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Συνάντηση 11η - 16.07.2016 

 

«Ελευσίνιοι Αρχάγγελοι» 

 

 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε. 

Ομονοήστε. Ενωθείτε πνευματικά, ενωθείτε νοητικά. 

Γύρω σας οι Άγγελοι:  

Αζραδεήλ 

Χωδεραμών 

Εέσου. 

Σχηματίζουν ένα τρίγωνο στο οποίο περικλείουν τον κύκλο σας.  

Άγγελοι του Σύμπαντος, εξωπλανητικοί. Άγγελοι των Ελευσινίων.  

Ερωτιήλ. 

Αβερμών.  

Αυτούσιοι άγγελοι, πραγματικοί.  

Ελεβουρήλ.  

Αρδενιήλ.  

Μαζί με τους υπόλοιπους του βασικού τριγώνου, σχηματίζουν έναν κύκλο 

γύρω από το δικό σας. 

Αμαριήλ.  

Εχέβιηλ.  

Βασιλιήλ.  

Εχετλαίος – μια αρχαία μορφή.  

Αρμενιήλ.  

Σάνδακων.  

Αχεραμών  

...και άλλες πολλές αγγελικές υπάρξεις, στοχεύουν τώρα να γίνουν μέρος 

αυτού του κύκλου, φέρνοντας στον καθένα και την καθεμία από εσάς και σε 
όλους τους μυημένους, τις δικές τους, ιδιαίτερες ενέργειες. 

Όντα με φτερά. Όπως αυτοί που ονομάζετε Αγγέλους. Θεία όντα με φτερά 
από τα ανώτερα πεδία. Εισ-ρέουν, εισ-βάλουν στον κύκλο.  

Αδεραμών.  
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Δεν είναι όλες οι καταλήξεις των ονομάτων όπως αυτές των αγγέλων που 

γνωρίζετε μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει απλά ότι έρχονται από άλλα σημεία 
του ορίζοντα, από άλλες περιοχές του σύμπαντος.  

Καινούριες ενέργειες; Παλιές;  

Παμπάλαιες, μιας άλλης εποχής. 

Πάρτε βαθιές, χαλαρές αναπνοές και επιτρέψτε στις ενέργειες των Αγγέλων, 

των φτερωτών υπάρξεων που σας περιβάλουν, να σας λούσουν με το θεϊκό 
φως, το φως των δύο Θεαινών που έρχονται σήμερα να σας φέρουν τα δώρα 

τους από πολύ μακρινές περιοχές του σύμπαντος. Μακρινά σημεία που 
ενώνονται μαζί σας μέσα από τον άξονα των Ελευσινίων. 

Συνεχίστε να αναπνέετε αρμονικά, ρυθμικά, μέχρι να επανέλθουμε. 

[Παύση για αποκατάσταση της σύνδεσης του Skype.] 

Μείνετε στο κέντρο σας. Διακοπές υπάρχουν και θα υπάρχουν αλλά 

παραμένουμε στο χώρο. Οι διακοπές σύνδεσης οφείλονται εν μέρει σε εμάς. 
Διακοπές σύνδεσης υπάρχουν συχνά. Οφείλονται συνήθως στην εισροή 
ενεργειών που δεν ακολουθούν το συγκεκριμένο συντονισμό. Να θυμόσαστε 

ότι, όταν υπάρχει μια διακοπή σύνδεσης, όσο και αν αυτή μπορεί να 
ερμηνευτεί με φυσικούς τρόπους, οφείλεται στην εισροή ενεργειών άλλου 

συντονισμού.  

Παρών είναι και ο Αρωχιήλ. 

Ακούσατε μία σειρά ξένων ονομάτων, που παραπέμπουν σε Αγγελικές 
υπάρξεις. Πολλών ονομάτων, όσων δεν ακούσατε ποτέ πριν. Τι έγινε; Πότε 
ήρθαν όλοι αυτοί; Πού βρισκόντουσαν τόσο καιρό; Υπάρχουν πραγματικά 

Άγγελοι των Ελευσινίων Μυστηρίων; Είμαστε εμείς. Η ιέρεια από εδώ και 
πέρα μιλάει από εμάς. 

Μιλώντας για Αγγελικές οντότητες έχετε στο νου σας τους αγγέλους της 
Χριστιανοσύνης, ο κάθε Αρχάγγελος με πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες και με 
τάγματα αγγέλων στην υπηρεσία του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ, με 

εμάς. Είμαστε άγγελοι άλλων εποχών, άλλων χρόνων, που εισέρευσαν 
σήμερα, τώρα, στο γήινο πεδίο, μέσα από μία ρωγμή του χωροχρόνου, σαν 

αυτή που διδαχθήκατε να ανοίγετε, από την οντότητα που ονομάζεται Κρύων 
της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Μία τέτοια χωροχρονική ρωγμή φέρνει το δικό 
μας ειρμό, τη δική μας πραγματικότητα. Την εισάγει στα Ελευσίνια Μυστήρια. 

Θα έλεγε κανείς ότι εισάγει “καινά δαιμόνια”... είναι ένας τρόπος του λέγειν 
κι αυτός.  

«Δεν έφταναν οι δύο Θεές τάχα;» Γελάστε! Μπορείτε να γελάσετε όσο 
θέλετε. Είθισται οι Θεές να συνοδεύονται από φτερωτές υπάρξεις. Άλλωστε, 
η οντότητα που σας είναι γνωστή ως Μαρία των Αγγέλων, δεν συνοδεύεται 

και δεν τιμάται από πολλές υπάρξεις αγγελικές; Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι 
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τις Θεές; Στην πραγματικότητα κάθε 

Ολύμπιος, από την απαρχή του χρόνου, συνδέεται με εξωπλανητικές 
ενέργειες μεγάλου βεληνεκούς. Ο λόγος που ο Ζευς αιτήθηκε την 
παρουσία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι ακριβώς αυτός, ότι η συνεργασία δεν 

παύει να υπάρχει.  

Αν και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν άλλα ονόματα και άλλους τρόπους 

και άλλες εικόνες για να ονοματίζουν τις υπάρξεις που δεν 
γνωρίζουν, αυτές είναι πάντοτε κοντά σας. Οι άνθρωποι κατανοούν, 
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σύμφωνα με την εξελικτική περίοδο στην οποία βρίσκονται. 

Αντιλαμβάνονται, σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους 
εκπαιδεύτηκαν, σύμφωνα με αυτά που εκπαιδεύτηκαν  να παρατηρούν και 

να αξιολογούν. Όλα τα άλλα υποκρύπτονται, είτε σε αυτό που θα λέγατε 
βαθύ ασυνείδητο, είτε σε αυτό που θα λέγατε ακασικά αρχεία είτε σ' αυτό 
που θα λέγατε συλλογική μνήμη -και ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μνήμες που 

έρχονται από το μέλλον. 

Αφήστε όλους εμάς που σας περιβάλλουμε, να σταθούμε τώρα στο κέντρο 

του κύκλου, με προεξάρχοντα τον Αρωχιήλ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια 
έκανε την εμφάνισή του κοντά σας -αλλά δεν του δώσατε αρκετή σημασία. 
Επανέρχεται τώρα, με μια στρατιά. Επανέρχεται για να συντάξει τις δυνάμεις 

του μαζί σας, στον ιερό ενεργειακό χώρο των Ελευσινίων. Το στράτευμα 
ήρθε. Είναι αυτοί που θα κρατούν όλα τα σημεία του ορίζοντα, φύλακες και 

προστάτες, παρέχοντας ευλογία και βοήθεια, υπηρετώντας τη Θεά, 
προεξάρχοντος όλων του Αρωχιήλ. 

Οι Αγγελικές και Αρχαγγελικές ενέργειες που βρίσκονται ήδη εδώ, δεν 

φεύγουν, παραμένουν. Δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να φύγουν. Μπορείτε 
να πείτε, ότι εμπλουτίζονται. Οι ενέργειες αναδιατάσσονται. Κάπου 

δημιουργούνται μερικά κενά, που γρήγορα καλύπτονται. Αυτή την 
αναδιάταξη θα τη νιώσετε αρκετά βαθιά τους επόμενους τέσσερις μήνες, σε 

σχέση με τις Αρχαγγελικές ενέργειες και ό,τι αυτές αντιπροσωπεύουν. Θα 
νιώσετε πιθανώς ότι δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε καλά με κάποιες από τις 
παλιές αρχαγγελικές ενέργειες, θα νιώσετε ίσως να διαταράσσεται το σήμα 

που λαμβάνετε ή στέλνετε αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι είναι εδώ. Πρόκειται για μια απλή αναδιάταξη των ενεργειών στον 

ενεργειακό σας πάντα και φυσικό χώρο.  

Οι ενέργειες των Ελευσινίων προϊστανται. Οι Θεές είναι εδώ. 

Γιατί είναι απαραίτητο στους Ολύμπιους να συνοδεύονται από υπάρξεις με 

φτερά; Από αγγέλους; Επειδή οι ρίζες τους είναι βαθιές στο χώρο και το 
χρόνο, επειδή κινούν τα νήματα άλλων διαστάσεων και υπηρετούν το 

Σχέδιο, όπως κάνουν άλλωστε και οι υπόλοιποι Δάσκαλοι. Αρχές, Εξουσίες, 
Δυνάμεις. Πρόκειται για ονόματα όχι καινούρια, ονόματα που αναφέρονται 
σε πανάρχαιες υπάρξεις.  

Ο Αρωχιήλ κρατάει τον άξονα του κύκλου. Είναι ο σύντροφος των 
Αρχαγγελικών δυνάμεων, που στέκει σαν μια μεγάλη κολόνα φωτός, 

ενώνοντας τον ήλιο με τη γη – μια λαμπερή κολόνα. 

Δεν θα μάθετε ακόμα τα σύμβολά μας ούτε τι αντιπροσωπεύει ο καθένας από 
εμάς αλλά εμείς θα σας οδηγήσουμε περαιτέρω στις επιγνώσεις των 

Ελευσινίων. Εσείς θα συνεχίσετε να τιμάτε τις Θεές. Θα τιμάτε τη Θηλυκή 
Αρχή μέσα από αυτές και εμείς θα είμαστε εδώ σε κάθε βήμα. Φέρνουμε 

μία νέα εποχή, την Εποχή των Ελευσινίων στο Τώρα. 

Κάθε ένας/μία από εμάς διαθέτει κοινό άξονα με όλους. Αυτό σημαίνει ότι η 
παρουσία μας θα γίνεται αντιληπτή μέσα από τον κεντρικό άξονα της 

ομάδας. Οι ενέργειές μας θα διαχέονται μέσα από αυτόν τον άξονα. 
Μπορείτε ήδη να νιώσετε τη δύναμη που εισέρχεται. Δύσκολα ονόματα, 

επειδή είναι ασυνήθιστα. Θα πρέπει πολλές φορές να τα ακούσετε, να 
διαβάσετε ξανά και ξανά για να τα συγκρατήσετε. Εξοικειωθείτε. 
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Κρατάμε τον Βορρά και το Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, τα τέσσερα 

ενδιάμεσα σημεία και, αντίστοιχα, το επάνω και το κάτω. Οραματιστείτε το 
σταυρό του ορίζοντα, των οκτώ σημείων του ορίζοντα και δείτε τον να 

αντιγράφεται δύο φορές και να λαμβάνει άλλη θέση στο χώρο γύρω από το 
κέντρο, έτσι ώστε να διαμορφώνει μία σφαίρα. Αυτοί είμαστε εμείς.  

Ο ζωοδότης ήλιος βρίσκεται στο κέντρο. Παρόλα αυτά, μιλάμε για σημεία του 

ορίζοντα, σαν να βρισκόμαστε στη Γη. Με άλλα λόγια, το βάρος, το κέντρο, 
μετατίθεται από τη γήινη σφαίρα στην ηλιακή. Σ' αυτό το επίπεδο, όταν 

μιλάμε για Ανατολή, αναφερόμαστε στην κατεύθυνση του κέντρου του 
Γαλαξία· στο πώς θα βίωνε κάποιος το σταθερό σημείο του κέντρου του 
Γαλαξία, αν αυτός έβλεπε τα πράγματα από τον ήλιο. Θα χρειαστείτε χρόνο 

και σκέψη, για να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε αυτή τη νέα διάσταση. 
Μπαίνετε σε μία νέα διάσταση. Ο Ήλιος/Υπερίων σχεδιάζει θαυμάσια 

πράγματα και καλείστε να ταυτιστείτε μαζί του.  

Δεν θα ήταν εύκολο σε κανέναν άνθρωπο να φύγει από τη Γη και να ριζώσει 
σε έναν άλλον πλανήτη – πόσο μάλλον να σταθεί στην ηλιακή σφαίρα. Αλλά 

είναι συμβολικά όλα όσα σας λέμε, κατά συνέπεια μπορείτε να επιτρέψετε 
στον εαυτό σας να κάνει τους ανάλογους οραματισμούς. Η σύστασή σας είναι 

τέτοια, που θεωρείτε κάθε συμβολικό, πραγματικό. Βλέπετε, η γήινη 
πραγματικότητα είναι τόσο περιορισμένη, παρόλη τη μεγάλη ποικιλομορφία 

της και την ποικιλία των εμπειριών που προσφέρει, ώστε δεν μπορείτε να 
αντιληφθείτε κάτι, αν δεν δοθεί με φυσικούς όρους.  

Θέλω να καταλάβετε ότι μέρος της δυνατότητας που σας δίνεται τώρα, 

οφείλεται στην εργασία του κύκλου “Οι Γλώσσες των Θεών”. Αναπόφευκτα, 
οι ενέργειες που κινήθηκαν ρέουν προς την κατάλληλη κατεύθυνση, γιατί 

πραγματικά έγινε μια μεγάλη ενεργοποίηση σε εσάς και θα εξακολουθήσει να 
γίνεται. Και την ώρα... την ώρα που κάποιοι από εσάς περίμεναν να λάβουν 
ένα ουράνιο αλφάβητο, βρίσκεστε να λαμβάνετε μία στρατιά αγγέλων. Γιατί 

φυσικά, η κατανόηση έρχεται σταδιακά και αρχίζετε τώρα να αντιλαμβάνεστε 
νέες ποιότητες, τις οποίες θα μπορείτε να αποδώσετε με νέα λόγια, με ένα 

λόγο άλλου τύπου.  

Η εισροή μας λοιπόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εκείνη την εργασία. 
Περισσότερο όμως στην ίδια τη Θεά, που την επέτρεψε.  

Καλείστε να συνδεθείτε με την καθεμιά και τον καθένα μας ξεχωριστά. 
Έχουμε δύο φύλα; Κάποιοι είναι θηλυκοί και κάποιοι αρσενικοί; Μόνο η ροή 

προσδιορίζει το φύλλο. Τίποτε άλλο. Θα ήταν ψευδές να πούμε, ότι είμαστε 
θηλυκοί και αρσενικοί αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να είναι αληθινό -
συμβολικά πάντοτε! Κρατήστε όποια εικόνα σας εξυπηρετεί, όποιον 

προσδιορισμό σας εξυπηρετεί. 

Καλείστε λοιπόν να συνδεθείτε με τον καθένα και την καθεμιά μας 

ξεχωριστά, να μας καλέσετε κοντά σας για τρεις ημέρες, για τρία 
εικοσιτετράωρα τον καθένα και την καθεμιά, για να βιώσετε την 
ενέργειά μας. Όχι, δεν θα σας δώσουμε εμείς προσδιορισμούς. Είναι μια 

εργασία που πρέπει να γίνει πριν από τα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια - 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Είναι σημαντικό γιατί στη συνέχεια, μετά από 

αυτή τη βαθιά σύνδεση και κατανόηση που θα υπάρξει, θα δοθούν 
περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες από μέρους μας.  

Ευλογείτε! 
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[Σύντομη παύση] 

Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών και σκέψεων] 

 

Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, γελάτε, χασκογελάτε και άλλα 

πράγματα κάνετε, δεν λέει η Άννα….  

 

Άννα: Όχι, δεν λέει η Άννα, γιατί είπαν «αυνανίζεστε» και δεν ήθελε να το 

πει η Άννα αλλά… τέλος πάντων! ……….. Αυτό έχει την έννοια της 
αυτοϊκανοποίησης. Κάνω κάτι που με ικανοποιεί και συνήθως είναι μια 

νοητική καραμέλα. Αυτό εγώ πως το έχω συλλάβει -γιατί μου το έχουν πει 
κανά-δυο φορές: είναι μια νοητική καραμέλα, κάτι που με ευχαριστεί και 
ασχολούμαι με αυτό· και σου λέει, εδώ έχουμε δουλειές, εσύ έχεις το μυαλό 

σου κολλημένο; Είναι ένα είδος αυτοϊκανοποίησης, μια νοητική καραμέλα.  

Ας πάρουμε μερικές βαθιές χαλαρές αναπνοές, παλάμες στο στήθος σε στάση 

προσευχής, για να κρατήσουμε την ενέργεια. 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Ερχόμαστε, φεύγουμε, ξαναγυρίζουμε... Έπρεπε η αρχή να γίνει ενόσω η 

Ιέρεια βρισκόταν κλεισμένη στο Ιερό, πίσω από το παραπέτασμα, τότε 

μπορούν να φανούν οι ενέργειες. Δεν καταλαβαίνετε, ότι κάποια πράγματα 
δεν θα είχαν ειπωθεί ποτέ, αν δεν καθόταν πίσω από το παραπέτασμα. 

Κρατήστε τα χέρια, τις παλάμες, ενωμένες μπροστά στην καρδιά. Εκεί, 
ανάμεσα από τις παλάμες, σχηματίζεται μία ενεργειακή μπάλα. Συσσωρεύεται 
ενέργεια, την νιώθετε!  

[Σύντομη παύση] 

Την ενέργεια που συγκεντρώνεται, στείλτε την στην Γη. Πάρτε ένα-δύο 

λεπτά ακόμα και την ενέργεια που νιώθετε στα χέρια, αφού σχηματιστεί μια 
ενεργειακή σφαίρα, κατευθύνετέ την στη Γη, με την πρόθεση οι 
Αρχαγγελικές ενέργειες να γειωθούν καλύτερα. 

Τα κέντρα των πελμάτων διευρύνονται.  

Φέρτε τα χέρια σας, τις παλάμες, παράλληλα με το πάτωμα. Στείλτε την 

ενέργεια στην Γη, μέχρι τον πυρήνα και αφήστε και τα πέλματα ανοιχτά, 
δηλώνοντας την πρόθεση σας, όλη η πλεονάζουσα ενέργεια που μπορεί να 
δημιουργεί διαταραχές στο ηλεκτρομαγνητικό σας πεδίο, να κατευθυνθεί 

στην Γη. Δείτε την να βυθίζετε εξήντα εκατοστά, ένα μέτρο βαθιά στο χώμα, 
νιώστε την ενέργεια να πηγαίνει μέσα στο χώμα και από εκεί αφήστε την να 

κατευθυνθεί στον πυρήνα της Γης. 

Τρείς εκπνοές! Γειώνουμε τις ενέργειές μας. 

[Σύντομη παύση] 

Είναι άπειροι οι γαλαξίες στο μικρό σας Σύμπαν, καθρεφτίζονται ο ένας στον 
άλλο και φαίνονται ακόμα περισσότεροι. Σας διαφεύγει το γεγονός, ότι 

υπάρχουν κάτοπτρα στο Σύμπαν· κατοπτρικές μεμβράνες που δεν 
αντιλαμβάνεστε. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει αντιληπτό από την επιστήμη, 
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πολλά-πολλά χρόνια μετά. Το Σύμπαν σας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο 

φαίνεται. Μιλάτε για το άπειρο Σύμπαν αλλά αυτή η έννοια του 
απείρου σχετίζεται με τις δυνατότητες, όχι με την ίδια του την 

απειροσύνη. Οι κατοπτρικές εικόνες που βλέπετε, που αντιλαμβάνεστε, σας 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι άπειρο το Σύμπαν, τεράστιο, αμέτρητοι 
γαλαξίες.  

Είναι πιο μικρό -και λειτουργικό- αλλά δεν είναι το μόνο. Άρα, μπορείτε να 
κρατήσετε και πάλι την έννοια του απείρου στο νου σας, αντιλαμβανόμενοι 

ότι, πέρα από την μεμβράνη που καλύπτει και περικλείει το μικρό σας 
Σύμπαν, υπάρχουν και άλλα Σύμπαντα. Δεν αλληλοδιαπερνώνται 
αναγκαστικά. Κάποια Σύμπαντα είναι τόσο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, 

που αλληλοδιαπερνούν το ένα το άλλο, χωρίς καν αυτό να γίνεται αντιληπτό 
από τους κατοίκους τους μεν οι τους δε. 

Άλλα έχουν κοινές μερικές περιοχές, άλλα καμία περιοχή. Τι σας λέμε τώρα; 
Τραβάμε την ενέργειά σας πολύ ψηλά, πολύ μακριά για τα γήινα δεδομένα 
για να σας απεμπλέξουμε εν μέρει από την τραγικότητα του κόσμου σας, για 

να δείτε την μεγάλη εικόνα. «Η τραγικότητα αυτού του Σύμπαντος, αυτής 
της μικρής Γης, συναντάται και σε άλλα μέρει στο Σύμπαν;» Να μια 

ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όχι και Ναι!  

Όχι, είναι η σωστή απάντηση. Ναι, είναι η απάντηση που θα θέλατε, γιατί 

έτσι δεν θα νιώθετε τόσο μόνοι, θα μπορείτε να πείτε, ότι υπάρχουν και 
χειρότερα. «Και αλλού τα ίδια προβλήματα, άρα γιατί να φύγω από εδώ;» Η 
απάντηση είναι, όχι. Η τραγικότητα που αντιμετωπίζεται εδώ, είναι και αυτή 

ένα εργαλείο της ψυχής σας. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για άλλες 
πραγματικότητες, για εξωγήινους πολιτισμούς, εξωγήινους εν γένει, στην 

ώρα των Ελευσινίων. Συνδέουμε την Γη με τα αστέρια.  

Ελάτε, αφήστε τον Εχετλαίο να καθίσει κοντά σας, αφήστε τον να πάρει θέση 
ανάμεσά σας, να σας βοηθήσει και σας στον δικό σας πόλεμο. Ιδανική για να 

σας οδηγήσει σε όλα αυτά τα αστέρια η Εκάτη. Αυτή που είναι ελεύθερη να 
κινείται και να προστάζει σε όλους τους κόσμους και πάνω στον Ουρανό και 

κάτω στην Γη, σε όλο το Σύμπαν.  

Ιδανικότερος όλων βέβαια ο Δίας, εγώ δηλαδή, γιατί κρύβω πολλά μυστικά, 
πολλούς άσσους στο μανίκι μου. 

Θα σας αφήσω να γνωρίσετε το εξής: ο λόγος αυτής της συνάντησης, ο 
λόγος της σημερινής εισροής ενεργειών και για την ακρίβεια ο 

τρόπος που επιτεύχθηκε, είναι ότι ζητήθηκε από την Ιέρεια να 
εκτελέσει ένα συγκεκριμένο οραματισμό. Για να σας οδηγήσουμε τώρα 
ακόμα βαθύτερα σε αυτήν την εργασία και για να γειωθούν οι ενέργειες, ενώ 

ταυτόχρονα θα  διευρυνθούν τα κέντρα της κεφαλής, θα σας ζητήσουμε να 
εκτελέσετε τον ίδιο οραματισμό. 

Στο χέρι μου κρατώ τον αετό. Κρατώ το χέρι μου σταθερό και ο αετός 
στέκεται επάνω σε αυτό. Καλέστε τον και οδηγήστε τον να σταθεί στο πρώτο 
τσάκρα. Φέρτε τις παλάμες ενωμένες μπροστά σε στάση προσευχής και 

αφήστε τον αετό να σταθεί στο πρώτο τσάκρα. Δείτε τον να ανοίγει τα φτερά 
και να πετά στο πρώτο τσάκρα. Κάνει περιστροφές. Κάθεται και πάλι. 

Χαϊδέψτε τα φτερά του, το κεφάλι του, απαλά, ενεργοποιήστε τον στο πρώτο 
τσάκρα και αφήστε τον να πετάξει ξανά.  
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Αυτή η σύνδεση μπορεί να γίνεται μία φορά τον χρόνο, αυτήν την εποχή. 

Γενικότερα όμως γύρω από το θερινό Ηλιοστάσιο, ένα μήνα πριν, ένα μήνα 
μετά -καλύτερα μετά, είναι η πιο κατάλληλη εποχή για μια τέτοια 

ενεργοποίηση. Αφήστε τον αετό να καθίσει και πάλι στο πρώτο τσάκρα. 
Αφήστε τον να μείνει εκεί. 

Καθώς γίνεται αυτή η ενεργοποίηση, στο κέντρο της κεφαλής που 

διευρύνεται εμφανίζεται ο δίσκος του γαλαξία. Δείτε τον να περιστρέφεται. Ο 
αετός είναι στο πρώτο τσάκρα. Ο δίσκος του γαλαξία σας περιστρέφεται, 

κατεβαίνει περιστρεφόμενος στο τρίτο μάτι, στο κέντρο του λαιμού και από 
εκεί στην καρδιά. Ο αετός στέκεται στο πρώτο τσάκρα και κατά διαστήματα 
πετά εκεί, σε εκείνον τον χώρο, κάνοντας περιστροφές. 

Ο δίσκος του γαλαξία στο ύψος της καρδιάς περιστρέφεται, γύρω από τον 
εαυτό του. Ο κεντρικός Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο της καρδιάς. Το Ηλιακό 

τσάκρα διευρύνεται αρκετά. Ακτινοβολεί στον γύρω χώρο και το κέντρο της 
κεφαλής ανοίγει τόσο όσο να αγκαλιάσει ολόκληρο το Σύμπαν και την 
πραγματικότητα πέρα από αυτό. Το κέντρο της κεφαλής αγκαλιάζει όλο το 

δικό σας Σύμπαν και την πραγματικότητα πέρα από αυτό. Βρίσκεστε σε μία 
νέα ισορροπία.  

Η μικρή Γαία-Γη σχεδιάζει να απευθυνθεί πάλι στον Ποσειδώνα, γιατί ο Δίας 
την άφησε και πάει πολύ ψηλά, γυρίζει ψηλά στους Ουρανούς.  

Στείλτε της ενέργεια μέσα από τα πέλματα των ποδιών. 

Όλη η ενέργεια που παραλαμβάνετε από το κέντρο του γαλαξία, μέσα από το 
Ηλιακό πλέγμα, τον Ηλιακό δίσκο, μέσα από τον αετό και το πρώτο κέντρο 

ρέει προς τα πέλματα των ποδιών και από εκεί στην καρδιά της Γης. Τη 
γεμίζει με ανακούφιση και δύναμη. 

Παλάμες ενωμένες μπροστά στο στήθος. Ανοίξτε τα χέρια από την καρδιά με 
φορά προς τα έξω και εμπρός, ανοίγοντας την καρδιά, δίνοντας την ευκαιρία 
με άλλα λόγια στις γαλαξιακές ενέργειες, να κινηθούν προς τα έξω, 

βγαίνοντας από την εσωστρέφεια του πυρήνα. Κάθε φορά που κλείνετε τα 
χέρια σας σε στάση προσευχής, συγκεντρώνετε την ενέργεια· τώρα σας 

ζήτησα να την ανοίξετε.  

Το κέντρο της κεφαλής έχει διευρυνθεί αρκετά στον πυρήνα του· δεν 
συγκρατεί μορφές αλλά είναι διευρυμένο στην έννοια του απείρου τώρα. 

Ενέργειες έξω από αυτό το Σύμπαν εισρέουν, μέχρι την καρδιά του γαλαξία.  

Όσο στέκεστε σε αυτήν τη διάταξη, εστιαστείτε τώρα για λίγο στο κέντρο της 

κεφαλής, τη διευρυμένη δίνη, τον διευρυμένο πυρήνα του και ζητήστε να 
λάβετε ενέργεια και φως, αντίληψη· τη δυνατότητα να αντιληφθείτε τους 
κατοπτρισμούς του γαλαξία, τους συμπαντικούς κατοπτρισμούς· να 

αντιληφθείτε το πραγματικό μέγεθος του Σύμπαντός σας και τους 
κατοπτρισμούς που δημιουργούνται. Η πληροφορία θα εισέλθει σταδιακά, όχι 

τώρα άμεσα.  

Είναι σημαντικό να λάβετε, να αποκτήσετε αυτήν την αντίληψη, γιατί είναι 
μία καλή βάση της αλήθειας και μπορείτε να την έχετε.  

Φέρτε τα χέρια πάνω στα πόδια σας. Θα πούμε λίγα πράγματα ακόμα και θα 
ολοκληρώσουμε την σημερινή συνάντηση. Γιατί το δυναμικό που πήρατε 

ήταν πολλή και θα χρειαστείτε χρόνο για γείωση. Μείνετε σε αυτόν τον 
σχηματισμό, σε αυτήν την διάταξη, όλο το βράδυ, αν μπορείτε.  
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Με τον αετό πότε να κάθετε και πότε να πετά περιστροφικά στο πρώτο 

κέντρο, τον δίσκο του γαλαξία σας στον τέταρτο κέντρο, τον Ήλιο στο 
Ηλιακό πλέγμα να λάμπει, τις ενέργειες να διοχετεύονται στην Γη βαθιά μέσα 

από τα πέλματα των ποδιών και τα κέντρα της κεφαλής ορθάνοιχτα, να 
περιλαμβάνουν όλο το Σύμπαν και να είναι έτοιμα να δεχτούν την 
πραγματικότητα που υπάρχει πέρα από αυτό. 

Ο Εχετλαίος ζητά να λάβει τον λόγο, ακούστε τον! 

………………… 

 

Παντοδύναμη Μητέρα, Θεά της Γης και του Ουρανού, αγαπημένη Κυρία, 

Βασίλισσα του κόσμου, ταπεινός σου υπηρέτης είμαι εγώ και ζητώ να 
παραλάβω τα παιδιά σου και να τα οδηγήσω βαθιά στον δρόμο των 
Ελευσινίων Μυστηρίων. Γιατί και εγώ κάποτε πέρασα από αυτά βοηθός και 

προστάτης. Κάποτε προστάτευσα τον λαό σου και κάποτε εσύ με 
προστάτευσες. Δώσ’ μου  την ευκαιρία και την δύναμη να μιλήσω γι’ αυτά. 

Εισέρχομαι από τον Αλδεβαράν, είναι το αστέρι μου. Είναι το αστέρι που με 
συνδέει με αυτό το Σύμπαν. Ένα μικρό αστέρι μέσα στο Σύμπαν ο 
Αλδεβαράν του Ταύρου. Κάθε φορά που απευθύνεστε σε μένα, θυμηθείτε 

τον Αλδεβαράν. Εργάζομαι την Γη και με την Γη. Έχετε σκεφτεί ποτέ, έχετε 
αναρωτηθεί ποτέ για τους συσχετισμούς του Δωδεκάθεου με τον ζωδιακό και 

τις Αρχαγγελικές ενέργειες αυτού.  

Έχετε σκεφτεί ποια είναι η σχέση της Παρθένου Κόρης του στοιχείου της 
Γης, με τις ενέργειες των άλλων δύο στοιχείων της Γης στον ζωδιακό; Πολλά 

υπάρχουν να δείτε σε όλα αυτά. Εργάζομαι με την Κόρη! 

Πώς να σας δείξω τον δρόμο των Ελευσινίων; Ήδη τον έχετε βαδίσει και 

έχετε πάει πολύ βαθιά, μα πάντα υπάρχουν περισσότερα πράγματα να μάθει 
κάποιος. Η γνώση δεν τελειώνει ποτέ, οι συνειδητοποιήσεις σας δεν 
τελειώνουν ποτέ. Για πείτε μου στ’ αλήθεια, χρειάζεστε πολύ βοήθεια για να 

κατανοήσετε την σχέση μου με την Γη, την Δήμητρα και την άροση αυτή 
καθαυτή; Με το υνίο παλεύω τη Γη για τη Θεά, ταπεινός δούλος της. 

Ξέρω ότι περιμένετε να μάθετε πολλά για μένα και δεν θα σας ικανοποιήσω 
σε αυτό σήμερα. Αν ξέρατε πόσο όλοι μας, όλοι εμείς που ήμαστε εδώ 
σήμερα, θέλουμε να σας μιλήσουμε! Αν ξέρατε μόνο, πόσο περιμένουμε την 

επικοινωνία! Ρεύματα αδημονούν να ξεχυθούν στην συνείδηση σας, ποταμοί 
ορμητικοί, επίγνωσης. Μετά βίας τους κρατάμε. Περιμένουν να ξεχυθούν στα 

κανάλια της επίγνωσή σας, στα ενεργειακά σας κανάλια.  

Έρχομαι ως ο πιο κοντινός σε εσάς, πιο οικείος για να προετοιμάσω το 

έδαφος. Είναι ορμητική η ενέργεια· χρειάζεται να είστε καλά γειωμένοι, για 
να μην σας παρασύρει.  

Τσουνάμι ενέργειας! Για φανταστείτε, για σκεφτείτε, θηλυκής ενέργειας! 

Εργαζόμαστε με τις Θεές. Έχετε προειδοποιηθεί για την εισροή πολλών 
ενεργειών και τη βλέπετε να συμβαίνει, τη βιώνετε, έπεται συνέχεια, πολύ 

δουλειά είναι να γίνει, πάρα πολύ δουλειά· και ξεκαθάρισμα, βαθύ 
ξεκαθάρισμα λυτρωτικό, συμπαρασύρει πολλά, πολλά χωρίς νόημα για να 
μείνει ξεκάθαρο και να αναδειχθεί, το ατόφιο διαμάντι του νοήματος της 

συνείδησης. Άνθρακας είναι, που δουλεύτηκε με πολύ πίεση. Έτσι γίνονται 
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τα διαμάντια σε όλα τα επίπεδα· δουλεύεστε με πολύ πίεση αλλά σε λίγο το 

διαμάντι θα αρχίσει να λάμπει. 

Ευωδιές της Γης σας ανήκουν. Αγνό μελισσοκέρι… κρατήστε κοντά σας ένα 

κομμάτι μελισσοκέρι, να το μυρίζετε συχνά -είναι ευλογία. Αγνό κερί της 
μέλισσας, μέλι αγνό να τρώτε, στης κηρήθρας τα σχήματα να ρέετε. 
Κηρήθρες… πολλές κηρήθρες. Τότε η Γη ανθίζει. Με της μέλισσας την 

ευλογία η Γη ανθίζει. Χωρίς αυτήν τα πάντα ξερά, άγονα και στέρφα.   

Αναρωτηθήκατε τι σχέση έχουν οι μέλισσες με την λατρεία της 

Δήμητρας, μήπως;  

Να, η απάντηση -μέρος της απάντησης. Περνάτε σε εκείνη την φάση των 
Ελευσινίων, που θα εργαστείτε με την ενέργεια της μέλισσας. Ήδη 

ενεργοποιηθήκατε στην ενέργειά της και πιο συνειδητά τώρα θα δουλέψετε 
με αυτήν. Είστε οι μέλισσες της Θεάς, της Βασίλισσας. 

 

Εχετλαίο με λένε και είμαι η δύναμη της Θεάς. Σας οδηγώ! 

Και έτσι είναι.   

 

[Ακολούθησε συζήτηση] 
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