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Προεόρτια Μικρών Ελευσινίων   

Τ.Ε. 19.2.2014 

(Προηγήθηκε ομιλία από όλα τα μέλη) 

Το Πνεύμα κρούει τη θύρα πολλές φορές και κάθε φορά που κάποιος δεν 

είναι σε θέση να την ανοίξει, δεν έχει ετοιμαστεί, αποχωρεί και επανέρχεται 

στο πλήρωμα του χρόνου. Κι αυτή τη φορά ανοίξατε την πόρτα. Πρώτη 

φορά εσείς ανοίξατε την πόρτα στην κρούση του Πνεύματος, της Κοσμικής 

Ενέργειας και, επειδή ανοίξατε πόρτα, είστε σε θέση τώρα να περάσετε σε 

άλλα πεδία.  

Η συντροφιά μας είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολυπληθής. Άγγελοι, Δάσκαλοι, 

Κυριότητες, Θρόνοι… από κάθε πλευρά του πέπλου είμαστε εδώ μαζί σας και 

παρακολουθούμε αυτή τη μικρή συνάντηση, μα τόσο μεγάλη! Και είμαστε 

συγκινημένοι για όλη την όμορφη ενέργεια που έχετε φέρει και για το βήμα 

που ετοιμάζεστε να κάνετε. Έτσι, είναι μια όμορφη γιορτή – τα προεόρτια αν 

θέλετε. Σήμερα γιορτάζουμε τα προεόρτια της μεγάλης γιορτής της 1ης 

Μαρτίου. Τιμούμε το χώρο, τιμούμε εσάς που είστε παρόντες και όσους της 

ομάδας δεν είναι παρόντες σήμερα αλλά θα συμμετάσχουν αργότερα. 

Τιμούμε αυτόν τον κύκλο που ξεκίνησε μερικά χρόνια πριν, τέσσερα χρόνια 

πριν, για να φτάσει σήμερα στην ετοιμασία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Και 

ναι, είμαστε όλοι μαζί, Άγγελοι, Δάσκαλοι, Δασκάλες, θεές… είμαστε όλοι 

μαζί. Σήμερα γιορτάζουμε, γιατί σήμερα αποκρυσταλλώθηκε στον 

ενεργειακό χώρο της ομάδας η ενότητα. Σήμερα αποκρυσταλλώθηκε η 

ενοποιημένη θεώρηση των πάντων. Σήμερα διαβάσαμε στην καρδιά όλων 

την ενέργεια και είδαμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε κρατώντας το χέρι 

όλων μας.  

Όπως και αν μας ονομάζουν οι άνθρωποι, με όποια ονόματα και αν μείναμε 

στην ιστορία σας ή τη μυθολογία σας, είτε σαν Δίας, είτε σαν Άρτεμις, Σανάτ 

Κουμάρα, Σαιν Ζερμαίν, Ιησούς, Μορύα, Δήμητρα, Βούδας, Γκουάν Γιν… Με 

όποια ονόματα και αν ερχόμαστε είμαστε δεκτοί και αυτή είναι η μεγαλύτερη 

γιορτή για εμάς. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ακόμα το μέγεθος και 

τη σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος αλλά είμαστε εδώ, χέρι – χέρι, ο 

Ιησούς με τον Δία, τον Σανάτ Κουμάρα, τον Απόλλωνα, την Αφροδίτη… 

Αυτό είναι. Έχετε επιτύχει το ακατόρθωτο και το έχετε επιτύχει μέσα σας. Τι 

πιο καλή βάση για οποιαδήποτε εσωτερική εργασία. Και είναι αυτή η 

αντίληψη της ενότητας που ανοίγει τις πύλες σας.  Αν υπάρχει ένα μαγικό 

κλειδί που μπορεί να σας οδηγήσει σε άλλα πεδία, είναι ο βαθμός της 

ενότητας που βιώνετε στην καρδιά. Δεν είναι το πόσο έξυπνοι είστε, το πόσο 

καλόκαρδοι είστε, το πόσο διαβασμένοι είστε. Ούτε καν το πόσο επιθυμείτε 

να διαβείτε πύλες. Οι αληθινές πύλες ανοίγουν βάσει του επιπέδου 

επίγνωσης της ενότητας που βιώνει ο καθένας και η καθεμιά σας.  
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Τα Ελευσίνια είναι μια γιορτή. Όχι μόνο μια γιορτή σαν τις άλλες αλλά μια 

γιορτή στην οποία το πέπλο παύει να υφίσταται. Και οι συμβολισμοί 

που υπάρχουν και όλα όσα πρόκειται να ακούσετε για τους νεκρούς και για 

τους ζωντανούς, δεν υποδηλώνουν τίποτα περισσότερο από το άνοιγμα του 

πέπλου.  

Ετοιμάζεστε να εισέλθετε, να μυηθείτε στα Ελάσσονα Μυστήρια. Είναι πολλά 

που έχετε να ακούσετε και να δείτε και να μάθετε μέχρι να φτάσετε στα 

Μείζονα Μυστήρια. Η ετοιμασία που ξεκινά σε δυο μέρες είναι πραγματικά 

ετοιμασία του σώματος αλλά και της ψυχής και του νου. Και όπως ήδη σας 

μεταφέρθηκε χρειάζεται να καθαρίσει και ο νους. Παρακαλούμε να δώσετε 

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την προετοιμασία, με πολύ χαρά και πολύ αγάπη. 

Κάθε μέρα να σκέφτεστε πού πηγαίνετε. Να φέρνετε στο νου σας την ημέρα 

της μύησης. Να συντονίζεστε και να ζητάτε, δηλώνοντας την πρόθεσή σας, 

να ετοιμαστείτε κατάλληλα για να δεχτείτε τη μύηση. Δεν είναι πολύ μεγάλα 

και τρομερά αυτά που θα γίνουν αλλά είναι πολύ βαθιά και αληθινά. Η 

ενέργεια που θα βιώσετε θα εγγραφεί κατευθείαν στα κύτταρά σας και θα 

την αναγνωρίσει το φυσικό σας σώμα. Είναι μια πολύ γειωμένη και ξεκάθαρη 

ενέργεια. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα.  

Αυτά τα Μυστήρια, όπως και πολλά άλλα της Ελληνικής αρχαιότητας, 

προσφέρουν κατανόηση. Δεν είναι μόνο μυστικιστικές εμπειρίες, αν και θα 

βιώσετε και τέτοιες, αλλά βασίζονται σε έναν πολύ καλά εγκατεστημένο 

σύνδεσμο ανάμεσα στο νου και στα βαθύτερα πεδία του πνεύματος. Δεν 

αφορούν μόνο μυστικιστικές  καταστάσεις τις οποίες δεν μπορείτε να 

κατανοήσετε, οράματα που δεν μπορείτε να κατανοήσετε, αλλά ξεκάθαρη 

κατανόηση. Και αυτή την απλή κατανόηση χρειάζεται να δεχτείτε. Αυτές τις 

μέρες λοιπόν, ετοιμάστε την καρδιά σας και το νου σας να ανοίξουν και να 

δεχτούν την Κατανόηση. Μη νομίσετε ότι αυτά που θα κατανοήσετε είναι 

ασήμαντα. Δεχτείτε τα σαν ένα πολύ μεγάλο δώρο και σαν έναν θεμέλιο λίθο 

για την περαιτέρω πορεία σας. Η ύψιστη σημασία των αρχαίων Ελληνικών 

μυήσεων είναι η κατανόηση και η απλότητα.  

Γνωρίζετε ότι είσαστε δημιουργοί στη γη. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να 

δημιουργήσετε, οτιδήποτε θελήσετε πραγματικά. Δυστυχώς όμως δεν 

μπορείτε να φτάσετε μέχρι το σημείο της δημιουργίας πολύ συνειδητά, 

επειδή δεν δέχεστε συγκεκριμένες βάσεις πάνω στις οποίες να αναπτυχθεί η 

περαιτέρω κατανόησή σας. Μπορεί η λογική, η εκάστοτε λογική που 

αναπτύσσετε, να στηρίζεται σε ένα δεδομένο αρχικό περιορισμό, σε ένα 

δεδομένο αξίωμα.  Για να χτίσετε όμως οποιοδήποτε νοητικό οικοδόμημα, 

χρειάζεται ένα συγκεκριμένο αξίωμα. Χρειάζεται να θέσετε κάποιες βάσεις 

για τη λογική πάνω στην οποία θα στηριχτεί. Και αν στην πορεία δείτε ότι 

δεν σας καλύπτει αυτή η λογική, να θέσετε εκ νέου βάσεις, να 
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τροποποιήσετε αυτές που είχατε επιλέξει, ώστε να οικοδομήσετε μία νέα 

λογική.  

Γνωρίζετε ήδη πολύ καλά ότι τα πάντα είναι μία πλάνη. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι δεν είστε εδώ για να βιώσετε τις εμπειρίες που επιλέξατε και να 

διεκπεραιώσετε, να παίξετε, το σενάριό σας. Και το σενάριό σας, κάθε 

σενάριο, βασίζεται σε μία πλάνη. Όχι κακή πλάνη, είναι αυτή που στηρίζει το 

παιχνίδι της ενσάρκωσης. Το θέμα είναι, πώς θα μπορέσετε να κάνετε αυτή 

την πλάνη αρκετά λογική, ώστε να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Το ζητούμενο 

είναι να επιλέξετε συνειδητά την «πλάνη», σε εισαγωγικά, με την οποία θα 

δουλέψετε, για να παράγετε καρπούς.  

Δεν είναι υποχείριο της λογικής αυτός που ζει σύμφωνα με τη λογική, την 

αληθινή λογική. Αντίθετα, είναι κυρίαρχος του εαυτού του και του 

παιχνιδιού, εφόσον γνωρίζει ότι είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού της λογικής, 

δηλαδή θέτει τα αξιώματα, τις βάσεις, και πάνω σε αυτές ξετυλίγει το 

κουβάρι της ζωής του. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε πέρα από το επίπεδο 

του Μύστη των Μικρών Μυστηρίων, αν δεν αποδεχτείτε αυτή τη λογική. Αν 

δεν αποδεχτείτε την πλάνη /λογική. Τότε θα είσαστε πραγματικά 

ελεύθεροι, όταν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία της 

λογικής και την επιστήμη της Λογικής συνειδητά, χωρίς να 

υποδουλώνεστε σε αυτή, χωρίς να τη θεωρείτε ολωσδιόλου αληθινή, 

αλλά χρησιμοποιώντας τη για να αναπτύξετε τα σενάριά σας.  

Όσο δεν το κάνετε, παραμένετε υποχείρια του πνεύματος άλλων, 

«ισχυρότερων» σε εισαγωγικά. Όσο δεν το κάνετε, ανοίγετε την καρδιά και 

μπορείτε να ζήσετε πολύ όμορφα, σε απόλυτη επαφή και επικοινωνία με το 

Πνεύμα, να λειτουργείτε θεραπευτικά προς τους άλλους, να έχετε ένα βαθμό 

γαλήνης αλλά δεν θα μπορέσετε να αναπτύξετε αρκετά συνειδητά την 

ικανότητα του Δημιουργού στη γη.  

Έτσι λοιπόν, τα Ελευσίνια Μυστήρια, με την ενέργεια που τα περιβάλλει, 

έρχονται για να σας οδηγήσουν στον δρόμο που βάδισαν οι αρχαίοι σας 

πρόγονοι, της Φιλοσοφίας και της Λογικής. Αλλά απλά, τώρα θα 

συνειδητοποιήσετε ότι η Λογική δεν είναι αυτή που νομίζετε ότι είναι και θα 

αρχίσετε να γίνεστε πιο συνειδητοί δημιουργοί. Μάθατε μέχρι τώρα να 

αποστασιοποιείστε από τους δύο πόλους του φωτός και του σκότους , του 

καλού και του κακού, να στέκεστε σε ένα τρίτο σημείο ισορροπίας και να 

τους διαχειρίζεστε. Τώρα, περνάτε σε ένα άλλο επίπεδο, στο οποίο θα σας 

γίνει πολύ ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει αλήθεια και πλάνη αλλά, και σε αυτή 

την περίπτωση, θα βρείτε ένα τρίτο σημείο ισορροπίας για να διαχειριστείτε 

την αλήθεια και την πλάνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια είναι αυτή που 

είναι συνεπής προς τη λογική, προς το παιχνίδι της λογικής που 

χρησιμοποιείτε στη γη. Και πλάνη είναι κάθε τι που δεν είναι συνεπές 

προς τη βάση της λογικής που χρησιμοποιείτε. Δεν πρόκειται για 

σοφιστείες. Πρόκειται για τη βάση της συνειδητοποίησης του παιχνιδιού. 
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Είναι τόσο σημαντικό. Είναι το ίδιο σημαντικό με το να μπορείτε να χτίσετε 

ένα γήινο οικοδόμημα. Δεν έχει καμία σημασία αν μπορείτε να χτίσετε 

πυραμίδες και δεν μπορείτε να οικοδομήσετε ένα σύστημα λογικής. Και η 

αλήθεια είναι ότι, για να χτιστούν οι πυραμίδες ή ο Παρθενώνας, 

στηρίχτηκαν οι αρχιτέκτονές τους σε ένα σύστημα λογικής – μαθηματικής 

λογικής, λογικής της γεωμετρίας. 

Τώρα λοιπόν μπαίνετε σε ένα νέο πεδίο στο οποίο, αντί για τούβλα, θα 

αρχίσετε να χρησιμοποιείτε σαν δομικούς λίθους, σκέψεις. 

Προχωρήσατε μέχρι σήμερα στην οικοδόμηση του εσωτερικού ναού. Τον 

οραματιστήκατε, δεχτήκατε εικόνες από τα εσωτερικά πεδία, προσθέσατε 

άλλες και έχετε δημιουργήσει τον εσωτερικό σας ναό. Ένα ναό που 

εκτείνεται από τη γη μέχρι τα αστέρια στο σύμπαν. Χρησιμοποιήσατε σαν 

βάση το Καμπαλιστικό Δέντρο της Ζωής. Βλέπετε όμως ότι κάπου τελειώνει, 

είναι πεπερασμένο. Βρίσκεστε σε ένα σημείο όπου δεν μπορείτε να 

οικοδομήσετε κάτι περισσότερο. Άρα, είναι ώρα να τροποποιήσετε τη βάση 

της λογικής. Και αν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους δομικούς λίθους των 

σκέψεων πάνω σε ένα σύστημα λογικής, τότε θα μπορέσετε να συνδέσετε 

τον προσωπικό σας ναό με τον αστερισμό της ομάδας και με κάθε αστερισμό 

στο σύμπαν.  

Η χρήση του ανώτερου νοητικού πεδίου με αυτόν τον τρόπο, τη χρήση ενός 

συστήματος καθαρής Λογικής, θα σας δώσει την ευκαιρία να συνδεθείτε με 

το άπειρο. Τελείωσε το αστρικό πεδίο, τελείωσε το κατώτερο νοητικό και…. 

αν νομίζετε ότι έχετε δουλέψει πολύ μέχρι τώρα στο ανώτερο νοητικό….. όχι 

– όχι αρκετά. Έχετε δουλέψει πολύ με την καρδιά, δημιουργώντας μια πάρα 

πολύ καλή βάση, ένα πολύ καλό θεμέλιο, για να οικοδομήσετε τον 

εσωτερικό σας ναό, ανεβάζοντάς τον ακόμα πιο ψηλά. Εάν δεν τοποθετηθεί, 

αν δεν χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα καθαρής Λογικής, ο εσωτερικός ναός θα 

καταλήξει μία Βαβέλ. Αν χρησιμοποιηθεί η καθαρή Λογική συνειδητά και με 

κάθε επίγνωση της δικής σας κυριότητας επάνω της, τότε πραγματικά θα 

είναι μία γέφυρα ο εσωτερικός ναός, που θα σας συνδέει με κάθε σημείο του 

σύμπαντος.  

Ανεβαίνετε μία σκάλα, σκαλοπάτι – σκαλοπάτι. Έχετε φτάσει στη μέση 

περίπου και συνεχίζετε. Τα Μικρά Ελευσίνια σας καθαρίζουν και σας 

προετοιμάζουν για τη «μεγάλη αποκάλυψη», σε εισαγωγικά, των Μεγάλων 

Ελευσινίων, που θα πρέπει στην περίπτωσή σας να τα δείτε σαν μία πύλη 

στο άπειρο και στις άπειρες δυνατότητες της λογικής.  

Πουθενά δεν θα διαβάσετε γι’ αυτή τη σύνδεση των Ελευσινίων Μυστηρίων 

με τη Λογική, έτσι όπως σας την περιγράφουμε. Παρόλα αυτά, η ενέργεια 

που αναπτύσσεται είναι πραγματικά σχετική. Οδηγεί στη συνειδητή χρήση 

του ανώτερου νοητικού πεδίου. Οδηγεί στην καθαρή αντίληψη του ψεύδους 

και της αλήθειας και την ισορρόπηση αυτών των δύο πόλων. Το γεγονός ότι 

οι άνθρωποι ψάχνουν για μία απόλυτη αλήθεια που θα υπερβαίνει όλες τις 
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άλλες, οφείλεται στο ότι δεν μπορούν να βγουν από τη δική τους μικρή 

λογική, δεν μπορούν να κυριαρχήσουν στη λογική διαδικασία. Και μη 

νιώθοντας ότι έχουν ένα βαθμό ελέγχου σε αυτή τη διαδικασία, 

απευθύνονται στο άπειρο μιλώντας για μια απόλυτη αλήθεια, με τον ίδιο 

τρόπο που απευθύνονται στο θεό, επειδή δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη 

δική τους θειότητα. Μη γελιέστε, δεν σας λέμε ότι το σύμπαν, ότι η πηγή του 

παντός μπορεί να κατανοηθεί με τη μικρή ανθρώπινη λογική, παρόλα αυτά, 

η οικοδόμηση τέτοιων συστημάτων οδηγεί στην κατανόηση του σύμπαντος 

και μέσω αυτής της διαδικασίας είναι που οι αρχαίοι σας πρόγονοι 

κατανόησαν το σύμπαν, με τρόπους που σήμερα θεωρείτε θαυμαστούς.  

Πάρτε χρόνο να κατανοήσετε, να εννοήσετε  τι σημαίνει λογική βάση και 

τους όρους της επιστήμης της Λογικής και τότε θα κατορθώσετε να 

σκέφτεστε έξω από τα κουτάκια της μικρής, ανθρώπινης λογικής, γιατί θα 

μπορείτε να κυριαρχείτε, έχοντας όλο και μεγαλύτερη συνειδητότητα, όλο 

και ανώτερη, καλύτερη αντίληψη του παιχνιδιού της Λογικής. 

«Και μπορεί  όλο αυτό το θέμα της Λογικής να είναι αντικείμενο των 

Μυστηρίων, και αξίζει αυτό το αντικείμενο της Λογικής να γίνει επίκεντρο 

μιας μύησης;» 

Ας το θέσουμε έτσι: η μυητική διαδικασία ανοίγει πόρτες κατανόησης, λύνει 

κόμπους και ενεργοποιεί, έτσι ώστε να ανοίξει, να διευρυνθεί ο νους και να 

προετοιμαστεί κατάλληλα για τη χρήση της ανώτερης λογικής. Έτσι, τα ιερά 

μυστήρια σας προετοιμάζουν κατάλληλα ψυχικά, και φυσικά σε 

πολλές περιπτώσεις, στο να αρχίσετε να δουλεύετε συνειδητά στο 

ανώτερο νοητικό πεδίο, με τη χρήση των δομικών λίθων που 

ονομάζονται σκέψεις, με τη Νόηση… 

Και τώρα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτή η γιορτινή μας συνάντηση και να 

αποχωρήσουμε, σιγά – σιγά, στις δικές μας εργασίες. Είμαστε παρόντες και 

σας ευχαριστούμε που είστε κι εσείς εδώ.  

Χρειάζεται δουλειά για να γυρίσει ο τροχός του Ήλιου. Τον έχετε γυρίσει 

αρκετές φορές και ήρθε η ώρα για άλλη μια όμορφη περιστροφή.  

 

Και έτσι είναι. 

Μίλησαν όλοι μαζί, Άγγελοι, Δάσκαλοι, Ολύμπιοι. 
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