάζει. Η ροή 

είναι συνεχής. Μέσα από ένα τέτοιο ταξίδι θα περάσετε. 
 

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας δώσω λίγα λεπτά για ένα σύντομο 
διάλειμμα. Στη συνέχεια θα σας μιλήσει ο Πλούτων. 
 

 
[Μεσολαβεί διάλλειμα]  

 
 

Άννα: 
Μερικές βαθιές χαλαρές αναπνοές, αβίαστες, για να σταθούμε στη καρδιά. 
Α! στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται ο Ερμής! 

Εγώ περίμενα τον Πλούτωνα, όπως είπε η Δήμητρα, αλλά βλέπω τον Ερμή. 
Τον καλωσορίζουμε. 

Φέρνει το δάκτυλό του στα χείλη, μου κάνει το σύμβολο της σιωπής και, ναι, 
έχουμε να τον ακολουθήσουμε. 
 

Ο ψυχοπομπός Ερμής!  
Αφήστε τον Ερμή μπροστά και ας τον ακολουθήσουμε για να δούμε που θα 

μας μεταφέρει. Φτερωτός. Πετά αλλά προχωρά αργά, για να μπορούμε να τον 
ακολουθήσουμε. Κοιτάει πότε - πότε πίσω, να μας δει. Να βεβαιωθεί ότι 
είμαστε μαζί του. Μπροστά, καθώς προχωρούμε, βγαίνουμε στο διάστημα.  

Και δείχνει τον ήλιο. 
 

…………………………………… 
 
Ερμής: 

 

Εδώ! Εδώ! Εδώ είμαστε. Αυτό θέλω να σας δείξω. Αυτή είναι η πηγή της Ζωής! 

Δεν καταλαβαίνετε τι σας δείχνω ακριβώς... Σας δείχνω ένα αστέρι, σας δείχνω 
τον ήλιο, σας δείχνω τη πηγή της ζωής αλλά επίσης μια πύλη και θέλω να με 

ακολουθήσετε μέσα από αυτή τη πύλη. 
 
Άννα: 

Προχωρά και χάνεται μέσα στον ήλιο και εμείς ακολουθούμε με μια βουτιά 
στον ηλιακό δίσκο. 

Φλόγες, φωτιά δυνατή, εκτυφλωτική, ήχος από τις φλόγες που μαίνονται και 
μετά σκοτάδι και σιωπή. Πολλή πίεση μέσα στον πυρήνα του ήλιου! 
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Ερμής: 
 

Η εκδήλωσή σας ξεκινάει από εδώ. Από αυτό το σημείο. Πουθενά αλλού. Από 

εδώ πηγάζει η Ζωή, από αυτό το σκοτεινό σημείο! Οι φλόγες, το φως που 

βλέπετε, έχει τη ρίζα του εδώ σε αυτό το σκοτεινό σημείο, σε αυτόν τον 
πυρήνα -πυρήνα αδιαμόρφωτου υλικού. Αυτός είναι ο πυρήνας της Ζωής! 

 
Αλλά η Ζωή δεν δημιουργείται εδώ, δημιουργείται πάνω στη γη, πάνω σε 
πλανήτες. Η πηγή της Ζωής δεν μπορεί να συντηρήσει τη Ζωή στον 

εαυτό της. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Θυμηθείτε, είστε στη Γη. Η ηλιακή 
ενέργεια, συντηρεί, δημιουργεί τη Ζωή και συντηρεί τη Ζωή, αλλά δεν μπορεί 

να φιλοξενήσει ζωή, δεν μπορεί να φιλοξενήσει τη μορφή και αυτή είναι η 
ενέργεια που ονομάζετε Πατέρα. Είναι Ζωή αλλά δεν μπορεί να κρατήσει 
τη μορφή. Δεν δύναται. 

 
Τι σας λέει αυτό; Ότι χρειάζεται η Μητέρα. Η Μητέρα που έχει τη μορφή, η 

Μητέρα που μπορεί να μορφοποιηθεί δεχόμενη τη Ζωή. Και εσείς που θέλετε 
να φέρετε τον Πατέρα στη Γη, φέρνετε την ενέργεια της Ζωής αλλά δεν μπορεί 
να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό. Η Μητέρα μορφοποιείται ανάλογα. Η 

ενέργεια που εισρέει στη γη, μορφοποιεί τη Μητέρα. Αυτή εξελίσσεται και σας 
βοηθά μέσα από τη δική της αναδιαμόρφωση να πλησιάσετε περισσότερο την 

κατανόηση του Πατέρα! 
 
Είναι μεγάλο λάθος να υποστηρίζετε ότι Γη και Ουρανός είναι το ίδιο, Ύλη και 

Πνεύμα είναι το ίδιο. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να σας σοκάρει, ξέρω ότι δεν θα 
συμφωνήσετε… Μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο. Να πάρετε λίγα λεπτά για 

να διαλογιστείτε πάνω σε αυτό, οραματιζόμενοι τον πυρήνα του ήλιου που 
κατέχει τη δύναμη της ζωής, την αδιαμόρφωτη. 
 

Ο πρώτος κίνδυνος που περιβάλλει ένα καλό χριστιανό, είναι το να μην 
κατανοήσει ποτέ τη σχέση του Πατέρα και της Μητέρας και να θελήσει να 

επιβάλει τη πραγματικότητα του Πατέρα στη Μητέρα και να θεωρήσει ότι η 
Μητέρα η ίδια είναι ανάξια και ότι για να καθαγιαστεί, να καθ-ιερωθεί, 

χρειάζεται να δεχτεί τον Πατέρα, να λειτουργήσει με τους όρους του Πατέρα. 
 
Αυτό δεν ισχύει στην αρχαία Ελληνική θρησκεία. Και γνωρίζω καλά, ότι επί 

του παρόντος δεν αναφέρεστε στην αρχαία Ελληνική θρησκεία αλλά πολύ 
συγκεκριμένα ασχολείστε με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Και σε αυτή τη περίπτωση 

όμως χρειάζεται να το κατανοήσετε αυτό: ότι ο Πατέρας χρειάζεται τη 
Μητέρα για να μπορέσει να εκδηλωθεί. 
 

Δεν θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς. Μπορεί να εκτοξεύει Ζωή ο Πατέρας 
Ήλιος σε όλη την ηλιόσφαιρα, φως, ενέργεια, σωματίδια φορτισμένα, να 

εκτοξεύει τον ηλιακό άνεμο σε όλη την ηλιόσφαιρα αλλά δεν θα μπορούσε 
ποτέ, τίποτα να δημιουργηθεί, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πυρήνες, οι βραχώδεις 
πυρήνες, που έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν την ενέργεια της Ζωής και να 

γονιμοποιηθούν από αυτήν, να την χρησιμοποιήσουν δηλαδή για να 
μορφοποιηθούν σε ένα νέο κόσμο. 

 
Επέμενα να σας το δείξω αυτό σήμερα για να καταλάβετε την ιερότητα της 
Μητέρας και της Θηλυκής Αρχής. Τι να κάνεις τη δύναμη της Ζωής αν δεν 

μπορείς να παίξεις και να χαρείς με αυτή και να δημιουργήσεις σύμπαντα; Και 
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τι να κάνεις την αδιαμόρφωτη ύλη, τι να κάνεις τα βράχια, αν δεν μπορείς να 
παίξεις και να χαρείς με αυτά και να δημιουργήσεις σύμπαντα;. 

Και τα δύο προέρχονται από την ίδια αρχική πηγή, αλλά το ένα είναι 
απαραίτητο στο άλλο για αυτό δεν πρέπει να τιμάται περισσότερο ο Πατέρας 

από τη Μητέρα. 
 
Ένας άλλος λόγος που σας έδειξα αυτή την εικόνα, σας οδήγησα εδώ στη 

καρδιά του ήλιου, στον πυρήνα του, είναι για να συνειδητοποιήσετε το φως 
που παράγει το σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι που παράγει το φως. Με ιδιαίτερες 

συνθήκες, αλλά έτσι είναι. Το γήινο φως που βλέπουν τα μάτια σας είναι αυτό. 
Ελάτε πίσω. Πάμε πάλι στη γη, στη θέση που κάθεστε και στον ιερό Πλούτωνα. 
 

…………………………………… 
 

 
Πλούτωνας: 
 

Αφιερώνω αυτή την ώρα σε εσάς - μιλάει ο Πλούτων.  

Ξέρω πως δεν είμαι η καλύτερη συνάντηση που θα μπορούσατε να έχετε 

απόψε -ένα Σαββατόβραδο- ή η πιο χαρούμενη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα 
βρούμε πολλά ενδιαφέροντα σημεία μεταξύ μας. Είμαι σίγουρος ότι θα 

καταφέρετε να δείτε μέσα από μένα. 
 
Έρχομαι σαν Κύριος του Θανάτου. Σε όλο σας το γήινο βίο παλεύετε με τη 

ζωή, αλλά όταν εμφανίζεται μπροστά σας ο Κύριος του Θανάτου, η ζωή 
φαίνεται λουκούμι, φαίνεται πανέμορφη! Αυτή η ζωή, που λίγα λεπτά πριν 

κατακρίνατε και αποστρεφόσασταν. 
 
Ο Άδης... ο Άδης σας περιμένει! Είναι μια μορφή που δεν υπάρχει πια ως τέτοια 

στο συλλογικό σας ασυνείδητο, έχει τροποποιηθεί αρκετά. Η ενέργεια ωστόσο 
υπάρχει. Αυτό που τότε λέγονταν Άδης τώρα το λέτε κόλαση, το αποκαλείτε 

με άλλους τρόπους. Και αν ακόμα δεν χρησιμοποιείτε κάποια λέξη για να το 
χαρακτηρίσετε, είναι σίγουρα το βασίλειο των νεκρών. 

 
Εδώ θα έλθετε. Σας περιμένω. Δεν είμαι κακός -αν και μπορώ να γίνω! 
Ξέρω ότι δεν φοβάστε. Είστε γενναία παιδιά... 

“Εμείς τα ξέρουμε αυτά τα συμβολικά”. 
Το λέτε αυτό, γιατί δεν έτυχε να έχετε την εικόνα της σήψης ποτέ. Δεν είδατε 

ποτέ τις σάρκες των ανθρώπων να σαπίζουνε, να διαλύονται, να λιώνουν και 
να γίνονται ένα με το χώμα. Αυτό είναι ο Άδης και άλλα πολλά. 
Δεν είμαι εδώ για να κάνω μια βόλτα και να σας τρομάξω, για να έχετε κάτι να 

σκέφτεστε μέχρι την επόμενη φορά. Είμαι εδώ για να σας καλωσορίσω και εγώ 
με τη σειρά μου στο κύκλο των Ελευσινίων Μυστηρίων. 

 
Θα βρείτε πολύ κατανόηση σε όσα γίνονται εδώ. Αλλά χρειάζεται να 
θυμόσαστε ότι ο δρόμος προς τον Άδη είναι μοναχικός. Είναι ένας 

δρόμος, μια διαδρομή, που θα κάνετε ο καθένας και η κάθε μια 
ξεχωριστά, στο προσωπικό σας Άδη. Θα έχετε πολύ βοήθεια φυσικά, αλλά 

εκείνη την ώρα θα είσαστε εσείς με τον εαυτό σας. Και τίποτα μα τίποτα δεν 
μπορεί να σας προετοιμάσει για αυτό, για αυτά που θα δείτε, θα βιώσετε. 
 

Ο Άδης, Α-Δ-Η-Σ, είναι ένα αρκτικόλεξο. Θα μπορέσετε να δείτε τι 
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σημαίνουν τα αρχικά αυτά; Αφήστε με να σταθώ μπροστά σας και να σας 
κοιτάξω στα μάτια. Η ενέργειά μου είναι βαριά για σας, ιδιαίτερα όταν δεν 

έχετε κάνει ειρήνη μαζί μου. 
 

Έρχομαι και σας πιάνω από το αυτί, σας τραβώ ελαφρά το αυτί. Αφήστε το 
χέρι μου να σας αγγίξει... Δεν είμαι εδώ για να σας πάρω. Είναι πολλές οι 
ευλογίες του θανάτου... Είναι πολλές οι ευλογίες του Άδη αλλά για να τις 

δει κάποιος, πρέπει να έχει κάνει πρώτα ειρήνη με τη ζωή. Εσείς που 
φοβόσαστε το θάνατο, είναι επειδή δεν έχετε εκτιμήσει πραγματικά τη 

ζωή. Δεν την έχετε αγαπήσει αρκετά. Και αν δεν αγαπήσεις και εκτιμήσεις 
αρκετά τη ζωή, δεν μπορείς να αναγνωρίσεις το μεγαλείο του θανάτου. 
 

Μη σας παραξενεύει αυτό. Όπως σας είπε η Θεά Δήμητρα, το ποτάμι κυλά και 
είναι πάντα το ίδιο. Κυλά διαρκώς μέσα από πύλες. Δεν μπορεί να τιμάς ένα 

του κομμάτι και όχι το επόμενο κομμάτι του, για να αρχίσεις να τιμάς το 
μεθεπόμενο κομμάτι του αλλά όχι εκείνο που ακολουθεί. Ίσως μάλιστα, αν 
δεν υπήρχε ο θάνατος στη γη, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ να 

συμφιλιωθούν με τη ζωή! 
 

Είναι ενέργεια, είναι καθαρή ενέργεια και εσείς τη βλέπετε μέσα στη μορφή, 
όπως τη σκέψη σας. Δεν αναγνωρίζετε τη δύναμη που έχει η ενέργεια της 

σκέψης σας και υποτάσσεστε σε αυτή, χωρίς να το καταλάβετε. Υποτάσσεστε 
στη δύναμη των σκεφτομορφών σας, σκλαβώνεστε στις ίδιες σας τις 
αντιλήψεις, επειδή δεν αναγνωρίζετε τη δύναμη που έχει η σκέψη σας. 

 
Δεν είμαι εδώ μοναχά για να σας πω εξυπνάδες, ελάτε να κάνουμε μερικά 

βήματα μαζί! Σήμερα αποφασίσαμε, βλέπετε, να κάνω και εγώ ένα πέρασμα 
σε αυτή τη πρώτη συνάντηση. Σας τραβώ απαλά από το αυτί... ακολουθήστε 
με. Σας κρατώ διαρκώς από το αυτί. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να 

παρακολουθήσει κανείς την ενέργειά σας, καθώς σας κρατώ από το αυτί. Αν 
ξεπεράσετε τον φόβο σας, θα μπορέσετε να νιώσετε τα κέντρα σας να 

διευρύνονται, θα μπορέσετε να νιώσετε τη καρδιά σας να ανοίγει. 
 
Σας φέρνω μπροστά σε μια οθόνη. Μοιάζει με την οθόνη ενός κινηματογράφου, 

αλλά δεν είναι. Σε αυτή την οθόνη επάνω προβάλλετε όλο το θάνατο που έχετε 
βιώσει. Όλες τις σκηνές θανάτου που έχετε βιώσει, που έχετε δει / ακούσει. 

Προβάλλετέ τις τώρα, εδώ, σε αυτήν την οθόνη. Σκηνές που ζήσατε, 
φωτογραφίες που είδατε… όλος ο θάνατος που βιώσατε μέχρι τώρα. 
 

Βία και πόνος.  
Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά. Παίρνω ένα δαυλό και βάζω 

φωτιά στην άκρη της οθόνης και την αφήνω να καεί μαζί με όλα όσα έχει 
αποτυπωμένα επάνω της. Γιατί αυτό δεν είναι ο Άδης. Δεν είναι πραγματικά ο 
θάνατος. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε το πέρασμα της ζωής από ένα 

πεδίο σε ένα άλλο. Όλο αυτό, όλες αυτές οι σκηνές, δεν είναι παρά 
εντυπώματα που δημιουργήθηκαν από συγκεκριμένες πεποιθήσεις και στάσεις 

και συμπεριφορές και διαμόρφωσαν το περιβάλλον της μετάβασης της ζωής 
από ένα πεδίο σε ένα άλλο. Αυτό δεν είναι θάνατος. Είναι τα εντυπώματα της 
ζωής σας. Είναι τα αποτελέσματα των δράσεών σας στη ζωή σας. Των σκέψεών 

σας και των πεποιθήσεών σας. 
 

Έτσι, σας βοήθησα να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και τώρα είσαστε 
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ελεύθεροι από μένα - για την ώρα. Φεύγοντας από αυτόν τον κύκλο, στο τέλος 
του κύκλου, θα έχετε μάθει να διαχειρίζεστε την ενέργεια της ζωής κατά το 

ταξίδι της μέσα από τα πεδία, συνειδητά. 
 

Σας αφήνω, με την υπόσχεση ότι θα είμαι πάντα μαζί σας. 
 
Και έτσι είναι. 
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