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Συνάντηση 3η - 09.01.2016 
 

«Δίας και Άδης» 
 

 

Ας εστιαστούμε στο κέντρο της καρδιάς και πάλι.  

Υπάρχει μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα και από εμάς και από εσάς.  

 
Χρειάζεται να εννοήσετε κάτι. Κάθε φορά που κατεβαίνουμε από τον Όλυμπο, 

είναι για να σας κοιτάξουμε στα μάτια. Κοιτάζουμε συχνά στα μάτια τους 
θνητούς, τους θνητούς αδελφούς, και περιμένουμε να μας δουν, περιμένουμε 
να κοιτάξουν προς το μέρος μας, να μας χαιρετήσουν. Αλλά εσείς δεν βλέπετε. 

Αυτό είναι πάντα μια μικρή απογοήτευση αν και ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στη 
καρδιά πολλών. 

 
Ο μόνος λόγος που έρχομαι εγώ σήμερα εδώ αντί της Δήμητρας ή οποιοδήποτε 
άλλου είναι ότι θέλω να σας κοιτάξω στα μάτια. Σας μιλάει ο Δίας. 

 
Σας κοιτάζω στα μάτια τον καθένα και τη κάθε μια ξεχωριστά. Στέκομαι 

ακριβώς μπροστά σας και σας κοιτώ στα μάτια. 
Είναι ψέμα; είναι αλήθεια; 
Είμαι εδώ. Εξ ου και το χρυσό κερί στο κέντρο του κύκλου, που ζήτησα από 

την Άννα να ανάψει σήμερα. 
 

Τη προηγούμενη φορά η Δήμητρα σας οδήγησε στη κορυφή του Ολύμπου, 
μέσα στο Ολύμπιο Φως. Τώρα είμαι εγώ που κάνω το βήμα για να σας 
προσεγγίσω στη γη. 

 
Υπάρχει μια μακραίωνη παράδοση, πίσω από τα Ελευσίνια που γνωρίζετε, η 

οποία λέει ότι ο Δίας και ο Άδης είναι ένα και το αυτό. Δεν είναι άλλος ο 
ένας και άλλος ο άλλος. 

 
Μιλώ για μακραίωνη παράδοση. «Αλλά δε μας λες», παρατηρεί κάποιος, «ότι 
έτσι είναι. Μιλάς για μια παράδοση.» Εμμέσως μιλώ για αυτό που είμαι. 

Μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια θα κατανοήσετε καλύτερα, γιατί συμβαίνει 
αυτό. Θα δείτε καλύτερα τη διάσταση που έχει το θέμα και είμαι σίγουρος ότι 

πολλές φορές θα εκπλαγείτε από αυτά που ακούτε και βιώνετε. 
 
Δεν υπάρχει διαφορά. Είμαι ένα και το αυτό με την άλλη μου όψη. 

 
Συνηθίζετε να σκέφτεστε πολύ και όταν σκέφτεστε, αυτά που σας απασχολούν 

είναι πολύ επιφανειακά. Εσείς νομίζετε ότι φιλοσοφείτε, ενώ στην 
πραγματικότητα πασαλείφετε επιφανειακά τα πράγματα, όπως θα απλώνατε 
βούτυρο σε μια φέτα ψωμί. Δεν πρόκειται για βαθιά φιλοσοφία. Δεν είστε 

ακόμα σε θέση να φιλοσοφήσετε βαθιά - όχι γιατί δεν είστε αρκετά έξυπνοι. Η 
διάνοια μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται αλλά δεν γίνεται αυτό συνειδητά. 

Ο φιλόσοφος στη πραγματικότητα μιλάει με τη καρδιά. Έχει συνδέσει 
τον νου με την καρδιά. Δεν υπάρχει φιλοσοφία χωρίς αυτή τη σύνδεση. 
 

Όσο εμβαθύνετε στα Ελευσίνια Μυστήρια, θα διαπιστώσετε ότι η ίδια η 
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σύνδεση οικοδομείται και βαθαίνει και κάθε λόγος που εκφέρετε, θα ανεβαίνει 
από όλο και πιο βαθύ επίπεδο. Τόσο, έτσι ώστε τελικά κάθε λόγος να 

προέρχεται από τα βάθη της ύπαρξής σας. Αυτό είναι επικίνδυνο για κάποιους. 
Συγκεκριμένα, για εκείνους που δεν έχουν τολμήσει να αντιμετωπίσουν τον 

αληθινό τους εαυτό και δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν αυτή την ενέργεια. 
 
Έρχομαι και σας μιλώ, σαν μια όψη του Υψίστου Θεού του σύμπαντος, του 

Ενός Δημιουργού που είναι τα Πάντα. Κρατώντας τα ηνία της γης για ένα πολύ 
μεγάλο διάστημα γνωρίζω πως να συμμετέχω σε τέτοιες διαδικασίες. 

Διαδικασίες που μπορεί να επιτελούνται όχι μόνο στο πλαίσιο του 
δωδεκαθεϊσμού αλλά σε πολλές άλλες θρησκείες και κινήματα. Αν κάποιοι 
πιστεύουν ότι το δωδεκάθεο είναι απομονωμένο από οτιδήποτε άλλο, 

κάνουν λάθος και απλώς προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες του 
δικού τους εγώ. 

 
Είμαστε ενωμένοι και, όπως έχει εξηγηθεί στο παρελθόν, μπορείτε να δείτε 
όλους εμάς μέσα από τον δικό σας Εαυτό. Η δική μου ενέργεια για παράδειγμα 

καθρεφτίζει αυτό που είστε στο δικό μου πεδίο, στο πεδίο το οποίο διευθύνω, 
στο οποίο πρωτοστατώ. Με ανάλογο τρόπο καλείστε να δείτε και να 

αντιμετωπίσετε όλες τις Θείες Μορφές μηδέ μιας εξαιρουμένης. 
 

Ανοίξτε τη καρδιά σας τώρα, να με δεχτείτε ως αυτό που πραγματικά 
είμαι, όχι ως αυτό που θα θέλατε, που θα επιθυμούσατε ή θα 
φανταζόσαστε ότι είμαι. Επιτρέψτε μου να είμαι κάτι, πέρα από αυτό που 

εσείς μπορείτε να συλλάβετε.  
 

«Επιτρέποντας στις όψεις του Εαυτού σας να είναι αυτό που είναι, 
διευρύνεστε.» 
 

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη φράση σαν σπερματική σκέψη, ζητώ να 
διαλογιστείτε μέχρι την επόμενη συνάντηση και να καταγράψετε τις 

επιγνώσεις σας, για να τις μοιραστείτε στη συνέχεια. 
 
Όταν εμπεδώσετε αυτή τη βασική ιδέα, θα καταφέρετε να γνωρίσετε το Θείο 

και να το γνωρίσετε βιώνοντας όσο από αυτό χωράει στη καρδιά σας. 
Γνωρίζετε το Θείο στο βαθμό που το χωρά η καρδιά σας. 

 
Μια σκέψη είναι να αφήσετε τη καρδιά σας να ανοίξει τόσο, ώστε να χωρέσει 
ολόκληρο το σύμπαν. Και πάλι δεν θα χωράει εμάς. Γιατί το Θείο, στη 

πραγματικότητα ο Θεϊκός Εαυτός σας, είναι ακόμα μεγαλύτερος από το σύμπαν. 
Είναι μεγαλύτερος ακόμα και από ολόκληρο το σύμπαν. Εν δυνάμει, αλλά είναι. 

 
Θα αναρωτηθούν ίσως κάποιοι «Γιατί ο Δίας έχει δύο όψεις; Μήπως είναι 
τρεις;» Και τρεις είναι και έντεκα είναι και δώδεκα και ακόμα περισσότερες. 

Στα Ελευσίνια εργάζεστε με το Δία-Άδη. 
 

Είναι προφανές ότι περίμενα να ακούσω τις δηλώσεις που κάνατε 
νωρίτερα ,ώστε να σας αποκαλύψω στη συνέχεια ένα μέρος του μυστικού του 
Άδη. Γιατί πρέπει πρώτα να αφήσετε πίσω το φόβο του Άδη, για να μπορέσετε 

να κατανοήσετε τι ακριβώς σημαίνει. 
 

Γνωρίζω καλά ότι, ακόμα και αν λέτε ότι δεν φοβάστε το θάνατο, υπάρχει 
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κάποιος φόβος.   
Στη πραγματικότητα, αν δεν φοβόσασταν το θάνατο, δεν θα είχατε κανένα 

άλλο φόβο επίσης. 
 

Λέτε ότι δεν φοβάστε το θάνατο, επειδή κάποιοι δεν φοβάστε το φυσικό 
θάνατο. Αλλά έχετε στο μυαλό σας το πνευματικό θάνατο, της ψυχής το 
θάνατο ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε αυτό το θέμα σε 

όλα τα επίπεδα και δεν μπορείτε έτσι απλά να κρυφτείτε, λέγοντας ότι δεν 
φοβόσαστε το θάνατο. 

 
Από την άλλη πλευρά είναι απολύτως κατανοητό, ότι ο φόβος του θανάτου 
αποτελεί επίσης ένα βασικό ένστικτο, που βοηθά τη διατήρηση της ζωής, άρα 

σας οδηγεί στην εκπλήρωση του γήινου σεναρίου σας. Πόση λογική μπορείτε 
να βάλετε στο φόβο ώστε να το φανταστείτε αυτό, να το σκεφτείτε και να το 

διαχειριστείτε συνειδητά, ώστε κάθε στιγμή στη ζωή σας να παίρνετε 
αποφάσεις σύμφωνα με αυτή τη γενική γραμμή; 
 

Και πάλι, ο φόβος του θανάτου είναι τίποτα μπροστά στο φόβο της ζωής. 
 

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν ξέρετε από πού να προφυλαχθείτε, από το 
θάνατο ή από τη ζωή. Γιατί όταν σας συμβαίνει η ζωή, έχετε μεγάλα 

προβλήματα επίσης. Νιώθετε κυνηγημένοι, δεν ξέρετε που να στραφείτε, 
μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα… και όμως είναι όλα τόσο μα τόσο απλά. 
 

Σας ειπώθηκε ότι με την είσοδο στα Ελευσίνια ετοιμάζεστε για την επίτευξη 
της αθωότητας, ότι η Ελευσίνια μύηση συνδέεται με την επίτευξη της 

αθωότητας. Αυτή την αθωότητα χρειάζεται να κερδίσετε για να πάψετε 
να φοβόσαστε είτε τη ζωή είτε το θάνατο. Και όταν την κερδίσετε για άλλη 
μια φορά θα πρέπει να την αφήσετε και αυτή να φύγει για να προχωρήσετε σε 

ένα επόμενο στάδιο. 
 

Η Δήμητρα και εγώ είμαστε μαζί, είμαστε μόνοι. Είμαστε αυτοί που έφεραν στη 
ζωή, που δημιούργησαν μια κόρη. Δεν χρειάζεται να αφήσετε το νου σας να 
κατευθυνθεί σε άρρωστες σκέψεις για το τι ακριβώς σημαίνει ότι ο πατέρας 

ερωτεύεται και απαγάγει τη κόρη με μια άλλη μορφή -αν και η αλήθεια είναι 
ότι επίσης μπορείτε να βρείτε σημαντικά στοιχεία μέσα από αυτή την 

ακολουθία σκέψης. 
 
Δεν βρίσκομαι εδώ για να σας κάνω κουμάντο. Είμαι για να βοηθήσω. Σας 

ζητώ να έρχεστε στον Όλυμπο μια φορά την ημέρα. Δεν θα σας παίρνει 
περισσότερο από ένα ή δύο λεπτά αυτή η σύνδεση και μπορείτε να την κάνετε 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είναι βασικό να μπορείτε να παραμείνετε 
συνδεδεμένοι μαζί μου εκεί. Τότε θα καταφέρετε να κάνετε με ασφάλεια τη 
βουτιά στον Άδη, στα έγκατα της θαλάσσης/γης. 

 
Προϊσταμένη αρχή των Ελευσινίων είναι η Δήμητρα. Αυτήν θα ακούτε. Εγώ 

έρχομαι ως βοηθός, ενώ η Περσεφόνη είναι αυτή με την οποία θα εργαστείτε. 
Η Περσεφόνη, χμμ.. η Περσεφόνη είναι το φέρετρο… είναι ένας φορέας, είναι 
μια μορφή/φορέας, που θα σας βοηθήσει να περάσετε στο ασυνείδητο. Είναι 

αυτή που θα σας οδηγήσει βαθιά. 
 

Κάποτε ήλθε ο Ιησούς ο Ναζωραίος και είπε ότι δίνει το παράδειγμα για εσάς. 
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Πολύ πριν από αυτόν προηγήθηκε η Περσεφόνη που έδωσε ένα παράδειγμα 
και πάλι. Άλλες συνθήκες, άλλες εποχές, άλλοι τόποι… η ίδια ανάγκη της 

ανθρωπότητας να γνωρίσει το Θεϊκό της Εαυτό. 
 

Εδώ στα Ελευσίνια Μυστήρια πολλές φορές ερωτοτροπείτε με το θάνατο, μόνο 
και μόνο για να συνειδητοποιήσετε ότι πρόκειται για μια άλλη όψη της ζωής. 
Και πάλι όλα αυτά είναι πράγματα που σας έχουν ειπωθεί ήδη στις δύο 

προηγούμενες συναντήσεις και κατά διαστήματα θα επανερχόμαστε. 
 

Δε θέλω να φύγετε από εδώ σήμερα χωρίς να σας έχει εντυπωθεί βαθιά ότι ο 
Δίας-Άδης είναι ένα και το αυτό αλλά σε άλλα πεδία. Έτσι φυσικά 
καταλαβαίνετε, ότι αυτό συμβαίνει στην αναλογία που εσείς και η 

ψυχή σας είσαστε ένα και το αυτό αλλά σε άλλα πεδία. Είναι ένα αδρό 
παράδειγμα. 

 
Ο Δίας εκπληρώνει αυτό που υποσχέθηκε ο Άδης. Ο Άδης κρατάει τα 
κλειδιά για όσα πρόκειται να εκπληρωθούν. Είναι ο κλειδοκράτορας. 

Κανένας δεν μπορεί να μπει, να βγει, χωρίς να δώσει την άδειά του. Άλλος ο 
Δίας άλλος ο Άδης στη μορφή, στην όψη, στο πεδίο δράσης, τις 

ιδιότητες, στην έκφραση. Αν τα λέω όλα αυτά είναι για να σας προετοιμάσω 
για όλα όσα πρόκειται να συμβούν. 

 
Ο Δίας έρχεται σπάνια ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι 
επικοινωνούν συχνά μαζί του αλλά σπάνια έρχεται. Ο Άδης πάλι είναι πολύ πιο 

κοντά σας… είναι διαρκώς κοντά σας! Με ποιόν μπορείτε τελικά να 
συντονιστείτε; Αυτό είναι ένα δικό σας θέμα. 

 
Ξέρετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο για σήμερα, αν δεν πείτε αυτή 
τη στιγμή αυτό που πιστεύετε. Αυτή τη στιγμή ζητώ, ο καθένας και η κάθε μια 

να πει αυτό που πιστεύει για τον Εαυτό του. Για τον Εαυτό με κεφαλαίο έψιλον. 
Ξεκινήστε. 

 
[Με μια πολύ μικρή πρόταση ο καθένας μίλησε για τον Εαυτό (Εγώ είμαι...)] 
 

Και τώρα ήλθε η ώρα να δεσμευτείτε στο Φως. Επαναλάβετε μετά από εμένα 
φωναχτά. 

 
«Δεσμεύομα ι  να  υποστηρίξω τον Ολύμπ ιο αγώνα προς το Φως. 
Να στηρ ίξω τους  Ολύμπιους  σε  όλες  τ ις  δ ιαστάσε ις  κα ι  τα  έργα 

που θα πο ιώ κάθε  στ ιγμή,  να αποτυπώνουν την Ολύμπ ια  σκέψη.  
Και  έτσ ι  ε ίνα ι .»  

 
Φέρτε τις σκέψεις σας πάνω από το χώρο της Ελευσίνας, πάνω από το 
Τελεστήριο. Δείτε το από ψηλά. Κοιτάξτε προς τα κάτω. Σταθείτε σε απόσταση 

δύο χιλιομέτρων, σε ύψος δύο χιλιομέτρων και βάλε. 
 

Αυτός ο χώρος είναι ιερός. Είναι, θεωρείται κατοικία της Δήμητρας, αλλά είναι 
επίσης κατοικία του Άδη και της Περσεφόνης... του Πλούτωνα και της 
Περσεφόνης. Σε αυτό το χώρο βρίσκεται επίσης η ενέργεια της Εκάτης, άλλων 

Ολυμπίων επίσης και πολλών, πάρα πολλών μυημένων. Θα λέγαμε ότι είναι 
ένα μεγάλο νεκροταφείο ψυχών, που εντύπωσαν την ενέργειά τους σε αυτό 

το χώρο ανεξίτηλα, για να μπορούν ξανά και ξανά και ξανά να τον επισκεφτούν. 
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Ο όρος «νεκροταφείο ψυχών» δεν είναι ίσως ο πιο δόκιμος. Σε κάθε περίπτωση, 

υποδηλώνει έναν τόπο στον οποίο υπάρχουν δεσμευμένες ψυχές. Ψυχές που 
δεσμεύτηκαν αυτοβούλως, να υπηρετήσουν τις Θεές/τη Θεά. Σε αυτόν το 

χώρο, έρχεστε και ξαναέρχεστε, πατάτε μέσα το πόδι σας, κάνετε σπονδές, 
διαλογισμούς, ενώ περιβάλλεστε από όλες αυτές τις ψυχές. Ψυχές που σε μια 
περίοδο δύο χιλιάδων ετών -και περισσότερο, δε σας κρύβω- ερχόταν ξανά 

και ξανά. Και ακόμα, παρότι ο χώρος έχει καταστραφεί εδώ και αιώνες, δεν 
έχουν φύγει. Όχι γιατί δεν μπορούν να φύγουν αλλά γιατί αγαπούν τη Θεά, 

γιατί τάχθηκαν στο όνομά Της και περιμένουν... Περιμένουν τη στιγμή της 
αναβίωσης των Μυστηρίων. 
 

Όντως προχωράτε στην αναβίωση και την έχετε ήδη ξεκινήσει. Αυτές οι ψυχές 
θέλουν να επισκεφθούν, όσους εργάζονται στα Ελευσίνια. Θέλουν να 

μιλήσουν μαζί τους, θέλουν να τους βοηθήσουν να προχωρήσουν στις 
Ελευσίνιες Μυήσεις. Είναι παρούσες πέντε, δέκα χιλιάδες ψυχές. Ποιος πρώτος 
θα δεχθεί τη συντροφιά τους; Πόσο αυτό θα χαλούσε την ομοιόστασή σας; 

Πόσο θα μπορούσε να σας μπερδέψει, να σας ενοχλήσει; Δεχθείτε τις ψυχές! 
Ψυχές Μυημένων, Ιεροφαντών, Κηρύκων, Αξιωματούχων των Ελευσινίων, 

Εποπτών. Οι ψυχές που συνδέθηκαν ήταν από το επίπεδο του Επόπτη και πάνω. 
 

Είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η σύνδεση, να ενσωματώσετε στους κύκλους 
σας αυτές τις ψυχές, τις ενέργειές τους. Να τους αφήσετε να συμμετάσχουν 
στα δρώμενα, με τον όρο να λειτουργήσουν βοηθητικά, να επηρεάσουν θετικά, 

να υποστηρίξουν την αναβίωση των Μυστηρίων. 
 

Είναι ψυχές που ο Άδης δεν θέλει κοντά του. Δεν τις θέλει, δεν τις χρειάζεται, 
γιατί φωτίστηκαν, γιατί ανήκουν σε ένα άλλο επίπεδο. Στο χριστιανικό κόσμο 
έχετε τους Αγίους, τους Οσίους, θεωρήστε ότι αυτές οι ψυχές είναι αναλόγου 

επιπέδου. Βρίσκονται πολύ πολύ κοντά σας αυτή τη περίοδο. Είναι μια πρώτη 
κρούση αυτή, έτσι ώστε να πάρετε χρόνο για να σκεφθείτε για αυτό και να 

αποφασίσετε τελικά, να ανοίξετε τη καρδιά σας ώστε, σε δεύτερη φάση, να 
γίνει η σύνδεση. Είναι απαραίτητο. Έτσι με αυτό το τρόπο ενισχύεται ο κορμός 
των Ελευσινίων, ο ψυχικός κορμός. 

 
Και μια που βρίσκεστε ψηλά πάνω από την Ελευσίνα, αρχίστε τώρα να 

κατεβαίνετε και να πλησιάζετε στον τόπο, στο χώρο του Τελεστηρίου. Αυτά τα 
απομεινάρια δεν έχουν καμία σχέση με ότι υπήρχε πριν, με το μεγαλείο, την 
αίγλη. Είναι ισοπεδωμένα και όμως έτσι όπως είναι ισοπεδωμένα σας δείχνουν 

ένα διάγραμμα. Βλέποντας τη κάτοψη, αποτυπώνεται ένα σχέδιο, έχετε ένα 
σχέδιο. 

 
Για την ώρα δεν θα ασχοληθούμε με το σχέδιο που αποτυπώνεται. 
Θα σας ζητήσω να ξαπλώσετε με το αιθερικό σας σώμα στο Τελεστήριο. 

Ξαπλώστε ανάσκελα στο Τελεστήριο και παρακολουθήστε τι συμβαίνει. 
[μικρή παύση] 

 
Πώς σας δέχεται ο τόπος; 
[ολιγόλεπτη παύση] 

 
Ευλογημένοι να είστε. Πάρτε χρόνο να μοιραστείτε την εμπειρία σας και ας 

ακολουθήσει διάλειμμα. 
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[Μεσολάβησε διάλλειμα] 
 

Συνέχεια επικοινωνίας: 
 

Ας πάρουμε μερικές βαθιές, αβίαστες αναπνοές. 

Βρίσκεστε πολύ κοντά στην επικράτεια του Άδη. Έτσι να κάνετε θα πέσετε 
μέσα. Θέλετε; [ακούγονται ναι, όχι, γέλια] 

Είναι νωρίς ακόμα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για όλους. Μετά τη μύηση, 
αφού πρώτα επιτευχθεί η κάθαρση. 

 
Είπαμε ότι μπαίνετε στην επίτευξη της αθωότητας. Η μύηση των Μικρών 
Ελευσινίων ισοδυναμεί με την επίτευξη της αθωότητας. Τι σας λέει αυτό; 

Πόσο βαθιά μπορείτε να πάτε; Τι σημαίνει αθώος; Μη ένοχος; μόνο αυτό; και 
αν είναι ένοχος τι ακριβώς σημαίνει; Τι συμβαίνει; 

 
Ο ένοχος ενέχεται, εμπλέκεται. Όταν ξεπεράσετε την κρίση μπορείτε να 
σταθείτε στην αθωότητα. Συμβολικά η κάθαρση αφορούσε -για την ακρίβεια- 

κατά τη παράδοση η κάθαρση αφορούσε τα γήινα παραπτώματα. Πιστεύω ότι 
πρέπει να προχωρήσετε σε ένα άλλου είδους  και βαθμού κάθαρσης. Αυτό είναι 

αναπόφευκτο και μετά τα Ελευσίνια Μυστήρια, μετά τη Μικρή Μύηση, θα 
περάσετε από αυτή τη βαθύτερη κάθαρση ούτως ή άλλως. Θα ήταν 
προτιμότερο να την αντιμετωπίσετε συνειδητά στα εσωτερικά πεδία έτσι να 

μην χρειαστεί να την βιώσετε στο φυσικό πεδίο. 
 

Η κάθαρση των Μικρών Ελευσινίων Μυστηρίων αφορά στο γήινο εγώ, στο 
μικρό γήινο εαυτό αλλά μετά από αυτό έρχονται άλλα και άλλα και άλλα. 
Ουσιαστικά με τα Μικρά Ελευσίνια, λαμβάνοντας τη Μύηση των Μικρών 

Ελευσινίων, κάνετε μια δήλωση πρόθεσης για καθαρισμό. Αλλά αυτός ο 
καθαρισμός πάει βαθιά. Δεν αφορά μόνο κάποια παραπτώματα που ίσως 

κάνατε στη γήινη ζωή σας. Αφορά επίσης το συναισθηματικό και το νοητικό 
πεδίο και ανάλογα με τις αντοχές των μυούμενων μπορεί να πάει ακόμα 

βαθύτερα σε εντυπώματα που υπάρχουν από παλαιότερες εποχές. 
Κατά συνέπεια κάθαρση δεν είναι αυτό που συμβαίνει ακριβώς την ώρα της 
Ελευσίνιας Μύησης, αλλά όλα όσα πρόκειται να συμβούν μετά από αυτήν. 

 
Ο συντονισμός σας γίνεται βαθύς. Τα πεδία ανοίγουν. Η Δήμητρα περιμένει και 

η Περσεφόνη κρυμμένη από σας, σας κοιτά στα μάτια. Περιμένει να δει τη 
λάμψη των ματιών σας. Εκεί θα φανεί η χαρά, για την οποία μιλήσαμε τη 
προηγούμενη φορά που σας μίλησε η Δήμητρα. Εκεί θα φανεί η χαρά, η 

παιδική ξεγνοιασιά και τελικά η αθωότητα. 
 

Για να συνδεθείτε με τη Περσεφόνη, είναι απαραίτητο το στοιχείο της 
αθωότητας. Είναι απαραίτητο η καρδιά σας να φαίνεται στα μάτια σας, χωρίς 
δεύτερες σκέψεις, χωρίς εγώ. 

 
«Πολλοί είναι αυτοί Δία που μας μίλησαν κατά καιρούς για το εγώ. Τι είναι 

αυτό που κάνει τώρα τη διαφορά;»  Εσείς! Τη διαφορά τη κάνετε εσείς. Εγώ 
απλά στέκομαι εδώ και σας μιλώ. Δεν αφήνω στιγμή να περάσει χωρίς να σας 
πω μια κουβέντα, την ώρα που βαθιά μέσα σας γίνονται πολλές διεργασίες τις 

οποίες δεν αντιλαμβάνεστε. Εδώ και λίγη ώρα σας μιλώ απλά χωρίς κάποιο 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς να έχουν τα λόγια μου κάποιο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για εσάς, για να σας δώσω χρόνο για αυτές τις διεργασίες. 

 
Πιστέψτε! Όσο περισσότερο αποδέχεστε και πιστεύετε, τόσο πιο γρήγορα θα 

φτάσετε στην άλλη άκρη. Αποδεχθείτε! Σε δύο χρόνια από σήμερα, από τώρα, 
θα έχετε πάρα πολλά να περιγράψετε στους υποψήφιους Μύστες.  Πάρα πολλά. 
Για την ώρα κάθεστε άπραγοι ακούγοντας λόγια χωρίς μεγάλο νόημα. 

Μείνετε για δυο λεπτά σε σιωπή. 
[παύση] 

 
Η Περσεφόνη είναι εδώ και, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι, 
όπως ειπώθηκε, από τη μύησή σας και έπειτα θα ιερατεύετε. 

Η εργασία σας είναι να  ιερατεύετε προς τις Θεότητες που εργάζονται μαζί σας. 
Δεν θα αποκαλούσασταν Μύστες αν δεν εκτελούσατε μυστήρια. Δεν σημαίνει 

ότι θα γίνετε αξιωματούχοι των Ελευσινίων Μυστηρίων αλλά οπωσδήποτε με 
κάθε μύηση που λαμβάνετε μπαίνετε σε ένα επίπεδο ιεροσύνης. Στα 
Μικρά Ελευσίνια μπαίνετε στο επίπεδο του Μικρού Μύστη. 

 
Αυτός ο χώρος κατά τη διάρκεια της σιωπής σας άλλαξε. Ο ενεργειακός χώρος 

της αίθουσας άλλαξε. Εδώ δημιουργήθηκε ένας μικρός ναός. Στο κέντρο 
υπάρχει φωτιά και σεις κάθεστε γύρω και ακούτε το Πνεύμα, τνο Δία, τον Θεό, 

να σας μιλά. Εσείς τι θα κάνετε; Πρέπει να κάνετε κάτι. Δεν επιτρέπεται πια η 
συμβολή σας να είναι μηδενική, δεν επιτρέπεται να κάθεστε παθητικά. 
 

Θα ζητήσουμε να κάνετε ασκήσεις/εργασίες με το αιθερικό σας σώμα, ώστε 
όλοι να μπορείτε να δουλεύετε με αυτό. Αυτές τις ασκήσεις θα σας τις δείξει η 

Άννα, θα σας εξηγήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε όπως και άλλοι… άλλα 
παλαιότερα μέλη της ομάδας. Έτσι από την ώρα που θα ξεκινήσετε να 
ιερατεύετε, θα εργάζεστε με το αιθερικό σας σώμα στο χώρο την ώρα της 

επικοινωνίας βάσει οδηγιών που θα σας δίνονται. Θα κάνετε συγκεκριμένες 
εργασίες με τα ενεργειακά κέντρα των υπολοίπων και θα τελείτε τυπικά σε 

αυτό το ναό. 
 
Ο ναός θα είναι εδώ για σας, θα ανοίγει κάθε φορά που συγκεντρώνεστε και 

θα κλείνει την ώρα που φεύγετε. Με αυτό το τρόπο θα συντονιστείτε καλύτερα 
στα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Θα συντονιστείτε καλύτερα με τα δικά μας 

πεδία και θα μπορείτε να δημιουργείτε τη κατάλληλη υποδοχή, για να εισρέει 
η ενέργεια που είναι απαραίτητη κάθε φορά. Οι θέσεις που θα λαμβάνετε, θα 
εξαρτώνται από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Θα υπάρχουν δύο κύκλοι, 

όσων είναι παρόντες με το φυσικό σας σώμα και όσοι συμμετέχουν εξ 
αποστάσεως. Ο τρόπος εργασίας θα αναπτυχθεί και θα σας δοθεί μετά τη 

Μύηση των Ελευσινίων. 
 
Και τώρα παιδιά μου κάνω στην άκρη και παραχωρώ το λόγο στη Περσεφόνη. 

 
Περσεφόνη: 

 

Ευλογίες! Ευλογίες! 

Όσοι πιστοί προσέλθετε! Σας ευλογώ και σας συγχαίρω για την επιλογή σας 
να είστε εδώ σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή. Στο χώρο που έχει δημιουργηθεί, 
στο ιερό που δημιουργήθηκε, στέκομαι και σας μιλώ από τη θέση της Άννας. 

Κρατώ τα ηνία. Για την ώρα κρατώ τα ηνία της Άννας. Θα έλθει η ώρα που θα 
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κρατώ και τα δικά σας ηνία. 
 

Ο χώρος που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή είναι ο Άδης. Βρίσκεστε στην 
ενέργεια του Άδη και η πρώτη φορά που θα ιερουργήσετε θα είναι σε 

αυτό το χώρο. Ο Άδης του ασυνείδητου ή ο Άδης των χαμένων ψυχών ή ότι 
άλλο αγαπάτε. Αλλά δεν μπορείτε να σταθείτε εδώ χωρίς εμένα. Είστε εδώ, 
επειδή είμαι εγώ εδώ. Δεν θα είχατε ποτέ την ευκαιρία να σταθείτε σε αυτό το 

χώρο αν δεν είχα σταθεί πρώτα εγώ. Εννοώ, δεν θα είχατε την ευκαιρία να 
σταθείτε συνειδητά. Η Περσεφόνη είναι το παράδειγμά σας. 

 
Δεν μαθαίνετε όλη την αλήθεια ακόμη. Δίνεται σταδιακά, έτσι ώστε να την 
αφομοιώνετε και ταυτόχρονα, κάθε στιγμή να δοκιμάζεστε, πριν προχωρήσετε 

στο επόμενο βήμα, πριν σας δοθεί η επόμενη γνώση. Γιατί αυτός που δεν θα 
μπορέσει να σταθεί στο άλφα, πως θα μπορέσει να προχωρήσει στο βήτα; Αν 

δεχτεί το βήτα, θα του είναι μια μικρή ιδέα που δεν θα αγγίζει καθόλου τη 
καρδιά του. 
 

Στο χώρο του Άδη στέκεστε τώρα. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία, μέσα 
σε σιωπή να διαλογιστεί. Πάρτε λίγο χρόνο για να δείτε, να νιώσετε, να πάρετε 

μια γεύση  του Άδη. Πέντε λεπτά είναι αρκετά. 
[παύση] 

 
Και τώρα πλησιάστε στο κέντρο του μεγάλου κύκλου, όπου υπάρχει μια 
καταπακτή. Ανοίγει και βλέπετε μια βαθιά σκάλα, μια σκάλα που πηγαίνει βαθιά. 

Δεν μπορείτε να δείτε που φτάνει.  
Τολμάτε να την κατεβείτε; Κάνετε μια προσπάθεια. 

[παύση] 
 
Βαθιά, πολύ βαθιά, κυλάει ένα ποτάμι. Ποιος θα λουστεί στα νερά του; 

[παύση] 
 

Πως βγαίνετε από το ποτάμι; Με τι μορφή; 
[παύση] 
 

Ελάτε, ανεβείτε και πάλι πίσω, προς τη καταπακτή, στο χώρο του Άδη όπου 
βρισκόμαστε. Γύρω από τη φωτιά πάρτε θέση, σχηματίζοντας ένα κύκλο όλοι 

μαζί. Ο Πυριφλεγέθων σας έδωσε το σώμα του Άδη. Με αυτό το σώμα 
μπορείτε να κινείστε εδώ. Μπορείτε να βλέπετε όσους υπάρχουν εδώ. Να 
ακούτε τα παράπονά τους, να τους βοηθάτε αν θέλετε. 

 
Ανοίξτε τη καρδιά. Συναντηθείτε μεταξύ σας με αυτό το σώμα. Κοιτάξτε ο ένας 

τον άλλο, η μια την άλλη με αυτό το σώμα. 
Πνοές. 
Ο Άδης κέρδισε. 

Πετύχαμε σε ένα λεπτό αυτό που άλλοι προσπαθούνε χρόνια. 
 

Χαχαχαχαχα!! 
Ο Άδης γέλασε! Γελά! 
Κανείς δεν πάτησε εδώ, κανείς -αλλά μην χαίρεστε ακόμα. Δεν ήλθε η ώρα. 

Έχετε να χαρείτε για άλλα. Αργότερα. Μην χαίρεστε ακόμα. 
 

Να σας ζητήσω να έρχεστε κάθε βράδυ εδώ; Να με επισκέπτεστε με αυτό το 
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σώμα; Καλά που θα ήταν!  
Μπορείτε; θέλετε; Θα το κάνετε; Εγώ θα σας περιμένω. 

 
Ελάτε τώρα. Φυσήξτε τρεις φορές και είστε ελεύθεροι να φύγετε. 

 
Κατά τη διάρκεια της Μύησης θα δουλέψουμε σε δύο επίπεδα: στον μέσα ναό 
και στον έξω ναό. Στο ναό του φυσικού χώρου και στον εσωτερικό ναό. Έχετε 

ο καθένας και η κάθε μια ένα ρόλο να παίξετε με αυτό το σώμα. Φροντίστε να 
εξοικειωθείτε με αυτό. Ο εσωτερικός ναός κλείνει. 

 
Είστε ελεύθεροι να γελάσετε. 
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