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Συνάντηση 11η - 17.09.2016
«Τα 12 Μονοπάτια»
Άδης, Πλούτων.
Ας πάρουμε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Οι πύλες ανοίγουν και ο
Άδης έρχεται κοντά μας.
……………….

Καλωσόρισαν οι αγαπημένες μου και οι αγαπημένοι μου!

Ετοιμάζομαι να σας καλοδεχτώ στο Βασίλειό μου. Καλοδέχομαι όσους αγαπούν
την Περσεφόνη, όσους αγαπούν την Μητέρα και την Κόρη. Από αυτή τη στιγμή
τα βήματά σας καθοδηγούνται από εμένα. Μέχρι την ολοκλήρωση των
Ελευσινίων, εγώ σας οδηγώ. Πάμε βαθιά, πολύ βαθιά μαζί.
Είσαστε έτοιμοι/ες για αυτό το ταξίδι;
Σχεδιάστε για τον εαυτό σας ένα λουλούδι στο αιθερικό πεδίο -έναν κρίνο- και
βάλτε τον στη καρδιά.
Ο τάφος είναι αγνός, είναι αμόλυντος, είναι άμωμος και περιμένει τη σύλληψη.
Ανοίξτε τα φτερά σας λοιπόν και κατεβείτε στον Άδη! Στέκεστε στη μεγάλη
πόρτα, μια σιδερένια πύλη. Η Περσεφόνη και εγώ σας περιμένουμε. Νομίζετε,
στα Ελευσίνια δεν έχετε να κάνετε πολλά μαζί μου, την Κόρη ψάχνετε, η
Μητέρα την ψάχνει και εσείς ακολουθείτε τη δική της αναζήτηση. Και όμως,
εγώ είμαι κυρίαρχος του Άδη και η Θεά Εκάτη, με μια πλανεύτρα ομορφιά, με
δυο πυρσούς, ακούει τις εντολές μου.
Δεν έρχομαι να σας τρομάξω, έρχομαι να σας βοηθήσω να φτάσετε ακόμα
βαθύτερα -πρώτα πρώτα στο δικό σας Άδη. Αυτός ο Άδης, των νεκρών, μπορεί
να περιμένει. Μπορεί να περιμένει για πολύ.
Ο δικός σας, προσωπικός Άδης ωστόσο, αδημονεί να σας αγκαλιάσει, αδημονεί
να σας πάρει μαζί του, αδημονεί να σας αφήσει να περπατήσετε στα μονοπάτια
του και να γνωρίσετε τις πιο σκοτεινές του πτυχές.
Η μεγάλη λαίλαπα των αισθήσεων και των παραισθήσεων παίρνει τέλος, την
ώρα που περνάτε το κατώφλι του Άδη. Παραισθήσεις μηδέν. Αγάπη, ναι.
Αλήθεια, ναι. Πράξη… όχι. Δεν μπορείτε να πράξετε όπως θα πράττατε
στη γη! Νοείτε όμως και από τη στιγμή που νοείτε είστε ενεργοί εκεί.
Η νόηση είναι ένα μεγάλο μυστήριο που μόλις τώρα τελευταία παραλάβατε.
Τον τελευταίο καιρό μόνο παραλάβατε διδασκαλία, που αντιστοιχεί πραγματικά
στα υπέρτατα νοητικά πεδία. Και η διδασκαλία που παραλάβατε είναι αληθινή.
Έχετε όμως να εξετάσετε, τι μπορείτε να κάνετε με αυτή στον Άδη.
Μάθατε λοιπόν ότι διαθέτετε ένα χθόνιο σώμα, με το οποίο όμως… τι μπορείτε
να κάνετε; Μπορείτε να σκάψετε λαγούμια στη γη και να τρυπώσετε εκεί;
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Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον Αχέροντα, τη Στύγα και όλα τα ποτάμια του
Άδη; Τι θα κάνετε με αυτό το χθόνιο σώμα σας; Που θα οδηγηθείτε; Είναι
αλήθεια αυτό το χθόνιο σώμα που θάβετε στη γη, όταν εσείς απέρχεστε την
ώρα του θανάτου; Πού πάνε τα υπόλοιπα σώματα; Ορίστε μερικά κρίσιμα
ερωτήματα. Όλα θα απαντηθούν εν καιρώ -όχι σήμερα.
Σήμερα θέλω να σας δώσω συγκεκριμένες οδηγίες, για τη σύλληψή σας στον
τάφο. Χρειάζεται να είστε καθαροί/καθαρές, ψυχή τε και σώματι. Τα
τελετουργικά λουτρά είναι καλά, δεν μπορούν να βλάψουν αλλά η αλήθεια
είναι, ότι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν περισσότερο του δέοντος. Τις
επόμενες ημέρες φροντίστε να καθαριστείτε πλήρως με νηστεία, προσευχή στο
Πνεύμα, στους Θεούς αγάπη.
Καλέστε τον Ποσειδώνα να σας λούσει και την Ήρα να εξετάσει τα συντρίμμια
της ψυχής σας και να τα απομακρύνει. Υπάρχουν πολλά συντρίμμια, που
χρειάζεται να απομακρυνθούν.
Οι πόρτες του Άδη είναι μεγάλες, τεράστιες, χωράνε τους πάντες και τα πάντα.
Και τόσο μικρές, που μοιάζουν με κεφάλι βελόνας και κανένας δεν μπορεί να
περάσει από κει ακάθαρτος. Η προκαταρτική κάθαρσή σας έγινε κατά τη μύηση
σας στα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια. Και όλη η επεξεργασία που κάνατε έκτοτε,
όλη η εσωτερική εργασία, οδήγησε πραγματικά εκεί. Χρειάζεται τώρα να
δείτε τι υπόλοιπα έμειναν. Να αναλογιστείτε και πάλι τη ζωή σας από
την αρχή. Από την αρχή έως το τέλος. Το τέλος όχι το σημερινό, την
ημέρα που μιλάμε σήμερα, την ώρα αυτή αλλά το τέλος που
σηματοδοτεί η Μύηση στα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια. Θεωρείστε ότι
μπαίνετε σε μια νέα ενσάρκωση.
Κρατηθείτε χέρι χέρι με τους αδελφούς και τις αδελφές σας στον κύκλο, πείτε
τα παράπονά σας μιλήστε, περιγράψτε, εξηγείστε, συγχωρείστε, απολογηθείτε
για όσα έχουν συμβεί και την ώρα των Μεγάλων Μυστηρίων ελάτε να σταθείτε
μπροστά σε αυτήν την πύλη. Τότε θα την δείτε μα μεγαλώνει να διευρύνεται.
Ο Άδης δεν θέλει σκουπίδια, ανοίγει στους καθαρούς. Ναι τους καθαρούς
τη καρδιά πάνω από όλα. Μην μου φέρετε σκουπίδια.
Μετά από εφτά μέρες από σήμερα, ίσως διαπιστώσετε ότι, όλα όσα κάνατε στη
ζωή σας ήταν μάταια, και αυτή η στιγμή πάντα σας περίμενε. Ίσως δείτε τον
εαυτό σας μπροστά στο Θείο να τρέμει. Ίσως πάλι να μην νιώσετε τίποτα και
να σταθείτε αδιάφοροι. Όλα αυτά, ό,τι και να νιώσετε είναι δικό σας. Όχι
δικό μου, όχι των Θεαινών. Μπροστά στη θέα του τάφου, οι
αντιδράσεις σας είναι όλες δικές σας.
Έτσι εξηγείται και ο φόβος που έχουν μπροστά στο θάνατο οι άνθρωποι.
Κανένας δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά να τους τρομάζει αλλά οι ίδιοι
φοβούνται. Φοβούνται, γιατί νιώθουν ανεπαρκείς για να περάσουν τη πύλη,
γιατί ξέρουν πως, ακόμα και αν με τη λογική τους δεν μπορούν να
επιβεβαιώσουν την ύπαρξη αυτών των άλλων πεδίων, αυτά υπάρχουν και είναι
καθαρά. Πολύ κουβέντα κάνω σήμερα για τη καθαρότητα ε! Είναι αμόλυντα.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι θεωρείτε εσείς ότι είναι
βρώμικο και μιαρό. Τι είναι μολυσμένο; Τι είναι αυτό που μπορεί να μολύνει
τον Άδη και δεν γίνεται με τίποτα δεκτό; Θα ήθελα να απαντήσετε ένας ένας
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/ μία μία, σε αυτήν την ερώτηση.
[Δίδονται απαντήσεις, π.χ. ότι δεν είναι η αλήθεια μου, ο εγωισμός, ο φόβος
κ.τ.λ.]
Μέσα σας χαίρεστε, γελάτε, γιατί νιώθετε πως είναι όλα καλά καμωμένα και
ότι οπωσδήποτε είστε αληθινοί. Δεν συμβαίνει αυτό με όλους ή όλες σας. Δεν
έχετε όλοι την ίδια άποψη για τον εαυτό σας. Η αλήθεια είναι πως κανένας/
καμία σας δεν είναι αληθινός/ή πραγματικά. Δεν είστε αληθινοί. Δεν
μπορείτε να είστε πλήρως και απόλυτα αληθινοί.
Δεν τιμωρούμε αυτούς που δεν είναι αληθινοί, απλώς τους αφήνουμε να
ζήσουν το ψέμα τους, γιατί αυτό κρατούν, αυτό θέλουν και όταν καταλάβουν
ότι δεν είναι πια αρκετό, όταν το απορρίψουν, τότε τα πράγματα μπορούν ν
αλλάξουν και να μπουν στην αλήθεια που ζητούν. Κανένας ποτέ στον Άδη
δεν τιμώρησε. Είναι υπέρ αρκετή η τιμωρία που επιβάλουν οι ίδιες οι
ψυχές στον εαυτό τους.
Τα πράγματα, όπως σας τα λέω σήμερα, φαίνονται λίγο συγκεχυμένα, γιατί
πότε μιλώ για τον Άδη μετά θάνατο και πότε για το δικό σας προσωπικό Άδη.
Η αλήθεια όμως είναι, ότι ισχύουν τα πάντα και στις δύο περιπτώσεις και
ο δικός σας προσωπικός Άδης είναι αχανής, αβυσσαλέος, πολύ
περισσότερο από τον Άδη μετά το θάνατο. Η αλήθεια είναι ότι ένας
άνθρωπος που έχει καταφέρει να μπει στο δικό του, προσωπικό Άδη, δεν έχει
να φοβηθεί τίποτα στη συνέχεια. Τίποτα δεν θα δει ή θα ακούσει που θα τον
παραξενέψει ή θα τον ξενίσει ή θα τον ξαφνιάσει. Απλώς θα τα έχει δει όλα
στο δικό του προσωπικό Άδη.
Κάποιες από σας αναρωτιέστε «Τάχα δεν ζούμε τον Άδη; Τάχα ο δικός μας
προσωπικός Άδης που αναφέρεις τώρα, δεν είναι αυτός που βιώνουμε
διαρκώς;» Τον βιώνετε αλλά δεν τον ζείτε συνειδητά. Τα πιστεύω σας, οι
αισθήσεις σας, τα συναισθήματά σας, η βαθιά σας λύπη, η θλίψη σας, είναι
αρκετά για να στρεβλώσουν κάθε τι, είναι αρκετά για να αλλάξουν τα πάντα.
Σήμερα προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα σε πράγματα που μπορούν να
ειπωθούν τώρα και σε άλλα, που ο Δίας ζητά να κρατήσουμε για τη Μύηση
των Ελευσινίων και τις μετά από αυτή συναντήσεις. Γιατί κανένας που δεν έχει
λάβει τα Μεγάλα Μυστήρια δεν μπορεί να μπει βαθύτερα σε κάποιες όψεις
αυτής της διδασκαλίας. Παρόλα αυτά σας έχουμε ζητήσει να κατεβείτε στον
Άδ,η έχετε ήδη κάποιες εμπειρίες και έχετε κάνει σπουδαία βήματα.
Είμαι εγώ εδώ και εγώ, ο Πλούτων, είμαι η αλήθεια του δικού σας Άδη.
Είμαι η αλήθεια αυτού του πεδίου. Κάποιες από εσάς αρχίζετε να
καταλαβαίνετε, να θυμόσαστε, κάτι σας λέει αυτός ο υπαινιγμός. Εγώ είμαι η
αλήθεια αυτού του πεδίου και, αν θελήσετε να βιώσετε αυτή την
αλήθεια, θα με βρείτε βοηθό. Θα κατεβείτε μαζί μου στα μεγαλύτερα βάθη
της ύπαρξής σας. Θα σας πλοηγήσω με ασφάλεια.
Τολμάτε να το ζητήσετε; Τολμάτε να πείτε «Έλα Πλούτωνα, θέλω να με
οδηγήσεις στα βαθύτερα σκοτάδια, στις πιο σκοτεινές γωνιές του Άδη μου.
Οδήγησέ με και δίδαξέ με, βοήθησε με να δω τη χθόνια όψη μου και το πεδίο
του Άδη με καθαρά μάτια, με καθαρό οφθαλμό. Βοήθησέ με να διέλθω από
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τους διαδρόμους σου δίχως φόβο και να αντιμετωπίσω όλες μου τις σκιές.»;
Πιστεύετε ότι έχετε τελειώσει με τις σκιές σας; Δεν έχετε τελειώσει.
Όμως έχετε κάνει μεγάλα βήματα και όταν στη συνέχεια βρείτε τον εαυτό σας
ακόμα πιο ελεύθερο από αυτές, θα μπορέσετε να βαδίσετε σε μέρη του Άδη
σας που δεν είχατε ποτέ ονειρευτεί.
Κάθε μέρα μέχρι τα Μεγάλα Ελευσίνια, κρατήστε το χέρι μου -κατά προτίμηση
στις βραδινές ώρες- και κάντε μια βουτιά στο εγώ που βρίσκεται στον Άδη.
Αφήστε με να σας οδηγήσω στα νερά της Στύγας κάθε βράδυ. Θα είμαι κοντά
σας και θα περιμένω. Θα σας παραλαμβάνω έναν έναν/μία μία ξεχωριστά για
το προσωπικό σας ταξίδι. Κάθε βράδυ, όχι στον ύπνο αλλά σε διαλογισμό, θα
έρχεστε μαζί μου. Στο τέλος των εφτά επισκέψεων θα έχετε να θυμηθείτε
πολλά από αυτές και, ναι, αυτό είναι ένα βασικό βήμα προετοιμασίας για τα
Μεγάλα Ελευσίνια.
Όμως τώρα περιμένει η Περσεφόνη να σας μιλήσει και εγώ θα πρέπει να της
παραχωρήσω το λόγο.
Παραμένω μαζί σας. Έχετε τις ευλογίες μου.
Περσεφόνη:

Ο κατώτερος εαυτός σας είναι ο Άδης. Ο ανώτερος ποιος είναι; Ποιος ή ποια
μπορεί αν απαντήσει σε αυτή την ερώτηση;
[δόθηκαν διάφορες απαντήσεις]
Ο κατώτερος εαυτός σας είναι ο Άδης ο ανώτερος νους ποιος είναι;
[περισσότερες απαντήσεις:… ο Δίας και τα Ολύμπια Πεδία…]
Μάλιστα! Αυτό περίμενα να ακούσω…. Ξεχνιέστε. Μην ξεχνιέστε. Ο Δίας είναι
εκεί ψηλά και περιμένει να σας προσκαλέσει κοντά του αλλά αυτό θα
πραγματοποιηθεί μετά από την Ελευσίνια Μύηση. Μην θεωρείτε τυχαίο, ότι η
ομάδα σαν ομάδα συνδέθηκε μετά από την Ελευσίνια Μύηση. Οι Θεές εμείς
πάντα οδηγούμε στον Δία αλλά το κάνουμε μέσα από τη δική μας υπόσταση.
Κάθε οντότητα, σε κάθε πεδίο, σας οδηγεί στην ουσία σας. Σας οδηγεί
στην βαθύτερη ουσία σας. Αλλά το κάνει μέσα από το δικό της πεδίο.
Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να θυμόσαστε, κάθε φορά που επικοινωνείτε με
μια θεότητα ή οντότητα στα εσωτερικά πεδία. Καμία δεν έχει σκοπό να σας
παραπλανήσει. Αυτό το καταφέρνετε μόνοι σας. Όμως ακολουθεί τη δική της
διαμάχη -αν είναι σε διαμάχη-, τη δική της πάλη, τη δική της συνείδηση και
μέσα από αυτή οδηγήστε στα Ολύμπια Πεδία.
Ο Δίας, ως τέτοιος, κατοικεί εκεί. Ο Ζεύς κατοικεί εκεί και περιμένει από σας
την αναγνώριση αυτού του γεγονότος, για να μπορέσει να σας οδηγήσει στο
τόπο που κατοικεί μέσα από πολυάριθμες εισόδους.
Πόσες είναι οι είσοδοι για τα Ολύμπια Πεδία; Τι λέτε;
[ρωτάει κάποιος: Δώδεκα;]
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Δώδεκα είναι! Και κάθε Θεότητα σας οδηγεί στο Δία μέσα από το δικό της
μονοπάτι. Τη δική της κατανόηση.
Θα σκεφτείτε ότι ο Πλούτωνας δεν ανήκει στους Δώδεκα. Άρα τι γίνεται; Πώς
θα καταλήξουμε εκεί; Όλοι το κάνουν. Όλες το κάνουν αυτό. Ο Πλούτωνας
όμως μην ξεχνάτε, ότι συνδέεται μαζί μου και με τη Μητέρα και η Δήμητρα
είναι μια εκ των δώδεκα.
Η πύλη είναι πάντοτε ανοικτή. Εσείς περιμένετε να περάσετε την πύλη
μέσα από τη συνείδησή σας. Έτσι θα κάνετε. Όμως από ποια μονοπάτια
της συνείδησής σας; Όλοι οι δρόμοι στο βουνό οδηγούν στην κορυφή. Αυτή
είναι μια εικόνα χαρακτηριστική, που χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να δείξετε
την ενότητα του πνεύματος και το ότι, πολλά ξεχωριστά μονοπάτια μπορούν
να οδηγήσουν εκεί, στον Ένα Θεό, στο Πνεύμα.
Πόσα μονοπάτια, συμβολικά μιλώντας, διαθέτει ο Όλυμπος; Εφτά, δέκα,
δώδεκα, σαράντα; Δώδεκα κύρια μονοπάτια. Υπάρχουν πολλά άλλα
δευτερεύοντα, τριτεύοντα αλλά είναι δώδεκα κύρια. Και όταν σας είχε
ζητήσει ο Ορφέας να τοποθετήσετε τα αγάλματα των Θεών στον
Όλυμπο, ήξερε τι έκανε. Μεγάλο έργο αυτό. Ποιος θα το κάνει; Και όμως
ήξερε τι σας έλεγε. Χρειάζεται να γίνει. Για να πραγματοποιηθεί όμως
χρειάζεται πρώτα εσείς να βαδίσετε στον Όλυμπο από όλα αυτά τα
Δώδεκα μονοπάτια. Να τα βαδίσετε με προσοχή και ευλάβεια, σε
διαρκή σύνδεση με τη θεότητα που εκπροσωπούν, πηγαίνοντας βαθιά
μέσα στην ουσία της και φτάνοντας μέσα από αυτή στη κορυφή. Εκεί,
στο λόφο που τώρα στις μέρες σας είναι γνωστός ως λόφος του
προφήτη Ηλία, γιατί αλλιώς λεγόταν κάποτε. Εκεί θα φτάνατε μέσα από
κάθε μονοπάτι. [Σημ.: Αναφέρεται στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, ίσως
επειδή μοιάζει με λόφος όταν κάποιος ξεκινάει από το Οροπέδιο των Μουσών.]
Είναι μια εργασία που θα ξεκινήσετε μετά από τη μύησή σας. Στη
συνάντηση που θα ακολουθήσει τη μύησή σας. Θα κρατήσει δώδεκα μήνες.
Κάθε μήνα θα εργάζεστε με ένα μονοπάτι, με μια Θεά ή ένα Θεό
συλλογικά. Όλοι μαζί, σαν ομάδα. Και κατά τη διάρκεια του μήνα, θα
αφήνεστε στην καθοδήγησή του και την ενέργειά του. Θα τον τιμάτε… θα τον
τιμάτε ψέλνοντας τους ύμνους του, κάνοντας έργα που ταιριάζουν σε Αυτόν
ή Αυτήν. Δηλαδή, συνδεόμενοι και συνδεόμενες βαθύτερα με την ενέργειά του.
Η εργασία που είχατε κάνει πριν από τα Μικρά Ελευσίνια ήταν προκαταρτική.
Τώρα θα εμβαθύνετε περισσότερο στην ενέργεια κάθε Θεού και θα βαδίσετε
το μονοπάτι του. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι θα πει «βαδίζω το
μονοπάτι του»; Θα ανεβείτε στο βουνό με τη δική του ενέργεια. Θα
λειτουργείτε με τη δική του ενέργεια και επίγνωση. Θα γνωρίσετε
βαθύτερα τις ποιότητές του. Θα περπατάτε μαζί του χέρι χέρι σε κάθε
σας βήμα.
Έτσι, σε αδρές γραμμές δόθηκε μια εργασία που θα κρατήσει δώδεκα
μήνες. Δεν είναι αυτή η εργασία μόνο που θα κάνετε αλλά ήδη τώρα γνωρίζετε
ένα μέρος της εργασίας κάθε συνάντησης.
Η Ά.α θα αποσυρθεί. Το ρόλο της Ιέρειας θα έχει η Ρ. Η Ά. θα συμμετάσχει
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περιστασιακά. Οι οδηγίες δίνονται, γιατί είναι προφανές ότι χρειάζεται να
δοθούν, επειδή πρόκειται για μια περίοδο μεγάλων αλλαγών όσο αφορά τα
ίδια τα Ελευσίνια Μυστήρια και τις ζωές του κάθε ενός σας και της κάθε μιας
σας ξεχωριστά και χρειάζεται να υπάρξει ανακατανομή εργασιών και ενεργειών,
έτσι ώστε να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις συνθήκες.
Θα καθοδηγείστε λοιπόν μέσω της Ρ., η οποία θα κάθεται σε αυτή τη θέση και
παράλληλα, κατά διαστήματα, θα παίζει κάποιο ρόλο η Ά. επικουρικά, ενώ
σύντομα και άλλα μέλη των Ελευσινίων, άλλοι αξιωματούχοι, θα αναλάβουν
δράση.
Είναι η τελευταία φορά που η Άννα θα μυήσει στα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια.
Η παρουσία της στη συνέχεια θα είναι επικουρική.
Κάντε ένα μικρό διάλλειμα πέντε λεπτών για να αλλάξει η ενέργεια και να
προχωρήσουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις.
Η Ρ. θα είναι Ιέρεια στα Ελευσίνια και η Ά. θα έχει το ρόλο της Ιέρειας του
Διός.
Θα ακολουθηθεί ο ρυθμός που ακολουθείτε και σήμερα.
………………………………………….
Ερωταπαντήσεις:
Ερώτηση 1: Πως λεγόταν ο Προφήτης Ηλίας παλιά;
[Αντί απάντησης, ζητείται από την Άννα να φορέσει το μαντήλι της, που δεν
φορά γιατί έχει φτιάξει τα μαλλιά της στο κομμωτήριο λόγω της αυριανής
εκδήλωσης της Θεσμοφόρου Δήμητρας στο Δημαρχείο Περιστερίου.]
Απάντηση: Το μαντήλι είναι σύμβολο ταπείνωσης…..
Άννα: Μου λέει για δεύτερη φορά τη λέξη Ενοσίχθων. Ενοσίχθων είναι ένα
επίθετο του Ποσειδώνα, δεν ξέρω αν είναι και του Δία αλλά δεν θυμάμαι τι
σημαίνει. [Σημ.: Ενοσείχθων & ενοσείγαιος : ο σείων τη γη]
Μου λέει αυτό:
………………………………….

Από κει γίνεται η είσοδος στα Τάρταρα των ψυχών που δεν υπακούν.

Ενοσίχθων -σείεται η γη. Συνδέστε για λίγο την εικόνα των δώδεκα
κρυστάλλων που σας δόθηκε κατά την εργασία του Ολύμπου, των δώδεκα
κρυστάλλων που αντιπροσωπεύουν τους δώδεκα Ολύμπιους και βρίσκονται
στη σπηλιά, ένα χιλιόμετρο κάτω από τη κορυφή αυτή.
Οι ενέργειες βρίσκονται εκεί σαν φύλακες. Στη μυθολογία σας διαβάζετε ότι οι
Ολύμπιοι πολέμησαν με τους Τιτάνες και τους έριξαν στα Τάρταρα. Υπάρχουν
πολλές ενέργειες στον Όλυμπο. Εκεί βρίσκεται η πύλη από όπου κατεβαίνουν
στον Άδη οι ψυχές.
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Σε προηγούμενη εργασία στον Όλυμπο συνδέσατε την Πύλη που βρίσκεται
πίσω από το Μύτικα με το άκρο του Ταινάρου, την πύλη του Ταινάρου και
είδατε ότι διέρχεται μέσω των Δελφών. Και τώρα βέβαια θα ρωτήσετε «Γιατί
χρησιμοποιήσαμε εκείνη την πύλη αν αυτή αναφέρεται στα Τάρταρα;».
Είναι κάτι άλλο. Τα Τάρταρα για τα οποία μιλάμε, είναι ένας χώρος του Άδη,
ένας ιδιαίτερος χώρος, πολύ βαθύς. Οι δώδεκα Ολύμπιοι και οι κρυσταλλικές
ενέργειες που βρίσκονται στο σπήλαιο που σας ειπώθηκε, λειτουργούν σαν
φύλακες, που δεν επιτρέπουν την άνοδο αυτών των ενεργειών. Αυτός είναι
και ο λόγος που κατοίκησαν από επάνω. Διαχειρίζονται εκείνη την ενέργεια
και δεν της επιτρέπουν να βγει ατάκτως. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στη
μυθολογία σας, μη το ψάξετε. Θυμηθείτε τις κρυσταλλικές βάσεις, τα
κρυσταλλικά μορφώματα.
Όταν σας λέμε ότι θα ανεβείτε το μονοπάτι του Ολύμπου με την ενέργεια ενός
από τους δώδεκα Θεούς ή Θεές, μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τώρα τι
εννοούμε. Γιατί κάθε Θεός και Θεά βρίσκεται εκεί σαν φύλακας μιας
αντίστοιχης υποχθόνιας ενέργειας. Μιας ενέργειας αδούλευτης, την οποία
ελέγχει. Είναι υπό έλεγχο αυτές οι ενέργειες. Και το γεγονός ότι
καλείστε να περπατήσετε πάνω στο αντίστοιχο μονοπάτι της θεότητας,
δείχνει ότι θα μπορέσετε τελικά να κυριαρχήσετε στις αντίστοιχες
ενέργειες, που αφορούν εσάς, το δικό σας εαυτό.
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;
Ερώτηση 2/Σχόλιο: Επειδή μου έχει ξανασυμβεί η αλλαγή των δασκάλων και
βιώνω αυτό που έχω ξανά βιώσει και νιώθω θλίψη, γιατί ακριβώς είμαι στο
μεταίχμιο κάθε φορά; Κάποιος με μυεί και μετά φεύγει.
Απάντηση: Θα ήταν καλό να δεις την αντιστοιχία αυτή στο δικό σου εαυτό και
στην αλλαγή του δικού σου επιπέδου συνειδητότητας, να δεις την αλλαγή στο
Δάσκαλο μέσα σου. Είναι κατανοητό; Δεν είναι η δική σου ενέργεια που κάτι
προκαλεί αλλά να το δεις αυτό σε αντιστοιχία με τον εσωτερικό σου Δάσκαλο,
με το Δάσκαλο που είσαι και τις όψεις που αλλάζουν.
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