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«Ο Ομφάλιος Λώρος» 

Τ.Ε. 17-5-2014 

 

Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές. Χαλαρές και αβίαστες και γειώστε την 

ενέργεια σε αυτό το σημείο. Δείτε την ενέργεια να κυλά από τα πόδια σας και 

να βγάζει βαθιές ρίζες μέσα στο βράχο. Μέσα στη γη. 

 

Κανένας δεν μπορεί να σας πει περισσότερα για την Ελευσίνα από ότι εγώ. 

Σας μιλά η αειπάρθενος Κόρη. Κανένας δεν μπορεί να σας πει περισσότερα 

για την έλευση της Μεγάλης Θεάς. Ότι και να διαβάσετε, όσα και να 

συζητήσετε, θα υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που σας διαφεύγουν γιατί 

το θέμα της Ελευσίνας, λόγω και της μυστικότητας που το περιβάλει, είναι 

τόσο βαθύ όσο το παρθένιον φρέαρ, αυτό που πλησιάσαμε νωρίτερα. Τόσο 

βαθύ, όσο το παρθένιο φρέαρ - και μπορείτε να κάνετε πολλούς συνειρμούς 

ακούγοντας αυτά τα λόγια.  

 

Είναι η Μητέρα Θεά που τιμάτε σε πολλά σημεία της Γης. Είναι η Μητέρα Θεά 

που ανοίγει τον κόλπο της για να υποδεχτεί την Εκδήλωση. Είναι η  Μητέρα 

Θεά που, αφού δημιουργήσει τη ψυχή στα εσωτερικά πεδία, έρχεται ως 

φυσική μητέρα για να υποδεχτεί το παιδί της. Είναι αυτή που δημιουργεί 

και παραλαμβάνει λοιπόν. Είναι αυτή που κρατά στη μήτρα το κύημα, 

το έμβρυο, τίκτει και παραλαμβάνει στο φυσικό πεδίο τη μορφή. 

 

Σε όλα αυτά ο Δίας κάνει τη διασπορά. Ο Μεγάλος Πατέρας σπέρνει. Ο 

Μεγάλος Πατέρας δίνει την ενέργεια της ζωής που κυοφορεί η 

Μητέρα. Δίνει τη πνοή της ζωής. 

 

Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει βαθιά συνδεδεμένος με αυτό το σημείο. Με 

το σημείο όπου κάθεστε σήμερα. Δεν συνηθίζατε να κάθεστε εδώ στις αρχαίες 

εποχές, δεν υπήρχε καν τότε αυτό το σημείο που δημιουργήθηκε από 

επιχωματώσεις. Όμως η ενέργεια είναι πολύ κατάλληλη για να σταθείτε, να 

διαλογιστείτε και να μιλήσουμε. 

 

Σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη γιορτή για μας. Μια γιορτή, γιατί η Άννα 

αποφάσισε, χωρίς να το ξέρει η ίδια, να βρεθεί εδώ και κληθήκατε όλοι εσείς 

να σταθείτε εδώ επίσης αυτή τη μέρα και να συνδεθείτε με το τόπο αυτό και 

την ομάδα αυτή τη μέρα, για να τελεστεί ένα ιερό μυστήριο, μια μικρή 

μυσταγωγία, που είναι στη πραγματικότητα τα προεόρτια όσων θα συμβούν 

τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος είναι χρήμα. 

Προετοιμάζεστε για όσα πρόκειται να συμβούν. Κάθε φορά που σας 

πλησιάζουμε με  μερικές ακόμα πληροφορίες… συνδέεστε όλο και βαθύτερα, 
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όλο και βαθύτερα, γιατί δεν θα άντεχε η ενέργεια σας να πέσει στα βαθιά, 

δεν θα αντέχατε να πέσετε στα βαθιά της Ελευσίνιας ενέργειας και μύησης.  

 

Θα αναρωτηθείτε: «Πώς το έκαναν σε προηγούμενες εποχές; Γιατί όχι εμείς 

τώρα;» Καταλαβαίνετε ότι η Μύηση των Μεγάλων Ελευσινίων, έρχεται 

σύντομα για σας. Δεν χρειάζεται να περιμένετε ένα χρόνο τουλάχιστον, όπως 

γινότανε παλιά. Και μπορεί να έχετε εργαστεί πάρα πολύ και με πολλές 

ενέργειες να έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο εσωτερικό μονοπάτι, αλλά η 

αναβίωση των Ιερών Μυστηρίων είναι ένα άλλο θέμα. Έρχεστε σε επαφή με 

ενέργειες που είχατε να βιώσετε εδώ και πολλούς αιώνες, χιλιετίες σχεδόν. 

Τις ανασύρετε από το βαθύ ασυνείδητο και στο δρόμο τους τραβούν στην 

επιφάνεια πολλά άλλα θέματα. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει σταδιακά αυτή η 

διεργασία. Βρίσκεστε να ιερουργείτε όλοι σας στα Ελευσίνια Μυστήρια. Όλοι 

σας το κάνατε. Δεν ήσασταν απλά μυημένοι, υπήρξατε και ιερουργοί στον 

ένα ή στον άλλο βαθμό, στη μια ή στην άλλη θέση. Πρόκειται για εποχές 

μεγαλειώδεις για τη γήινη εμπειρία σας, που παρόλα αυτά φέρνουν ένα 

μεγάλο βάρος. Ένα μεγάλο «γιατί». Μέσα σας δονείται ακόμα το «γιατί». 

«Γιατί χάθηκε αυτή η δόξα. Γιατί χάθηκε αυτή η γνώση; Γιατί; Κάναμε τόσα 

πολλά για να την συντηρήσουμε, να τη διαφυλάξουμε. Γιατί;» 

 

Είσαστε παλιές ψυχές από την εποχή της Ατλαντίδας και πιο μπροστά ακόμα 

στη Γη και βιώσατε πολλές φορές καταστροφές των πεποιθήσεών σας, των 

Ιερών σας. Ποτέ όμως δεν έμεινε τόσο βαθύ χαραγμένο ένα «γιατί», 

όσο στη περίπτωση της Μητέρας Θεάς. Και αυτό το γιατί είναι τόσο βαθιά 

χαραγμένο επειδή ακριβώς πρόκειται για τη Μητέρα Θεά. Γιατί βιώσατε 

αυτή τη καταστροφή, όπως θα βίωνε αυτή τη καταστροφή ένα παιδί 

την απώλεια της μητέρας του, της σύνδεσης με τη Μητέρα του. Εκεί 

ακούγεται το μεγάλο «γιατί».  

 

Παρόλα αυτά έρχεστε για άλλη μια φορά στη γη, για να διαπιστώσετε ότι 

τίποτα δεν χάθηκε, ότι η Μητέρα είναι πάντα κοντά σας. Ότι τη γνώση την 

κρατάτε βαθιά μέσα σας και με ένα ανάλογο τρόπο με αυτό της 

εύρεσης της Περσεφόνης, της επανόδου της Περσεφόνης, 

επανέρχεστε στην αγκαλιά της Μητέρας εσείς τώρα, αναβιώνοντας τα 

Μυστήρια.  

 

Ειπώθηκαν πολλά και τίποτα. Οι ιστορικοί αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν. Θα 

έλθει η εποχή που θα βρεθούν περισσότερα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

έρευνες, για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν έχουν ανασκαφτεί όλες οι περιοχές 

που κρύβουν ευρήματα. Υπάρχουν περισσότερα. Δεν είναι ότι κάποιος σας 

κρύβει κάτι εκούσια, αλλά δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί περισσότερες 

πληροφορίες. 

 

Θα έλθει η εποχή που θα βρεθούν στοιχεία για περισσότερες από τις 

δραστηριότητες που συνέβαιναν κατά τη μύηση, γιατί υπήρχαν κρυμμένα 
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αρχεία. Παρέμεναν μυστικά αλλά υπήρχαν. Παρέμεναν μυστικά κρυμμένα στο 

βωμό και κανένας άλλος δεν τα ήξερε παρά μόνο οι Ιέρειες του τόπου. Οι 

Ιερείς δεν γνώριζαν. Αυτό που συνέβαινε στην Ελευσίνα ήταν ότι, κατ’ 

ουσίαν, οι Ιέρειες ήσαν που κρατούσαν την ενέργεια του τόπου. Ο 

Ιεροφάντης ήταν η εξωτερική μορφή. Ήταν αυτός που κατείχε τη δημόσια 

δύναμη. Και χρειαζόταν να γίνει έτσι, για λόγους εξισορρόπησης της 

ενέργειας. Αλλά ήταν οι Ιέρειες που γνώριζαν και συνομιλούσαν με τη Θεά. 

Τη Θεά Δήμητρα και τη Κόρη. 

 

Θα έλθουν λοιπόν περισσότερα στοιχεία, που όμως και πάλι δεν θα 

διαφωτίσουν ιδιαίτερα, γιατί κανένας δεν μπορεί να περιγράψει τη Μητέρα 

και τη Κόρη επαρκώς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη συνειδητότητα 

αυτών που βιώνουνε τη σχέση και την επανεύρεση. Τα λόγια και τα σύμβολα 

μπορεί να γίνουν αντικείμενο έρευνας και οι άνθρωποι να αρχίσουν να 

κάνουν διάφορες εικασίες και να πλησιάσουν μάλιστα αρκετά, στην ουσία 

χωρίς να το καταλάβουν, γιατί τους διαφεύγει η εμπειρία.  Και αυτό που 

συνέβαινε στην ιεροτελεστία της Ελευσίνας  ήταν η εμπειρία. Ήταν η 

αναβίωση της χορδής. Η επανένωση με τη Μητέρα.  

 

Αυτή η δήλωση έχει εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία. Αν το καλοσκεφτείτε 

όλοι σας, όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την επανασύνδεση με τη Μητέρα. Όλη 

η ζωή σας καθορίζεται από τη σχέση σας με τη Μητέρα και κατά 

βάθος ό,τι κάνετε, κινείται προς την αποκατάσταση της εσωτερικής 

σύνδεσης. Την αποκατάσταση του ομφάλιου ρόλου που κάποτε 

κόπηκε. Εδώ στην Ελευσίνα βρίσκεται ο ομφάλιος λώρος. Και δεν 

πρόκειται μόνο για ένα ψυχολογικό εσωτερικό γεγονός. Βρίσκεται ο ομφάλιος 

λώρος της μητέρας γης. 

 

Υπάρχουν πολλοί ιεροί τόποι στην Ελλάδα και η Άννα μας θέτει την ερώτηση 

αυτή την ώρα, αν είναι εδώ ο ομφάλιος λώρος, τότε γιατί ειπώθηκε ότι 

λειτουργεί σαν ομφάλιος λώρος το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, του 

Πύθιου Απόλλωνα ή κατ` άλλους η Δήλος. 

Σκέφτεστε μήπως ότι προϋπήρχαν ιερά της Θεάς σε αυτούς τους τόπους; 

Γιατί στο σημείο των Δελφών προϋπήρχε -τώρα το γνωρίζουν οι 

ερευνητές- ιερό της Μητέρας Γης. Και το ίδιο συνέβαινε -και ας μην 

έχει διαπιστωθεί ακόμα- στη Δήλο. 

 

Έτσι πρόκειται για το λώρο που συνδέει το εξωτερικό πεδίο με το εσωτερικό 

και οδηγεί τις εσωτερικές ενέργειες στην εκδήλωση του φωτός στη γη. 

Παρόλα αυτά, τα σημεία που αναφέραμε όντως λειτουργούν σαν ένα 

είδος λώρου αλλά σε σχέση με άλλες διαστάσεις. Οι Δελφοί ιδιαίτερα 

αφορούν τη Θεία φαντασία τη Θεία σύλληψη, τη σύλληψη του 

οράματος. Στην Ελευσίνα όμως βρίσκεται η σύνδεση με τη φυσική 

πηγή της ζωής. 
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Δεν σας καλέσαμε εδώ για να σας μιλήσουμε θεωρητικά, αν και σας λέμε 

πράγματα που γνωρίζουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέροντα και που στο μέλλον θα 

σας οδηγήσουν να κάνετε ακόμα βαθύτερες συνδέσεις.  

Ο τόπος είναι ιερός γιατί στην Ελευσίνα κάποτε εγκαταστάθηκε η Θεά, η 

Μητέρα Θεά, και η ενέργειά της ρίζωσε στο τόπο αυτό.  

Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο χώρος; Η σύνδεση της Ελλάδας με τα ανώτερα 

νοητικά πεδία είναι γνωστή. Η εγγύτητα αυτού του χώρου με την Ακρόπολη 

των Αθηνών, με τους ιερούς χώρους των Αθηνών -αν και αυτοί 

αναπτύχθηκαν αργότερα- ήταν ένας από τους λόγους. Γιατί πάντοτε η 

περιοχή των Αθηνών εφέλκυε ενέργεια από τη περιοχή της Ελευσίνας. Ήταν 

το ιερό θησαυροφυλάκιο της ενέργειας αυτός ο τόπος και από αυτόν  είλκυαν 

πολλοί. Όμως οι δραστηριότητές του έμειναν αφανείς, σιωπηλές, μυστικές.  

 

Αποτέλεσμα των μυήσεων που έδιναν τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν και 

η άνθιση του Ελληνικού πολιτισμού. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό, αν αναπτύχθηκε ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός με 

αποκορύφωμα το χρυσό αιώνα, αυτό οφείλονταν στις αρχές και στις 

συνειδητοποιήσεις που λαμβάνονταν εδώ.  Και η εξέλιξη συνεχίστηκε, 

παρόλα αυτά η φθορά του χρόνου και οι νέες απαιτήσεις της ανθρωπότητας 

οδήγησαν στη καταστροφή του χώρου, γιατί ήλθε μια εποχή που το σκοτάδι 

κάλυψε τη γη. Το σκοτάδι με τη πρόφαση της αγάπης κάλυψε τη γη -και 

ήταν απαραίτητο να συμβεί για να μπορέσουν να έλθουν στην επιφάνεια 

κατώτερες όψεις ώστε να εξαγνιστούν, τελικά να καθαριστούν και να 

προκύψει μια νέα συνειδητότητα. 

 

Έτσι θέλουμε να δείτε τη περίοδο της καταστροφής. Η αποκοπή έπρεπε να 

συμβεί για άλλη μια φορά, όπως συνέβη η δική σας αποκοπή από τον 

ομφάλιο λώρο για να μπορέσετε να μεγαλώσετε, να αποκτήσετε 

αυτοσυνείδηση, να γνωρίσετε τα σκοτάδια σας-κάτι που δεν θα συνέβαινε αν 

παραμένατε συνδεδεμένοι με τη φυσική σας μητέρα και τελικά να 

ανδρωθείτε, να δυναμώσετε και συνειδητά να επιστρέψετε, κυρίαρχοι πια σε 

μια νέα σύνδεση. Και αυτή η νέα σύνδεση εμπεριέχει τον Θείο Έρωτα. Δεν 

είναι πια μόνο η σχέση της μητέρας και του παιδιού, αλλά η σχέση της 

μητέρας και του συζύγου της. 

 

Θα σας πάρει χρόνο για να αναλύσετε και να κατανοήσετε όλα αυτά. Η 

μεγάλη αδελφότητα του φωτός για την οποία μιλάτε συχνά, περιλαμβάνει 

πάρα πολλούς Δασκάλους, αδελφές ψυχές για εμάς. Ωστόσο το γεγονός ότι 

επικρατούσε ο Χριστιανισμός την εποχή που αναδείχθηκε αυτή η πνευματική 

αλήθεια, περιόρισε αρκετά τον αριθμό των Δασκάλων, αποκλείοντας κάποιες 

παλαιότερες ψυχές και ενσαρκώσεις.  

 

Τώρα είναι η ώρα να αντιληφθούν όπως το αντιλαμβάνονται ήδη οι 

άνθρωποι, ότι οι Ολύμπιοι υπήρξαν με τη σειρά τους Δάσκαλοι και Δασκάλες 

αρχεγόνων εποχών και εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά σας σήμερα με 
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μόνο σκοπό τη δική σας πνευματική ανόρθωση. Μείναμε κοντά σας και 

υπηρετούμε το Μεγάλο Σχέδιο. Κανένας Ολύμπιος ποτέ δεν μίλησε εναντίων 

οποιουδήποτε Δασκάλου. Δεν υπάρχει καμία διχόνοια καμία αντίθεση. 

Αντίθετα βρίσκουμε ότι οι Δάσκαλοι που ακολούθησαν και οι οποίοι ήταν 

επίσης παλαιές ψυχές τις οποίες τώρα εσείς τιμάτε ιδιαίτερα και τους 

αναγνωρίζετε περισσότερο, οδήγησαν την ανθρωπότητα σε ανώτερες 

αντιλήψεις, σε βαθύτερες συνειδητοποιήσεις και εργάστηκαν συνεχίζοντας το 

δικό μας έργο. 

 

Και θέλετε να ξέρετε κάτι; Δεν υπάρχει Δάσκαλος της ανθρωπότητας που δεν 

βρίσκεται εδώ σήμερα. Που αυτή τη μέρα δεν είναι συνδεδεμένος με αυτό το 

τόπο και που δεν έχει επισκεφτεί αυτό το τόπο στο παρελθόν. 

 

Η μυητική γραμμή είναι τεράστια. Αν αφήσετε το νου σας να ανατρέξει στις 

μνήμες που έχετε κρατήσει στο κύτταρό σας γενιές και γενιές, θα δείτε ότι 

όλοι οι Δάσκαλοι, μικροί ή μεγάλοι, κάποτε μυήθηκαν εδώ γιατί αυτός 

ήταν ο λώρος. Και ήταν ακόμα πριν γίνει γνωστός ο τόπος της 

Ελευσίνας σε μια εποχή που υπήρχαν ήδη ιεροτελεστίες που δεν 

γνώριζαν οι πολλοί. 

 

Μένετε στην αγκαλιά της Μητέρας Δήμητρας και κάθεστε εκεί. Έτσι, απλά 

δείτε τον εαυτό σας να κάθετε στην αγκαλιά, στα πόδια της Μητέρας 

Δήμητρας. Είναι σιωπηλή και ακούει. Αυτό είναι που κάνει πολύ καλά μια 

μητέρα. Δέχεται και ακούει και ρουφά όσα της λέει το παιδί της. Για να 

μπορέσετε να προχωρήσετε περισσότερο στα Ελευσίνια Μυστήρια 

χρειάζεται να ταυτιστείτε περισσότερο με τη Μητέρα Δήμητρα ώστε και 

σεις με τη σειρά σας να καλλιεργήσετε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτές 

τις ποιότητες, αυτές τις ιδιότητες, του να είστε δεκτικοί, να σιωπάτε 

δημιουργικά και να ακούτε. Δεκτικότητα, προσήνεια, ιερότητα. Και έχετε όλο 

τον καιρό μπροστά σας μέχρι τη μύηση του Σεπτέμβρη για να καλλιεργήσετε 

ιδιαίτερα  αυτές τις ιδιότητες, για να ασκήσετε τον εαυτό σας στο να γίνει πιο 

δεκτικός, λιγότερο συγκρουσιακός και να ακούει και να κατανοεί. Με αγάπη 

και κατανόηση να ακούτε τα πάντα. Και ευγενική καλοσύνη, όπως λέτε. 

 

Καθώς κάθεστε στα πόδια της μητέρας, της  Μητέρας Θεάς αφήστε την να 

σας αγκαλιάσει και επιτρέψτε στον εαυτό σας να γίνει μικρός -πολύ μικρός. 

Με τα χέρια της σας τοποθετεί στο δεύτερο ιερό κέντρο στη Θεϊκή 

μήτρα. Βρίσκεστε στη Θεϊκή μήτρα συνδεδεμένοι και πάλι με τον ομφάλιο 

λώρο. Αυτή είναι η εικόνα που θα κρατάτε στο νου σας κάθε μέρα μέχρι την 

Ελευσίνια μύηση. Επιτρέψτε στους χυμούς της ζωής της Μεγάλης Μητέρας να 

σας θρέψουν, να σας μεταφέρουν γνώση  και μνήμες, επιτρέψτε της να σας 

μεταφέρει τη δική της συνειδητότητα μέχρι την εποχή που θα γεννηθείτε και 

πάλι σε αυτό το τόπο σαν νέοι άνθρωποι με μια νέα συνειδητότητα γιατί, 

όπως ειπώθηκε κάποτε, θα πρέπει να γεννηθεί κάποιος από τη μήτρα της 
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μητέρας του. Πως μπορεί να ξαναγεννηθεί ο άνθρωπος αν δεν περάσει από 

τη κοιλιά της μάνας του;  

Και εδώ γίνεται αυτό ακριβώς. Η Περσεφόνη που σας μιλά είναι μια παλιά - 

παλιά ψυχή που πρώτη επέστρεψε στη Μητέρα και από τότε έμεινε στη γη για 

να οδηγεί τους ανθρώπους στην επιστροφή στη Μεγάλη Μητέρα. 

 

Ο λόγος που σας φέραμε σήμερα εδώ, ήτανε για να γιορτάσουμε μαζί σας το 

μυστήριο της άνοιξης, της επανασύνδεσης με την Πηγή. Αυτό που διαφεύγει 

από πολλούς είναι, ότι δεν μπορεί κάποιος να επανασυνδεθεί με τον 

Πατέρα αν δεν επανασυνδεθεί και με τη Μητέρα. Δεν μπορεί να 

βιώσει την ένωση με τον Πατέρα αν δεν περάσει μέσα από τη Μητέρα. 

Για αυτό το λόγο σας ειπώθηκε στη συνάντηση ενός άλλου κύκλου, ότι το 

κύριο σημείο εστίασης πρέπει να είναι το αρχέγονο κύτταρο. Για να φτάσετε 

εκεί αναγκαστικά περνάτε μέσα από τη Μητέρα. 

 

Όπως αναφέραμε λίγο καιρό πριν… και αυτή την ώρα σας μιλάμε πολλοί μαζί, 

όχι μόνο η Περσεφόνη αλλά όλες οι ενέργειες του τόπου συντονισμένες μέσα 

από την Άννα… όπως αναφέραμε λοιπόν λίγο καιρό πριν, Μητέρα και Κόρη 

αποτελούν τις δύο έλικες του DNA. Αυτό για κάποιον που γνωρίζει τη 

λειτουργία του DNA δεν είναι απίθανο, είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό 

γιατί γνωρίζει το πώς αντιγράφεται το DNA, το πώς η μια έλικα γίνεται δύο. 

Έτσι ο εναγκαλισμός που επιχειρείτε σήμερα εδώ, το ότι σας ζητήθηκε 

δηλαδή να μπείτε στη Θεϊκή μήτρα και πάλι έχει σαν σκοπό μια νέα 

αντιγραφή, μια νέα ανάπτυξη και έχει σαν σκοπό να σας φέρει πολύ κοντά 

στη διαδικασία της δημιουργίας της ζωής μέσα από τη προσωπική εμπειρία. 

Μέσα από το προσωπικό σας βίωμα αυτής της διαδικασίας. 

 

Δεν βρισκόμαστε εδώ για αν κάνουμε τους γιατρούς ή τους δικηγόρους ή 

τους φιλοσόφους. Μεταδίδουμε με το πιο απλό δυνατό τρόπο τις βαθιές 

αλήθειες της ύπαρξης έτσι ώστε να αγγίξουν τη καρδιά σας και να της 

βάλουν φτερά, για να πετάξει ψηλά στον ουρανό, για να διευρυνθεί και να 

αγκαλιάσει τα πάντα με κατανόηση. Μητέρα και Κόρη αγκαλιασμένες πάνω 

στη γη. Γιατί ποτέ η Περσεφόνη δεν είχε βρεθεί στη γη με αυτό τον τρόπο. 

Έπαιζε στους αγρούς και τα λιβάδια του ουρανού μέχρι τη στιγμή που τη 

απήγαγε ο Πλούτων και η Μητέρα ήλθε και τη συνάντησε στη γη. Και 

επανενώθηκε μαζί της στη γη. Εδώ βρίσκεται το μυστικό της μακροζωίας, 

βρίσκεται το μυστικό της αναδημιουργίας. Μόνο που αυτή η αναδημιουργία 

συνδέεται απόλυτα με τη πνευματική ενέργεια. 

 

Δεν θα μπορέσει ποτέ η επιστήμη σας να δημιουργήσει ζωντανά 

αναπαραγόμενα όντα, αν δεν  εμπλέξει την ίδια την ενέργεια της ζωής στις 

διαδικασίες της. Και θα μπορέσει να το κάνει αυτό μόνο μετά από πολύ - 

πολύ καιρό. 
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Βρίσκεστε στη Θεία μήτρα, συνδεδεμένοι με τη Μητέρα με ένα ομφάλιο 

λώρο, που εξέρχεται από το ιερό δεύτερο τσάκρα. Αφήστε τον εαυτό σας το 

επόμενο διάστημα να εμπλακεί στη διαδικασία της εμβρυικής ανάπτυξης που 

για σας είναι πνευματική ανάπτυξη. Ανάπτυξη της κατανόησης της αντίληψης 

και θα είναι μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Θα λαμβάνετε πληροφορίες μέσω 

του νου, αλλά περισσότερο σας ζητάμε να αναγνωρίσετε  τις ενέργειες που 

θα αρχίσουν να κυλούν στο σώμα σας. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει τις 

ενέργειες που μοιράζεται το σώμα της Δήμητρας με το δικό σας. Συνομιλήστε 

μαζί της όπως το έμβρυο με τη μητέρα. Είστε προστατευμένοι εννοείται, είστε 

ασφαλείς. Αφήστε τη γλυκιά ενέργεια της Θεάς να σας πλημμυρίσει, να σας 

θρέψει να σας ζωογονήσει μέχρι να σας γεννήσει σε ένα ανώτερο πεδίο 

επίγνωσης και όχι μόνο. 

 

Περισσότερο από τη διαδικασία του θανάτου η Ελευσίνα σχετίζεται με 

το γεγονός  της γέννησης, της έλευσης. Αλλά βέβαια πρέπει κανείς να 

γνωρίσει την αποκοπή του θανάτου για να μπορέσει να βιώσει την έλευση, 

την επάνοδο και την επανασύνδεση με τη πηγή της ζωής. Οι αμύητοι 

γνωρίζουν μοναχά το φόβο του θανάτου και υποψιάζονται ή πιστεύουν, 

χωρίς να έχουν άμεση εμπειρία συνειδητή το γεγονός της επανενσάρκωσης. 

Οι μυημένοι γνωρίζουν έχοντας βιώσει την επανασύνδεση με τη Θεά. 

 

Και με αυτά τα λόγια σας ευχαριστούμε για τη παρουσία σας στον ιερό μας 

χώρο. Από σήμερα μπαίνετε σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια άλλη 

διάσταση και αρχίζετε να βιώνετε τη σύνδεση με τη Μητέρα Θεά, όντας στη 

μήτρα της ζωής. Πολλές εσωτερικές εμπειρίες και επιγνώσεις θα προστεθούν 

και με ταχύ ρυθμό θα αναπτύσσεστε, καθώς θα τρέφεστε από αυτές τις 

εμπειρίες και τις ενέργειες και τις επιγνώσεις. Αναπτύσσεστε νοητικά και 

πνευματικά. Για αυτό είναι σήμερα μια μεγάλη γιορτή για μας. Ποτέ οι 

Δάσκαλοι της ανθρωπότητας δεν είναι μακριά από την ανθρωπότητα. Αλλά 

λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι και να τους δουν. 

Λίγοι αντιλαμβάνονται τη παρουσία μας και από αυτούς που την 

αντιλαμβάνονται άλλοι φοβούνται, άλλοι παρερμηνεύουν και έτσι είναι 

λιγότεροι αυτοί που απλά κατανοούν.  

Η γνώση έρχεται. 

 

Και έτσι είναι.  

Αμήν.    
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