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Συνάντηση 2η - 05.12.2015 
 

«Περί Αθωότητας» 
 

 

Μέσα στη καρδιά σας καλέστε τις Οντότητες των Ελευσινίων. Προσκαλέστε τη 

Δήμητρα, τη Περσεφόνη, το Πλούτωνα – Άδη, την Εκάτη, τον Δία. 

Προσκαλέστε όλους τους οδηγούς σας -τους πνευματικούς οδηγούς σας- που 
είναι κατάλληλο να σας βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι, που ξεκινάει σήμερα -

που ξεκίνησε ήδη, και σήμερα μπαίνουμε σε μια άλλη ατραπό του. 
 
Εγώ βρίσκομαι ήδη εδώ.  

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι εδώ ανάμεσά σας. Σας μιλάει η Δήμητρα. 
 

Το να με προσκαλέσετε όμως επίσης μέσα στη δική σας καρδιά, βοηθάει εσάς 
τους ίδιους να ανοίξετε και να δεχτείτε. Σας βοηθά να λάβετε μια δεκτική 
στάση. Χρειάζεται κατά διαστήματα να το κάνετε αυτό. Να μην περιμένετε 

δηλαδή την οντότητα να έλθει και να σας μιλήσει απλά, αλλά πρώτα εσείς να 
την καλέσετε με ανοιχτή καρδιά. Τότε το πάντρεμα είναι ισορροπημένο και 

ομαλό. 
 
Καταλαβαίνετε ότι αυτά που έχω να σας πω, ξεπερνούν τη δυνατότητα του 

ανθρώπινου νου για κατανόηση. Έτσι θα τα προσεγγίζουμε σιγά σιγά βάζοντάς 
τα σε λόγια κατανοητά για εσάς. 

 
Αν περιμένετε ότι η διδασκαλία των Ελευσινίων Μυστηρίων αποτελείται από 
μερικά πολύ συγκεκριμένα σημεία -ένα, δύο, τρία- κάνετε λάθος. Δεν 

μπορούμε να περιορίσουμε όλον τον πλούτο της αντίληψης που έχουμε για 
αυτά, σε βήματα και σημεία. Η καλύτερη προσέγγιση είναι αυτή που γίνεται 

από την καρδιά, με το νου ανοικτό, με αποδοχή και έλλειψη φόβου. Και επειδή 
πραγματικά η αγάπη “έξω βάλει το φόβο”, η ανοιχτή καρδιά και η αγάπη που 

μπορεί να κρατήσει, είναι αυτή που θα σας οδηγήσει με ασφαλή βήματα στο 
τάφο των Ελευσινίων. 
 

Παίρνουμε τη θέση μας ανάμεσά σας. Ορισμένοι από εμάς κρατούν δώρα, 
άλλοι όχι. Ερχόμαστε για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο τρόπο, στη 

συγκεκριμένη ενέργεια, ανάμεσά σας. Άλλοι για να δώσουμε, άλλοι για να 
πάρουμε... Κάποιοι από εμάς ερχόμαστε για να πάρουμε - το τι θα πάρουμε 
είναι ένα άλλο θέμα. 

 
Περιμένω να ομονοήσετε. Ομονοήστε! Αφήστε το νου σας να ηρεμήσει και 

να συγκεντρωθεί στο αντικείμενό μας. Όταν εσείς ομονοείτε σε κύκλο, 
μπορείτε να επιτρέψετε την κάθοδο πολλών ενεργειών. Όταν υπάρχουν 
συγκρούσεις και περιπλοκές τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Έτσι λοιπόν, 

ομονοείστε! 
 

Ερχόμαστε και σας αντιμετωπίζουμε τον καθένα και την κάθε μια, σαν ένα 
παιδί. Ένα μικρό παιδί που πρέπει να το πάρουμε από το χέρι και να του 
δείξουμε τα μεγαλεία της ζωής, της φύσης. Ένα παιδί μέσα στην αθωότητά του 

και στην αγνότητα της καρδιάς του, ποτέ δεν θα τρόμαζε μπροστά στη πύλη 
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του Άδη. Θα έμπαινε σε αυτή σαν σε ένα παιχνίδι. Θα έβλεπε τα πάντα με 
περιέργεια, θα θαύμαζε, θα περιεργάζονταν και με πολύ ελαφρύ πάτημα, θα 

έβγαινε από αυτή τη πύλη, έχοντας κρατήσει μέσα του, όλον τον πλούτο που 
είχε να του προσφέρει. 

 
Ένας ενήλικας αντίθετα, όχι μόνο θα έμπαινε με τα χίλια ζόρια μέσα από αυτή 
τη πύλη, αλλά και μπαίνοντας ακόμα στο βασίλειο του θανάτου, θα ήταν τόσο 

φοβισμένος -στρεσαρισμένος- που δεν θα είχε την ικανότητα να προσλάβει 
τίποτα… να συλλάβει τίποτα. Έτσι λοιπόν όπως σας είπα, σας βλέπουμε σαν 

μικρά παιδιά, που πρέπει να πάρουμε από το χέρι και να τα οδηγήσουμε τώρα 
πια, μέσα από τη πύλη του θανάτου.  
 

Η αθωότητα μετράει! Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αθωότητα. Με κάθε 
τρόπο. Όχι απλά η αθωότητα του παιδιού που δεν βάζει στο νου του κακό, 

αλλά και η αθωότητα απέναντι στη κρίση. Σε οποιαδήποτε κρίση και 
κατάκριση. Η αθωότητα απέναντι σε οποιαδήποτε ενοχή. 
 

Για αυτό το λόγο παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια. 
Εισερχόμενοι σε αυτά ετοιμάζετε τον εαυτό σας, να περάσει στη φάση 

της αθωότητας. 
 

Βλέπετε δεν σας καλούμε τώρα να μπείτε στον Άδη για να κριθείτε εκεί και 
όποιος έκανε καλό θα ανταμειφθεί, όποιος έκανε άσχημα πράγματα θα 
τιμωρηθεί και όλα θα είναι εντάξει. Κάθε άλλο. Δεν σας θέλουμε τώρα στον 

Άδη. Τώρα βρίσκεστε εδώ, για να μπορέσετε να τοποθετηθείτε στη στάση της 
αθωότητας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε να κάνετε πολύ βαθιά δουλειά με τις 

προσωπικές σας ενοχές. 
 
«Ποιος μας λέει…», ακούω ήδη μια ερώτηση να αναδύεται από τον κύκλο, 

«ποιος μας λέει καλή μου Δήμητρα -ή όποια είσαι-, ότι αυτό είναι το νόημα 
των Μυστηρίων και των Μικρών Ελευσινίων; Θέλεις να μας πεις ότι στην 

αρχαιότητα γινόταν μια δουλειά ψυχαναλυτική; Ψυχοθεραπευτική; Γιατί 
αλήθεια δεν μας δίνεις περισσότερα στοιχεία σύμφωνα με τα αρχαία 
δεδομένα;»  

 
Είναι μια ερώτηση στην οποία έχω απαντήσει στο παρελθόν αρκετές φορές, 

στο κύκλο αυτό και σε άλλους. Θα ήθελα να τραβήξω τη προσοχή σας στο ότι, 
κάθε εσωτερική εργασία είναι ψυχοθεραπευτική. Δεν μπορείτε να 
εργάζεστε πνευματικά, εσωτερικά και διαχωρίζετε αυτή την εργασία από τη 

ψυχοθεραπεία. Γιατί οτιδήποτε σας οδηγεί σε ισορροπία, λειτουργεί 
ψυχοθεραπευτικά. 

 
Επίσης θα ήθελα να δείτε το γεγονός ότι, σε όλες τις τελετές, σε όλες τις 
τελετουργίες που γίνονται ανά τον κόσμο, σε όλα τα συστήματα θρησκειών, 

δοξασιών και τα λοιπά, οι τελετουργίες λειτουργούν ως ψυχοδράματα. 
 

Ακόμα και αν αρνηθεί κάποιος την ύπαρξη μιας ανώτερης ενέργειας, μιας 
ενέργειας πέρα από τα συνηθισμένα, ακόμα και τότε, το δράμα το ίδιο που 
επιτελείται στη τελετουργία, κινεί βαθύτατες αντιστοιχίες στη ψυχή σας, με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται ανάλογα αποτελέσματα. 
 

Ας δούμε τώρα πως μπορείτε να προχωρήσετε περισσότερο στην αθωότητα. 
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Δύσκολες εποχές αυτές για να μιλήσει κάποιος για αθωότητα. Από την άλλη, 
επίσης πάρα πολύ εύκολες. Και θα καταλάβετε το γιατί. Είναι πολύ εύκολες, 

είναι εποχές εύκολες για να μιλήσουμε για την αθωότητα, επειδή ακριβώς 
πολλά συστήματα καταρρέουν. Πολλά συστήματα που διεκδικούσαν τη θέση 

του τέλειου, καταρρέουν. 
 
Άνθρωποι, συμβολικές μορφές, που θεωρούνταν τέλειοι, υπεράνω πάσης 

υποψίας, αποδεικνύονται πολύ λίγοι. Και είναι γεγονός, ότι νιώθετε ότι 
εξωτερικά δεν μπορείτε ουσιαστικά να πιστέψετε κανένα. Μέσα σε αυτήν τη 

κατάρρευση, είναι εύκολο να μιλήσεις για αθωότητα στον άνθρωπο που μέχρι 
πρότινος βασανίζονταν από άπειρες ενοχές. Και βασανίζονταν από ενοχές γιατί 
θεωρούσε τον εαυτό του κατώτερο των υπολοίπων. Γιατί εκείνοι που 

κρατούσαν τους θώκους, φάνταζαν τέλειοι. Φάνταζαν ιδανικοί. Δεν μπορούσε 
κάποιος να τους προσάψει οτιδήποτε. 

 
Και τότε ο ανθρωπάκος, που δεν είχε η ζωή του τόσο μεγάλη εμβέλεια όσο 
εκείνων των “σημαντικών” σε εισαγωγικά προσώπων και δεν μπορούσε να 

ξέρει τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και ένιωθε τύψεις για όλα αυτά 
που ο ίδιος έκανε, κρίνοντας τον εαυτό του αυστηρά απέναντι στη πλασματική 

αριστεία και τελειότητα των υπολοίπων, τότε ο ανθρωπάκος βλέπει ότι όλα 
αυτά που φάνταζαν ιδανικά, δεν είναι και ότι ο ίδιος είναι μια χαρά και δεν 

χρειάζεται να τύπτει τον εαυτό του, γιατί κάτι έκανε στραβό και κάπου δεν 
κατάφερε να ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρντ που του θέτανε οι υπόλοιποι. 
 

Για αυτό είναι μια πολύ καλή εποχή να μιλήσουμε για αθωότητα. Γιατί όλοι 
εσείς και πολλοί πολλοί άλλοι ακόμα, τώρα μπορούν να δουν τον εαυτό τους 

με άλλα μάτια. Και πιο εύκολα θα δεχτούν να απαλείψουν αυτά που πριν 
θεωρούσαν ενοχές, θεωρούσαν σφάλματα, παραπτώματα. 
 

Ο στόχος στα Μικρά Ελευσίνια είναι η επίτευξη της αθωότητας. 
 

«Ο άνθρωπος δεν ξαναγεννιέται με τα ίδια δεδομένα. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω 
το παρελθόν, δεν αλλάζει. Πως μπορώ να γίνω πάλι αθώος όταν έχω πράξει 
τόσα λάθη, τόσες αδικίες;» 

 
Στην αρχαία εποχή θεωρούνταν μίασμα αυτό. Θεωρούνταν μίασμα, που 

έπρεπε να καθαριστεί. Στη νέα εποχή έχετε φτάσει στο άλλο άκρο κάποιοι και 
θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα: τίποτα δεν ήταν λάθος, όλα ήταν 
όπως έπρεπε. Άρα δεν έχουμε λόγο να μιλούμε για παραπτώματα, για κάθαρση 

και για αθωότητα. Είναι όλοι αθώοι. Είναι όλα γήινα σενάρια, άρα γίνονται με 
τη συγκατάθεση της ψυχής, τόσο του θύματος όσο και του θύτη. Και σε αυτό 

το πλαίσιο δεν υπάρχει ανάγκη διόρθωσης. 
 
Η ανάγκη υπάρχει ήδη και φαίνεται. Δεν μπορείτε να αποκλείσετε την ανάγκη 

της διόρθωσης, της αλλαγής. Αλλά είναι πραγματικά απαραίτητο… ήταν 
απαραίτητο να περάσετε μέσα από αυτή τη φάση νοητικής επεξεργασίας έτσι 

ώστε, καταρχήν, να αποτινάξετε τα εντυπώματα ενοχής που έθεσαν στο 
υποσυνείδητό σας όλες οι διεργασίες των προηγούμενων γενεών και των 
δικών σας προηγούμενων ενσαρκώσεων. 

 
Διορθωτικές κινήσεις πάντα γίνονται. Το ζητούμενο είναι να γίνουν λογικά. 

Χωρίς την εμπλοκή του συναισθήματος, του κατώτερου συναισθήματος. Είναι 
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απαραίτητο να κρίνετε λογικά. Και όσο υπάρχουν εντυπώματα που 
βαραίνουν το υποσυνείδητό σας, η λογική που χρησιμοποιείτε είναι 

παράλογη. Δεν είναι υγιής. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά ένας άνθρωπος με 
βεβαρημένο υποσυνείδητο. 

 
«Τι είναι η λογική; Τι σημαίνει λογική; Αν ένα και ένα κάνουν δύο, αυτό θα 
παραμείνει δύο, είτε εγώ νιώθω τύψεις είτε όχι.»  Και η λογική η ίδια όμως 

βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες που θέτετε εσείς. Μπορεί να είναι 
μια απάνθρωπη λογική, μια ανθρωπιστική λογική και ούτω καθεξής. 

 
Εσείς με ποια λογική αποφασίζετε να κινηθείτε;. 
Για να επιλέξετε πραγματικά ελεύθερα, χρειάζεται το υποσυνείδητό 

σας να είναι ελεύθερο. Αλλιώς κάθε προσπάθεια παραμένει ατελής. 
Υπάρχει πάντα εκείνη η σκιά που βάζει προσκόμματα και ενώ ξεκινάτε με κάθε 

διάθεση να φανείτε λογικοί, αυτό που καθρεπτίζεται τελικά είναι το δικό σας 
πρόβλημα. 
 

«Με ποια λογική λοιπόν μπορούμε να δουλέψουμε στα Ελευσίνια Μυστήρια; 
Υπάρχει κάποια “λογική του Πνεύματος”... χμ.. που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε;» 
 

Υπάρχει! Υπάρχει και είναι ο εσωτερικός σας Νόμος. Ο εγγενής Νόμος 
σας, ο Νόμος που είστε.  Η μόνη λογική που προτείνουμε είναι ο Νόμος 
που είστε εσείς οι ίδιοι. Ο καθένας / η κάθε μια σας αποτελείτε έκφραση 

ενός ευρύτερου Κοσμικού Νόμου και ως τέτοια είστε ένας Νόμος. Δεν 
μπορούμε να επεκτείνουμε διαρκώς τη διερεύνηση που κάνουμε, χωρίς να τη 

βασίζουμε πάνω στο Νόμο που είναι ο καθένας από εσάς. Το σημαντικό είναι 
να μπορείτε και εσείς να αναγνωρίσετε αυτό το Νόμο. 
 

Η αθωότητά σας συνδέεται με το Νόμο που είστε, όχι με τον εξωτερικό νόμο. 
Ο εξωτερικός νόμος ρυθμίζει τις κοινωνικές συνθήκες και κάνει καλά και 

εκφράζει τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Εσείς όμως ποιοι είστε 
πραγματικά; Ποια είναι η δική σας αλήθεια; Αυτή η αλήθεια είναι η 
λογική των Ελευσινίων.  Όλα τα υπόλοιπα είναι ψευδείς συνθήκες, είναι 

πλαστές τοποθετήσεις που σας βοηθούν να κινηθείτε σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο για να ικανοποιήσετε το σενάριο της ζωής σας. 

 
Άρα, για να προχωρήσετε στα Μεγάλα Ελευσίνια, περνάτε από τα Μικρά 
Ελευσίνια Μυστήρια, που είναι μια διαδικασία κάθαρσης -μυητικής 

κάθαρσης- αλλά και για να φτάσετε εκεί ακόμα, πρέπει να οδηγηθείτε 
στην αθωότητα και αυτή η αθωότητα κρίνεται, όχι με τους νόμους της 

ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά σύμφωνα με το δικό σας εγγενή Νόμο. 
 
Είναι μια λέξη που ήδη ακούσατε πολλές φορές απόψε και θα ακούσετε και 

άλλες φορές στο μέλλον. 
 

Τι θα ήταν αυτό που θα σας αθώωνε μπροστά στο δικό σας Νόμο; Πόσο εύκολο 
ή δύσκολο είναι να ακολουθήσετε το δικό σας εγγενή Νόμο; Να τον εκφράσετε, 
να τον υλοποιήσετε, να γίνετε αυτό, να φτάσετε στην εντελέχεια του στη γη; 

Ίσως το πιο δύσκολο από όλα. Αλλά βέβαια πάντοτε είμαστε εδώ για να 
βοηθήσουμε. 
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Αποτέλεσμα όλων αυτών των διεργασιών θα είναι να βρείτε μια νέα ισορροπία. 
Μέσα από το θάνατο στον οποίο καλείστε να φτάσετε, να μπείτε, θα 

βρείτε την ισορροπία μιας νέας ζωής και αυτό δεν είναι απλά 
συμβολικό. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη και αληθινή βάση. 

 
Η νέα ζωή την οποία σας υπόσχομαι, γιατί ακούγεται σαν υπόσχεση αυτό, θα 
είναι πολύ συγκεκριμένη και θα τη δείτε να ξετυλίγεται μπροστά σας βήμα με 

το βήμα. Τα πάντα γίνονται επειδή το θελήσατε εσείς και είστε εδώ 
επειδή το θελήσατε πραγματικά. Αν δεν το θέλατε στη καρέκλα σας θα 

κάθονταν κάποιοι άλλοι. Το τονίζω αυτό, για να σας θυμίσω τη 
δέσμευση εργασίας την οποία αναλαμβάνετε συμμετέχοντας σε αυτό 
το κύκλο. 

 
Κατεβαίνω ακόμα χαμηλότερα κοντά σας. Σας προσεγγίζω όλο και 

περισσότερο. Καθώς δέχεστε να με ακούσετε, μεταφέρω σε εσάς ενέργειες του 
Πνεύματος που εκπροσωπώ. Του Πνεύματος που είμαι. Του πνεύματος μιας 
άλλης εποχής σύμφωνα με τις δικές σας εικασίες, που ποτέ όμως δεν έπαψε 

να είναι παρών -και θα είναι παρών, μέχρι να λήξει αυτός ο κοσμικός κύκλος. 
Γιατί βλέπετε, οι ενέργειες των Ολύμπιων έρχονται από πολύ ψηλά και 

δεν έχουν σταματήσει ποτέ να εργάζονται στη γη. Να εργάζονται σε αυτή 
τη χώρα, σε αυτό το τόπο με τους ανθρώπους του, αλλά και με όλους όσους 

επιθυμούν να έλθουν σε επαφή μαζί τους. 
 
Είμαστε εδώ στο διηνεκές. Το ότι δεν το αναγνωρίζετε αυτ,ό δεν σημαίνει ότι 

δεν είμαστε. Είμαστε παρόντες και παρούσες. Ερχόμαστε κοντά σας μέσα από 
πολλές μορφές και τρόπους. Αγγίζουμε τη συνείδησή σας. Εσείς τι θα κάνετε; 

Θα περιοριστείτε σε όσα σας περιγράφουν κάποιοι άλλοι; Θα 
αρκεστείτε στις περιγραφές που σας προσφέρουν άλλοι έτοιμες 
περιγραφές ή θα ζητήσετε να μπείτε βαθύτερα και να βιώσετε οι ίδιοι 

τις ποιότητές μας και αυτό που είμαστε; Είναι στο δικό σας χέρι και από 
εσάς εξαρτάτε ο βαθμός στον οποίο θα συνδεθείτε μαζί μας. 

 
Θα μπορούσα να σας κάνω πολλές περιγραφές για τους Ολύμπιους, τον 
καθένα τη κάθε μια ξεχωριστά. Δεν είναι αρκετό. Η εμπειρία είναι αυτή που 

χρειάζεστε. Χρειάζεται να εμπειραθείτε την ενέργεια του κάθε ενός από 
εμάς ξεχωριστά. 

 
Και έτσι τώρα σας παίρνω από το χέρι, τον καθένα τη κάθε μια ξεχωριστά και 
σας οδηγώ σε ένα άλλο πεδίο, πολύ πέρα από τα γήινα. Σας κρατώ από το χέρι 

σαν μικρά παιδιά. Δώστε μου το χέρι σας και αφεθείτε με εμπιστοσύνη. Σας 
οδηγώ ψηλά στον Όλυμπο. Σε εκείνη τη περιοχή που λέγεται ότι είναι η 

κατοικία των Ολύμπιων. 
 
Αλλά ξέρετε, δεν μπορείτε να πάτε με τη μορφή που έχετε τώρα. Με τη μορφή 

που έχετε τώρα μπορείτε να δείτε το βουνό, να ανεβείτε σε αυτό, να φτάσετε 
μέχρι τη κορυφή, να κατεβείτε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα μπείτε στη δική 

μας ενέργεια. 
 
Γίνετε παιδιά! Έτσι σας ανεβάζω στον Όλυμπο, σαν παιδιά. Διατηρείστε 

τη παιδική σας μορφή. Κοριτσάκια και αγοράκια.  
Εδώ βρίσκεται ένα σημαντικό κλειδί που είμαι σίγουρη ότι λίγοι έχετε μάθει 

μέχρι τώρα. Όταν διατηρείτε την παιδική σας μορφή, μπορείτε να 
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εισέλθετε σε οποιοδήποτε πεδίο επιθυμείτε. Μπορείτε να περάσετε 
μέσα από οποιαδήποτε πύλη επιθυμείτε. Αρκεί να θυμόσαστε ότι 

εισέρχεστε σαν παιδιά. 
 

Και ξαφνικά, καθώς προχωρούμε στον Όλυμπο, καθώς ανεβαίνουμε στη 
κορυφή, τα πάντα γεμίζουν Φως! Κρατώ στα χέρια μου ένα τσούρμο παιδιά, 
άταχτα μερικές φορές. Οι φωνές τους ακούγονται σε όλα τα λαγκάδια, τα γέλια 

τους, τα πειράγματά τους. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε εσείς για τα παιδιά. 
Και είναι μια εικόνα, θα έλεγα, ψευδής. Στη πραγματικότητα αυτό που 

επικρατεί εδώ είναι διαφορετικό. 
 
Έχω μαζί μου μια ομάδα παιδιών που με ακολουθούν σιωπηλά. Μέχρι τη 

κορυφή, εκεί, στο οροπέδιο των Μουσών. Ανεβαίνουμε όλοι μαζί χέρι χέρι. 
Κάνουμε μια μακριά αλυσίδα. Τόσο μακριά, που ενώνει τη κορυφή του 

Ολύμπου με τους πρόποδες χαμηλά, στο ύψος της θάλασσας. 
 
Αυτή τη στιγμή οι ενέργειες της ομάδας έτσι απλώνονται. Συνδέουμε τη 

κορυφή του Ολύμπου με τα πεδινά. Υπάρχει λόγος που επιμένω σε αυτή την 
εικόνα. Βρίσκομαι επάνω πρώτη και σας μαζεύω σιγά σιγά όλους εδώ. 

 
Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για το καθένα σας διαφορετικός. Άλλος ήλθε 

να μάθει για τα Ελευσίνια, άλλος ήλθε για να απελευθερωθεί από το φόβο του 
θανάτου, άλλος ήλθε για να κάνει μια βαθιά δουλειά με τον εαυτό του. Ο 
καθένας, η κάθε μια σας έχετε διαφορετικά αιτήματα. 

 
Σε αυτό το επίπεδο όλα γίνονται ένα. Στο επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα 

πραγματικά ομονοείτε. Μαζεύετε την ενέργειά σας και η νοητική ουσία 
κυκλοφορεί ισόρροπα σε όλους. Φως. Άπλετο Φως. 
 

Παρών είναι ο Δίας. 
Σας καλεί κοντά του και σας ζητά να τον αγγίξετε. Αγγίξτε το πόδι του, την 

καρδιά του, το χέρι του. Αγγίξτε τον. Θα διαπιστώσετε ότι μόλις τον αγγίζετε, 
παύετε να είστε πια το παιδί, το μικρό παιδί και γίνεστε μια μεγάλη λαμπερή 
οντότητα. Τόσο λαμπερή όσο δεν είχατε φανταστεί ποτέ για τον εαυτό σας. 

Είναι αληθινό αυτό! 
 

Κρατήστε αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια, κρατήστε το Φως, κρατήστε τη 
μορφή. Με αυτήν τη μορφή μπορείτε να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε 
διαλογισμό. Τα μάτια σας σπινθηροβολούν, όχι από εξυπνάδα, από χαρά και 

Φως! Εδώ δεν είστε έξυπνοι - δεν μπορείτε να είστε έξυπνοι. Οι εξυπνάδες 
ανήκουν στο γήινο πεδίο. Εδώ μπορείτε να είστε γεμάτοι με χαρά και Φως. 

Μπορείτε να είστε η ανώτερη διάνοια που διαθέτετε. 
 
Η ανώτερη διάνοια δεν έχει καμία σχέση -το τονίζω και πάλι για 

συγκεκριμένους από εσάς- δεν έχει καμία σχέση με τη γήινη εξυπνάδα 
σας. 

 
Ο Οδυσσέας ήταν πανέξυπνος αλλά αυτό δεν τον βοήθησε να φτάσει 
στην Ιθάκη του. Έπρεπε να διαχειριστεί τη σχέση του με τους Θεούς. 

Τι σας λέει αυτό; Δηλαδή να διαχειριστεί κάποιες όψεις του που ήταν πολύ 
διαφορετικές, πολύ ανώτερες από τη γήινη ευστροφία του.  
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Απολαύστε το Φως και τη χαρά που είστε εδώ. Γαλήνια χαρά. Δεν είμαστε 
μόνοι μας, βρίσκονται και άλλοι κοντά μας. 

 
Στο υλικό που θα σας δώσει η Άννα από τη περυσινή συνάντηση, την 

αντίστοιχη του κύκλου των Μικρών Ελευσινίων, θα βρείτε μια άλλη τεχνική. 
Θα μάθετε για κάποιες άλλες οδηγίες και, μαζί, αν συνδεθείτε επαρκώς, θα 
προχωρήσουμε σε έναν άλλο τρόπο σύνδεσης με τον Όλυμπο. 

 
Θέλω να τονίσω ότι οι δύο τρόποι διαφέρουν και τα αποτελέσματα είναι επίσης 

διαφορετικά. Θα ήταν καλό να δοκιμάσετε και τους δύο. Σε κάθε περίπτωση 
καλέστε εμένα για να σας οδηγήσω. 
 

Εδώ λοιπόν στη κορυφή, στα υψίπεδα του Ολύμπου, κάνετε τη σύνδεσή σας 
με τον Απόλλωνα το Θεό του Φωτός, τον Δία, τον Ερμή που λέτε και 

Τρισμέγιστο αλλά είναι αρκετός σαν Ερμής πραγματικά-υπέρ αρκετός= και με 
όλες τις Ολύμπιες Αρχές και Θεότητες και εδώ αποκτάτε και εσείς ένα 
ενεργειακό σώμα, ικανό να σας εξυπηρετήσει στην επαφή σας μαζί μας. 

 
Δεν μπορείτε ακόμα όλοι/όλες να είστε σε επαφή μαζί μας στις συνηθισμένες 

συνθήκες της ζωής σας. Για κάποιους είναι πιο δύσκολο για την ώρα. Για αυτό 
σας προσφέρω αυτό το σώμα, ώστε μέσω αυτού να συνδέεστε και να 

επικοινωνείτε μαζί μας. Όσο περισσότερο το φοράτε, τόσο πιο γρήγορα θα 
εξισορροπηθεί η τάση, θα εξισορροπηθούν οι διαφορές, θα απαλειφθούν και 
θα μπορείτε αργότερα να κρατάτε τη σύνδεση ζωντανή στη καθημερινότητά 

σας. 
 

Ας πάρουμε λίγο χρόνο ακόμα για να σας δείξω το εξής. Με το σώμα που έχετε 
τώρα, το σώμα του Φωτός, του Ολύμπιου Φωτός, κινηθείτε στον Ολύμπιο 
χώρο. Υπάρχουν κατασκευές, υπάρχουν οικήματα Ιερά διάσπαρτα. 

Καθένας από εμάς έχουμε έναν Οίκο. Στην οροφή στο υψηλότερο σημείο 
βρίσκεται ο Δίας. 

 
Δοκιμάστε να μπείτε σε κάποιους από τους Οίκους και να συνδεθείτε με Αυτόν 
που βρίσκεται εκεί. 

 
[παύση] 

 
Θα διαπιστώσετε ότι όταν λειτουργείτε μέσα από αυτό το φωτεινό σώμα 
και συνδέστε μαζί μας, επικρατεί διαύγεια. Πνευματική, νοητική διαύγεια. 

Αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορείτε να αξιοποιήσετε δεόντως. Μη το ξεχάσετε 
ποτέ. Διαύγεια. Διαύγεια! 

 
Οι ερμηνείες πολλές, αληθινές. Μέσα από αυτή τη διαύγεια μπορείτε να δείτε 
τα πάντα, όλα όσα σας αφορούν και να τα αξιολογήσετε. Στην πραγματικότητα 

το κριτήριο αθωότητας είναι αυτό. 
 

Για να το θέσω καλύτερα, για να μπορέσετε να φτάσετε στην αθωότητα 
και να αξιολογήσετε την αθωότητά σας, θα χρειαστεί να σταθείτε σε 
αυτή τη διαύγεια. Τότε θα μπορέσετε να φτάσετε σε αληθινά συμπεράσματα. 

 
Ας είναι λοιπόν το επόμενο διάστημα μέχρι τη μύηση των Μικρών 

Ελευσινίων, ένα διάστημα εργασίας, αξιολόγησης των πεπραγμένων 
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σας και της αθωότητάς σας μέσα από την Ολύμπια διαύγεια. 
 

Την ώρα της μύησης θα γίνουν κάποιες βαθιές συνδέσεις. Η ίδια η μύηση δεν 
αφορά τη κάθαρση, αλλά για να φτάσετε σε αυτήν χρειάζεται να καθαρθείτε. 

 
Δίνω το λόγο στο Δία. 
 

 
Δίας: 

 

Σας καλωσορίζω στο Φως. Στο πεδίο του Φωτός. Λίγα λόγια θα σας πω, μόνο 

για να σας τονίσω ότι ερχόμενοι εδώ, πλέον αποτελείτε μέρος της 
Ολύμπιας ενέργειας. 
 

Εξυπονοείται ότι είναι απαραίτητο να πάρετε μια βαθιά απόφαση. Δέσμευσης. 
Δηλαδή, δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω, αν δεν δεσμευτείτε να 

εργαστείτε με τους Ολύμπιους και τις Ολύμπιες ενέργειες του Φωτός. 
 
Είμαι εγώ που επιβλέπω το πεδίο αυτό και γνωρίζω. Τώρα, αν είστε 

αποφασισμένοι να προχωρήσετε, δηλώστε εσωτερικά τη πρόθεσή σας να 
δεσμευτείτε σε αυτήν την εργασία. Δεν θέλησα να το ζητήσω πριν φτάσετε 

εδώ, γιατί δεν θα ήταν αρκετά δίκαιο για εσάς, να σας ζητηθεί δέσμευση… η 
δέσμευση να εργαστείτε σε ένα πεδίο που δεν γνωρίζετε. 
 

Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε. Αν αποφασίσετε όχι, αν αποφασίσετε ότι δεν 
επιθυμείτε να δεσμευτείτε σε αυτή την εργασία, είστε ελεύθεροι να 

αποχωρήσετε. Γιατί δεν θα μπορέσετε επίσης να προχωρήσετε να 
ολοκληρώσετε τα Μικρά Ελευσίνια. Ο δρόμος θα είναι κλειστός. 
 

Εφόσον αποφασίζετε ότι πράγματι λαμβάνετε τη δέσμευση να εργαστείτε με 
το Ολύμπιο Φως και εμάς, τότε μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτή η δέσμευση είναι 

επίσης το κλειδί που θα σας επιτρέψει να βρεθείτε και πάλι σε αυτό το πεδίο. 
Δεν μπορείτε να μπαινοβγαίνετε χωρίς σοβαρότητα, απλά περαστικοί. 

Είμαι εδώ και ελέγχω αυτό το πεδίο. Επιθυμώ τάξη και οργάνωση. 
 
Έχοντας πει αυτά, σας παραδίδω και πάλι στα χέρια της Δήμητρας. 

 
 

[Μεσολαβεί διάλειμμα για κατάθεση εμπειριών] 
 
.................. 

 
Διευρύνετε τη συνείδησή σας, όσο είναι απαραίτητο για να προχωρήσετε. Μη 

ζητάτε να διευρύνεστε στο άπειρο. Να διαχειρίζεστε με σοφία και 
σύνεση την ενέργειά σας. Θα λέτε: «Ζητώ να διευρυνθώ, τόσο όσο 
είναι απαραίτητο για την εργασία που κάνω, για να φέρω εις πέρας την 

εργασία που έχω αυτήν την περίοδο». 
 

Ζητάτε συχνά στα όνειρά σας… -εννοώ τα όνειρα που κάνετε ξύπνιοι και τις 
εργασίες διαλογισμού- ζητάτε να διευρυνθείτε στο άπειρο. Αυτή η πρακτική 
δεν είναι λάθος αλλά δεν σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ενέργειά σας. Το να 

διευρυνθείτε στο άπειρο δεν είναι αδύνατο αλλά δεν σας εξυπηρετεί. 
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Μοιάζετε με τον άνθρωπο, που ζητά να έχει όλα τα πλούτη της γης. Γιατί; Δεν 

χρειάζεται όλα τα πλούτη της γης για να φέρει εις πέρας το γήινο σενάριό του. 
Δεν χρειάζεστε όλη την ενέργεια του σύμπαντος. Για αυτό να ζητάτε 

να έχετε αυτό που χρειάζεστε και ενεργειακά. Να διευρύνεστε τόσο, 
ώστε να ολοκληρώνετε επιτυχώς κάθε εργασία. 
Το τονίζω αυτό, γιατί σημειώνονται πολλές υπερβολές κατά τη 

προσέγγισή σας στα εσωτερικά πεδία. Υπάρχει μια μέση οδός και αυτή 
είναι καλό να χρησιμοποιείτε.  

 
«Μηδέν άγαν». 
 

Και το τονίζω αυτό γιατί πολλοί, αρκετοί από εσάς, νιώθετε ότι, αν καταφέρετε 
να διευρυνθείτε, θα έχετε λύσει όλα σας τα προβλήματα. Τα προσωπικά, τα 

συναισθηματικά, τα επαγγελματικά, τα εσωτερικά, τα πάντα. 
Η διεύρυνση όμως δεν είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε. Δεν σημαίνει ότι 
όταν κρατάτε, όταν μεγεθύνετε την αύρα σας, όταν μεγεθύνετε το πεδίο σας, 

θα είστε πιο λειτουργικοί. 
 

Είναι κάποιοι που ζητούν να μεγεθύνουν την αύρα τους, για να αποδείξουν ότι 
είναι ικανοί εσωτερικά, ότι έχουν πολύ ισχυρές πνευματικές ικανότητες. 

Μοιάζουν δηλαδή με το κοράκι που αποφάσισε να κολλήσει πάνω του τα φτερά 
όλων των πουλιών, για να γίνει όμορφο και να προσελκύσει. Υπάρχει μια 
εγωπάθεια σε αυτή τη στάση. 

 
Να ζητάτε τα ενεργειακά σας κέντρα, τα σώματα της αύρας σας, να 

είναι ισορροπημένα και λειτουργικά και να μην ξοδεύετε άσκοπα την 
ενέργειά  σας προσπαθώντας να τα διευρύνετε πέρα του δέοντος… 
γιατί ξοδεύετε ενέργεια.  Είναι φυσικό να το κάνετε αυτό, όταν 

πειραματίζεστε. Είναι φυσικό να πειραματίζεστε αλλά χρειάζεστε να θυμόσαστε, 
ότι τα πάντα είναι ενέργεια και η σοφή διαχείριση και συνετή διαχείριση 

της ενέργειας θα σας βοηθήσει να φτάσετε πιο γρήγορα στο σκοπό σας. 
 
Ο σταθερός βηματισμός σας οδηγεί πιο γρήγορα στο σκοπό σας από 

ότι τα ξαφνικά και ακανόνιστα πηδηματάκια. Να έχετε ρυθμό. Ένα 
σταθερό ρυθμό. Η ιδέα, η έννοια του ρυθμού είναι πάρα πολύ σημαντική και 

στα Ελευσίνια Μυστήρια αλλά σε αυτή θα αναφερθούμε σε άλλη συνάντηση. 
 
Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία μας. 

Με έχετε αρκετά μαζί σας αυτή τη περίοδο καθώς η Αθηνά δεν θέλει ακόμα να 
μιλήσει, έχει να επιτελέσει κάποιο άλλο έργο. Και έτσι βρίσκομαι εγώ, η Μητέρα, 

κοντά  σας - όχι μόνο αλλά κρατώ τα ηνία της συνάντησης. 
 
Η Αθηνά, φίλη, σύντροφος, βοηθός στο έργο μας, είναι πολύτιμη. Ξέρω ότι 

την αγαπάτε ιδιαίτερα. Συμβολίζει για εσάς όλα όσα θα θέλατε να έχετε, να 
είστε. Ποιος θα ήθελε αλήθεια -ή ποια- να είναι μια Θεά των δημητριακών! 

Ενώ μια Θεά της σοφίας, ισχυρή, ελεύθερη...! Όλοι, όλες θα θέλατε να είστε 
σαν αυτήν! Πόσα πράγματα κρύβεται μέσα σας; 
 

Θα πρέπει να κάνετε ένα κύκλο με την Αθηνά [γέλια] να σας μιλήσει για τα 
δικά της θέματα αφού τόσο την αγαπάτε. Για την ώρα θα συνεχίσουμε οι δυο 

μας, εμείς και εσείς δηλαδή, εγώ και εσείς από την άλλη πλευρά στα Ελευσίνια. 
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Ο κύκλος που κάνει η Άννα είναι αρκετός... Οι κύκλοι που κάνει είναι πολλοί 

αλλά κάθε τόσο ερχόμαστε και ζητούμε να προστεθεί κάτι, έτσι όλοι να έχουν 
τη δική τους φωνή. Να μπορούν να φέρουν την ενέργειά τους σε ένα ξεκάθαρο 

πλαίσιο και να μην αναμειγνύονται με τη δουλειά των υπολοίπων. Και αφού 
υπάρχουν ευήκοα ώτα, χαιρόμαστε να το κάνουμε. 
 

Είστε ήδη στη δεύτερη συνάντηση των Μικρών Ελευσινίων και η Δήμητρα έχει 
αποφασίσει να σας μιλήσει η ίδια, να πει πολλά με το δικό της τρόπο, η 

Περσεφόνη όμως δεν έχει φανεί.  
 
Θα φανεί η Περσεφόνη; Τι λέτε; Τη θέλετε κοντά σας; 

 
Δεν τη τιμάτε ιδιαίτερα τη Περσεφόνη, γιατί σας έχουμε πει ότι αντιπροσωπεύει 

τη ψυχή. Εφόσον ξέρετε λοιπόν ότι αντιπροσωπεύει τη ψυχή, δε βρίσκετε 
κανένα λόγο να τη τιμήσετε ιδιαίτερα. Εσείς θέλετε Θεούς, θέλετε κάτι 
διαφορετικό: «Είναι η ψυχή, είναι η δική μου ψυχή, μπορώ να έλθω σε επαφή 

μαζί της όποτε θέλω, άρα γιατί να χάνουμε το χρόνο μας τώρα;» 
 

Έτσι και εγώ λοιπόν θα ήθελα τώρα να σας βγάλω από αυτήν την πλάνη και 
να σας ζητήσω να καλέσετε κοντά σας τη Περσεφόνη. Γιατί η αλήθεια είναι, 

ότι μέσω της Περσεφόνης έρχεστε σε επαφή με εμάς. Αυτό σας διαφεύγει, 
πολύ βολικά. Αν δεν υπήρχε η Περσεφόνη, δεν θα μιλούσαμε αυτή την 
ώρα. Δεν θα υπήρχε ο μύθος, δεν θα υπήρχε η πλοκή, δεν θα υπήρχαν οι 

αντιστοιχίες, δεν θα είχαμε λόγο να έχουμε μαζευτεί εδώ.  Αυτή η φουκαριάρα 
είναι που την απήγαγε ο Πλούτωνας και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία έρωτα, 

πάθους, θυμού. Η Περσεφόνη. Η κόρη! 
 
Ξέρω ότι σας μπερδεύει ο μύθος, ξέρω ότι σας μπερδεύουν οι καταγραφές που 

έχετε από την αρχαιότητά σας -και μη νομίζετε ότι και τότε τα πράγματα ήταν 
πολύ ξεκάθαρα για αυτούς. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι μας τιμούσαν ως μια 

θεότητα. Έλεγαν: “Οι Θεές, η Μητέρα και η Κόρη” ή “Η Θεά” και εννοούσαν 
και τις δύο. 
 

Για να δούμε λοιπόν, τι μπορείτε εσείς να κατανοήσετε από αυτό. Τι μπορεί 
να εννοούσαν όταν έλεγαν «Η Θεά» και αναφέρονταν τόσο στη 

Μητέρα όσο και στη Κόρη; Δύο σε ένα. Εδώ θα ήθελα τη δική σας 
συμμετοχή. Πάρτε λίγα λεπτά για να σκεφθείτε και να μοιραστείτε με όλους 
την άποψή σας. 

 
[Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, ανταλλαγή απόψεων.] 

 
Να αναρωτηθείτε, τι είστε εσείς. Τι είσαι εσύ και εσύ και εσύ; Τι είστε εσείς; Η 
μάνα; Η κόρη; Ο γιος; Ο πατέρας; Μέσα από αυτό το δρόμο θα βρεθεί η 

απάντηση. Τι είστε εσείς; 
 

Οι αρχαίοι σας πρόγονοι καταλάβαιναν πολύ καλά το τι σήμαινε αυτό αλλά 
επειδή υπήρχαν απόκρυφες διδασκαλίες, διδασκαλίες που δεν επιτρέπονταν 
να δοθούν παραέξω, δεν έμπαιναν στη διαδικασία να ερμηνεύσουν αυτό που 

έλεγαν. 
 

Αλλά ναι, η Μητέρα και η Κόρη είναι Ένα. Εσείς τι είστε; Μπαίνετε στη 
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διαδικασία να διακρίνετε, να ξεχωρίσετε, το φυσικό σώμα από τη ψυχή. 
Θεωρείτε  ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Ένα 

κλειδί που θα δοθεί πολύ αργότερα. Για την ώρα θα συνεχίσουμε. 
 

Δεν έχετε απομακρυνθεί από τον Όλυμπο ακόμα, βρίσκεστε στην ενέργειά του. 
Όλοι, όλες, μπορείτε να συνδεθείτε και να παραμένετε συνδεδεμένοι εδώ. 
Ο χώρος είναι μεγάλος και χωράει τα πάντα. 

 
Υπάρχουν πέρα από τα Μυστήρια που κάνετε -τα Ελευσίνια, τα Μυστήρια του 

Νείλου, όποια άλλα μυστήρια επιτελείτε-, υπάρχουν τα Μυστήρια του 
Φωτός. Ένα κλειδί από αυτά, ένα σημείο από αυτά, είναι ότι μέσα στο Φως 
υπάρχουν τα πάντα. 

 
Ο χώρος μέσα στο Φως είναι διεσταλμένος και περιλαμβάνει τα πάντα. 

Αυτή είναι μια δήλωση-κλειδί. 
Έτσι και το Φως του Ολύμπου περικλείει τα πάντα. 
 

Αυτό δεν μπορείτε να το δείτε, όσο βρίσκεστε έξω. Μπορείτε να το νιώσετε 
όταν σταθείτε εδώ και συνδεθείτε με αυτό το Φως. Τότε θα συνειδητοποιήσετε 

πόσα πολλά περιλαμβάνονται στη λέξη “πάντα”. Πόσα πολλά εννοώ όταν λέω 
“τα πάντα”. Τι εύρος έχει η έννοια των “πάντων”. Παίζουμε με το Φως! 

 
Δεν είναι οι συνήθεις πληροφορίες που δίνονται στον Ελευσίνιο κύκλο αλλά, 
μια που επεκτείνουμε τη διδασκαλία, δε βρίσκω γιατί δεν θα πρέπει να σας 

αναφέρω και κάποια άλλα ζητήματα. Θεωρητικά, στα Ελευσίνια ασχολείστε με 
το σκοτάδι, με τον Άδη, τα τάρταρα, τις πιο σκοτεινές πλευρές του εαυτού σας. 

Θέλω όμως να δείτε  την ισορροπία που υπάρχει. Αυτός που είναι στον Άδη, 
δεν βλέπει το φως, αυτός που κατεβαίνει στα τάρταρα δεν βλέπει το φως, δεν 
καταλαβαίνει το φως, είναι τα πάντα σκοτεινά. Αυτός όμως που είναι στο φως, 

βλέπει τα πάντα, κατανοεί τα πάντα. Επικοινωνεί με τα πάντα. 
 

Άρα έχετε να εργαστείτε προς δυο διαφορετικές κατευθύνσεις. Μια 
προς τα κάτω βαθιά στον Άδη και μια προς τα επάνω στη κορυφή του 
Ολύμπου. Είναι κίνηση προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι 

δημιουργούνται δύο πόλοι που τελικά ναι, αλλάζουν. Οι πόλοι αλλάζουν. 
Είναι αλήθεια. Για να αλλάξουν όμως, θα πρέπει πρώτα να έχουν 

μετασχηματιστεί. Να έχει επέλθει απαραίτητη αλλαγή, εξισορρόπηση. 
 
Πρόκειται για ένα ακόμα Μυστήριο και Μυστικό, το πώς ο Όλυμπος 

μπορεί να γίνει Άδης και το πώς ο Άδης μπορεί να γεμίσει με Ολύμπιο 
Φως. Αυτό το Μυστικό δε θα το μάθετε παρά μόνο στην Εποπτεία. Μέχρι τότε 

θα μάθετε να κινείστε προς τις δύο κατευθύνσεις, γιατί χρειάζεται τα βήματα 
να γίνουν ένα - ένα και να αναγνωρίζετε κάθε φορά που στέκεστε. 
 

Συχνά στην πορεία της εργασίας που κάνουμε, θα βρεθείτε παρέα με τον 
Πλούτωνα και την άλλη στιγμή θα είναι δίπλα σας ο Δίας, για να ξαναέλθει ο 

Πλούτωνας. Ο Δίας και ο Άδης εναλλάσσονται. Η μυστική διδασκαλία δεν 
αφορά μόνο αυτά. Αναφέρομαι σε βιώματα που θα έχετε, αν είστε 
προσανατολισμένοι επαρκώς στην ενέργεια των Ελευσινίων. 

 
Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται από τη πλευρά σας μια ιδιαίτερη προσπάθεια και 

εστίαση στα Μυστήρια. Χρειάζεται να αποδεχτείτε και να αγκαλιάσετε αυτή την 
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ενέργεια και να αφεθείτε με εμπιστοσύνη στα χέρια μας. 
 

Δεν είστε εσείς αυτοί που θα καλείτε τον Άδη και τον Δία, τον Πλούτωνα και 
τον Δία. Θα έρχονται οι ίδιοι όταν κρίνουν απαραίτητο. Η δική σας θέση θα 

πρέπει να είναι αυτή του Μυσταγωγού. Εσείς θα πρέπει να είστε ο Ιερέας 
και η Ιέρεια που θα εκτελείτε εσωτερικά τελετουργίες απέναντι στις 
Θεότητες που σας επισκέπτονται. 

 
Οι παλιοί θα καταλάβουν, ότι τώρα πια ανεβάζουμε τον πήχη πολύ και θα 

πρέπει να μας συγχωρήσουν για αυτό αλλά, καθώς συσσωρεύεται η ενέργεια, 
χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Αυτό που ήταν δύο χρόνια πριν, διαφέρει 
πολύ από αυτό που ήταν ένα χρόνο πριν, από αυτό που είναι σήμερα και από 

αυτό που θα είναι μετά από δέκα χρόνια. Και η δική σας παρουσία και 
συμμετοχή είναι που διευκολύνει εμάς να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε εκ νέου 

τα Ελευσίνια, με το υλικό που φέρνουμε. 
 
Η δική σας θέση λοιπόν είναι να ιερατεύετε μπροστά στις Θεότητες που 

σας επισκέπτονται. Βέβαια τώρα βρίσκεστε ακόμα στην αρχή του κύκλου 
των Μικρών Ελευσινίων. «Τι στην ευχή θα κάνουμε τώρα;» ρωτάτε. «Άλλωστε, 

ακόμα δεν έχουμε πάρει τη Μύηση, δεν έχει ολοκληρωθεί η κάθαρση και τώρα 
μόλις μας μιλήσατε για την αθωότητα!»  Ναι, κατανοητό. Θα πάρετε λίγο 

χρόνο ακόμα μέχρι τη πραγματοποίηση της Μύησης. Από εκεί και πέρα θα σας 
ανατεθεί κάποιο αξίωμα -εσωτερικό αξίωμα- Ιερατεύοντος. 
 

Δηλαδή, η επικοινωνία σας μαζί μας, δε θα γίνεται όποτε το θέλετε εσείς, όποτε 
πιστεύετε ότι απαιτείται, αλλά όποτε κρίνουμε εμείς απαραίτητο. Άλλωστε 

εποπτεύεστε και θα εποπτεύεστε. Είμαστε διαρκώς παρόντες και γνωρίζουμε. 
Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μας καλείτε. Άλλωστε, σας είπα ξεκινώντας 
τη σημερινή συνάντηση, ότι είναι καλό να ανοίγετε τη καρδιά σας και να ζητάτε 

από τη Θεότητα να έρχεται. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι απαραίτητο πάντα 
να ανοίγετε τη καρδιά σας. Αλλά θα πρέπει επίσης να είστε έτοιμοι ότι 

το άνοιγμα καρδιάς με εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δέχεστε, ότι μπορεί 
να έλθει μια άλλη Θεότητα από αυτή που ζητάτε, γιατί έτσι είναι 
κατάλληλο. 

 
Χρειάζεται διαχείριση το εγώ. Αυτό προσπαθούμε να διαχειριστούμε εδώ. Έτσι 

λοιπόν μπορείτε εσείς βέβαια να επικαλείστε, να ανοίγετε τη καρδιά, αλλά θα 
ξέρετε ότι θα ερχόμαστε κατά πώς είναι κατάλληλο κάθε φορά. 
 

Μέχρι τη τέλεση των Μικρών Ελευσινίων θα συνεχίσουμε με θεωρία και 
ασκήσεις διαλογισμού, καθοδηγούμενου διαλογισμού, όπως τώρα. Θα πρέπει 

να είστε έτοιμοι όμως ότι, από εκείνο το σημείο και μετά, η θέση σας είναι 
διαφορετική. Το καταλαβαίνετε, γιατί φυσικά άλλη είναι η στάση του 
περαστικού, αυτού που πέρασε τυχαία, «είδε φως και μπήκε» για να δει τι 

γίνεται και άλλη η στάση εκείνου που έχει ευθύνη για τη τήρηση κάποιων 
αρχών. 

 
Εξηγώ ότι σκοπός αυτού είναι να νιώσετε ότι έχετε την ευθύνη του 
κοινού μας χώρου. Ο χώρος, ο εσωτερικός χώρος συνάντησής μας, 

είναι ιερός και την ευθύνη της τήρησης της ιερότητάς του, δεν την 
έχουμε εμείς μόνο αλλά και εσείς. Δεν μπορεί να περιμένετε από εμάς να 

διαφυλάττουμε την ιερότητα αυτού του εσωτερικού χώρου, χωρίς εσείς 
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αντίστοιχα να πράττετε ανάλογα.  
 

Για αυτό ζητούμε, μετά από τη μύηση των Μικρών Ελευσινίων να ιερατεύετε. 
Εξ ου και ο χαρακτηρισμός σας πλέον ως Μύστες των Μικρών Ελευσινίων.  

 
Έχοντας την ευθύνη για τον κοινό ιερό χώρο, οικειοποιείστε τη δόνηση, κάνετε 
τη δόνηση δική σας. Όχι απλά αφομοιώνετε τις ενέργειες, αλλά γίνεστε κύριοι 

αυτού του χώρου και αυτό είναι το ζητούμενο. 
 

Λίγα λόγια ακόμα πριν κλείσουμε. Η Περσεφόνη είναι εδώ φυσικά. Και ζητά να 
συνδεθείτε μαζί της. Από την ερχόμενη συνάντηση θα περνάτε σε εμένα 
μέσω της Περσεφόνης. Κατά τον τύπο που καταδείχθηκε από κάποιον άλλον 

που είπε «αυτός που βλέπει τον Πατέρα, βλέπει εμένα, αυτός που βλέπει εμένα, 
βλέπει τον Πατέρα», ανάλογα, «αυτός που βλέπει την Κόρη, βλέπει την 

Μητέρα». 
 
Αυτός θα είναι ο λόγος, η αρχή κάθε συνάντησης. Θα συνδέεστε πρώτα με τη 

Περσεφόνη και μέσω αυτής με εμένα. Έτσι θα διατηρηθεί η απαραίτητη 
ισορροπία για τις επόμενες εργασίες μας. 

 
Υπάρχει το εξής ερώτημα ήδη: «Δηλαδή σε αυτές τις δύο συναντήσεις που δεν 

το κάναμε με αυτό το τρόπο, δεν ήσουν εδώ; Νιώθουμε την ενέργειά σου, σε 
ακούμε, πήγαμε βαθιά στο διαλογισμό μας. Τι θα αλλάξει;» 
 

Είναι θέμα συμμετοχής -και της προσωπικής σας συμμετοχής. Με αυτόν τον 
τρόπο θα συμμετέχετε περισσότερο εσείς οι ίδιοι και θα το διαπιστώσετε ήδη 

από την ερχόμενη συνάντηση. 
 
Εάν υπάρχουν ερωτήσεις θα τις δεχτώ τώρα και στη συνέχεια θα κλείσουμε. 

 
[Ακολούθησε συζήτηση] 
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