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«Εκάτη» 

 
 

 
Άννα: Αναπνοές. Ας πάρουμε μερικές βαθιές, χαλαρές αναπνοές… και ας 
επικαλεστούμε στην καρδιά μας τον Ύψιστο Δημιουργό, τη Δήμητρα, την 

Κόρη, τους Ολύμπιους, την Αθηνά, την Άρτεμη, την Αφροδίτη, τον Δία 
βασικά, την Εκάτη και τον Διόνυσο, τον Ερμή… τον Πλούτωνα! Με πολύ 

σεβασμό επικαλούμαστε τις θεότητες των Ελευσινίων, τους Δασκάλους των 
Ελευσινίων.  

……………  

 

Μια τέτοια ώρα, αγαπητά μου παιδιά, μια τέτοια μέρα, εσείς κι εμείς χέρι-χέρι 

βαδίζουμε στη Γη. Σας ομιλεί η Εκάτη. Μια τέτοια μέρα κατεβαίνετε βαθιά στη 
γη, στον Άδη, για να ανεβείτε και πάλι ψηλά, πολύ ψηλά, στο Ολύμπιο φως.  

Σ’ αυτό το ταξίδι δεν μπορεί να σας συνοδεύσει κανείς. Έχετε πάντα μια 
προσωπική συνοδεία, που αποτελείται από τους δικούς σας, οικείους θεούς, 
αδελφούς, συνοδές ψυχές, στην πραγματικότητα όμως δεν μπορεί να σας 

συντροφεύσει κανείς. Έλεγαν οι αρχαίοι σας πρόγονοι -με άλλα λόγια, λέγατε 
εσείς παλιά, στα αρχαία χρόνια- ότι η Εκάτη είναι αυτή που μπορεί να πάει 

παντού. Είναι αυτή που έχει εποπτεία όλων των κόσμων -και του πάνω 
κόσμου και της γης και του κάτω κόσμου. Είναι αυτή που μπορεί να μεταβεί 
οπουδήποτε.  Γνωρίζει τα πράγματα των αστεριών και της γης και του Άδη και 

βρίσκεται σε κάθε τρίστρατο και ο σκύλος είναι το ιερό της ζώο. Σε κείνα τα 
τρίστρατα λοιπόν της αρχαιότητας με λάτρευαν οι άνθρωποι και έκαναν 

θυσίες, ζητώντας την εύνοια και την καθοδήγησή μου. Ζητώντας να με 
τιμήσουν, σε κάθε σημείο που συναντούνται τρεις οδοί, εξ ου και το επίθετο 
που μου έδωσαν, ως Τριοδίτη. Εγώ είμαι η Τριοδίτης, που κρατά πυρσούς και 

έχει συντρόφους σκύλους και με τους πυρσούς της θεραπεύει. Θεά της 
μαγείας, έλεγαν ότι είμαι και βέβαια, σύντροφος του ψυχοπομπού Ερμή στον 

Κάτω Κόσμο, γιατί και ο Ερμής, με τα φτερωτά του σανδάλια μπορεί να 
ταξιδέψει παντού. Εγώ είμαι κοντά σας και εγώ θα σας μιλήσω σήμερα εξ 

ονόματος όλων των αθανάτων. Εγώ, που είμαι εκείνη με τα τρία πρόσωπα, τις 
τρεις όψεις. Τρία σε ένα. Ένα πολύ οικείο μοτίβο είναι αυτό για εσάς.  

Στα Ελευσίνια Μυστήρια, κρατούμε ψηλά τον πήχη. Αυτός που θα μπει, πρέπει 

να βγει αθάνατος. Εκείνος που θα μπει στα Ελευσίνια Μυστήρια και θα 
ολοκληρώσει την πορεία, πρέπει φεύγοντας να έχεις συνδεθεί με το Απόλυτο. 

Να έχει συνδεθεί, με όλα τα πεδία του κόσμου και κυρίως κάνοντας τη βαθιά 
βουτιά στο σκοτάδι του, να καταφέρει να φτάσει στο Ολύμπιο φως. 

Μια μέρα σαν κι αυτή, πριν χιλιάδες χρόνια, μαζί περπατήσαμε αυτό το δρόμο. 

Σας οδήγησα μέσα από στοές και πύλες, στα απόκρυφα των Μυστηρίων και 
εκεί μου δώσατε έναν όρκο: ότι πέρα από τη Δήμητρα και την Κόρη, την 

Περσεφόνη και τον Δία, μαζί μου θα εργάζεστε επίσης, με μάγια και πρακτικές 
και ιεροτελεστίες, που θα φέρουν στο φως κρυμμένους θησαυρούς για την 
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ανθρωπότητα. Με μυστικές ιερουργίες, μαγικές τελετουργίες και επωδούς, που 

θα ανεβάσουν το ιερό δυναμικό σας και θα οδηγούν τις ψυχές στο φως. Με 
επωδούς που θα βοηθούν όσους χάνονται στο σκοτάδι, να βρουν το φως.  

Δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια μετά, είμαι κοντά σας σήμερα, για να σας 
θυμίσω εκείνη την υπόσχεση. Και αν πείτε ότι, άλλες εποχές εκείνες και τώρα 
έχετε αλλάξει γνώμη, θα είναι πάρα πολύ αστείο γιατί, όπως ο δολοφόνος 

επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, έτσι κι εσείς επιστρέφετε στον τόπο 
των αθανάτων. Μπορεί να αγριεύεστε από την εικόνα μιας θεάς της μαγείας, 

που γυρίζει τα βράδια στα τρίστρατα παρέα με το σκύλο της και οδηγεί ψυχές. 
Αλλά μη ξεχνάτε, ότι αυτή η θεά κρατά πυρσούς και δείχνει το δρόμο. 
Κανένας, ποτέ  δεν χάθηκε μαζί μου. Ποτέ! Κι αυτό έχω να το παινευτώ, ότι 

εκείνοι που ακολούθησαν την Εκάτη στο μονοπάτι δεν χάθηκαν ποτέ, 
γιατί πάντοτε ο πυρσός της τους έδειχνε το δρόμο. Όπως βοήθησα τη 

Δήμητρα να βρει το δρόμο προς την Κόρη και όπως κάθε φορά βοηθώ 
εκείνους που βρίσκονται σε μετάβαση να βρουν το δρόμο. Οι μυστικές και 
μαγικές ιερουργίες δεν ανήκουν σε άλλον πέρα από εμένα.  

Ξέρω τι θα πείτε, ξέρω τι θα σκεφτούν κάποιοι/κάποιες από εσάς. Ότι αυτά 
ήταν προσδιορισμοί των ανθρώπων και η θεά μπορεί καμία σχέση να μην έχει 

με αυτούς. Και όμως, δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπορεί οι άνθρωποι να μην 
κατανοούν το πραγματικό εύρος της λέξης «μαγεία» και είτε να τρομάζουν, 

είτε να θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν, για να κερδίσουν προσωπικά οφέλη. 
Βρίσκομαι σε ένα χώρο, που έχει τώρα πλέον μία παράδοση στη μαγεία, στον 
οποίο είχε λειτουργήσει ένα μαγικό τάγμα και στο οποίο είχα κάνει κι εγώ την 

εμφάνισή μου, κάποτε. Θα ρωτήσετε βέβαια «Ήρθες σήμερα εδώ Εκάτη για να 
αναζωπυρώσεις αυτό; Το τάγμα;»  Όχι. Δεν ήρθα να κάνω αυτό, ο κύκλος 

εκείνος ολοκληρώθηκε, τελείωσε, τώρα έχετε μπει σε κάτι άλλο. Όμως ναι, 
ήρθα να μιλήσουμε για μαγεία και να μιλήσουμε για τη μαγεία των αστεριών 
και να μιλήσουμε για μία μαγεία που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε 

γνωρίζετε μέχρι σήμερα.  

Δεν είναι οι μαγικές τελετές που κάνουν τον άνθρωπο αλλά είστε εσείς που 

πλάθετε τη μαγεία. Μπορείτε να φανταστείτε αλήθεια, μια ώρα σαν και αυτή, 
στα Ελευσίνια Μυστήρια, πώς χρησιμοποιούνταν η μαγεία; Κατ’ αρχήν, 
επρόκειτο για ιερουργία. Ήταν μία ιεροτελεστία. Δηλαδή, μία μαγική πρακτική. 

Γινόταν επικλήσεις και θυσίες και προσφορές. Υπήρχε έντονο το θεατρικό 
στοιχείο, το στοιχείο του δράματος. Ο στόχος ήταν, σε ένα βαθμό, να 

δημιουργηθούν εντυπώσεις, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η ψυχή του 
υποψηφίου και να ανοίξει και να δεχτεί τις θείες ενέργειες.  

Ρωτά η Άννα «Υπήρχε χρήση ουσιών;» Ναι αλλά όχι όπως το εννοείτε. Δεν 

είχε σαν σκοπό να φέρει τους μυούμενους σε έκσταση. Κάποιοι προσπάθησαν 
να επιτύχουν την έκσταση. Κάποιοι, που δεν προσέρχονταν στο ιερό με πίστη 

και ευλάβεια και σεβασμό αλλά θεωρούσαν ότι η μύηση στα Ελευσίνια είναι 
θέμα δοσοληψίας, μπορεί να κερδηθεί με μια δοσοληψία. Και δεν είχαν 
πραγματικά εμπιστοσύνη στη Θεϊκή τους όψη. Υπήρχαν και εκείνοι που 

ερχόταν με διάθεση απόλυτης παράδοσης, όπως ο χωρικός πηγαίνει στο 
εκκλησάκι και παραδίδεται, χωρίς να ξέρει τίποτε για τις θείες θεωρίες. όπως 

ακριβώς γίνεται και σήμερα, στην τρέχουσα θρησκεία του τόπου, έτσι γινόταν 
και τότε. Υπήρχαν πάρα πολλοί τύποι ανθρώπων και πιστών.  

Εσείς βέβαια έρχεστε για να μάθετε και να κερδίσετε την ένωση με το Θείο. 

Έχοντας ένα μεγάλο και σημαντικό υπόβαθρο εσωτερικής αναζήτησης πίσω 
σας, έρχεστε πολύ συνειδητά και αυτό σημαίνει ότι είστε ικανοί να λάβετε τα 
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μέγιστα. Δεν χρειάζεστε ουσίες και ελάχιστα πράγματα είναι πλέον απαραίτητα 

για εσάς, που έχετε λάβει τη μύηση των Μεγάλων Ελευσινίων. Το μυστικό 
είναι να μένετε διαρκώς συνδεδεμένοι με τον Ύψιστο Δία και τη Μητέρα 

Δήμητρα. Το μυστικό είναι να συνεχίσετε να κινείστε στο μονοπάτι που σας 
δείξαμε, να μείνετε σε αυτό, να κάνετε τη διαδρομή πολλές φορές, ο καθένας 
και η καθεμιά για τον εαυτό σας. το μυστικό είναι να ακολουθείτε τον καιρό, 

να ακολουθείτε τον κύκλο του χρόνου και να κατεβαίνετε στον Άδη, να 
γίνεστε ένα με τη γη και να επιτρέπετε στην ενέργεια να σας σηκώσει και πάλι 

στον ουρανό, κατέχοντας έτσι όλα, όπως και εγώ· συμμετέχοντας σε όλα τα 
βασίλεια. Αυτή η κυκλική διαδρομή δημιουργεί ένα συνειδητό δρόμο. 
Δημιουργεί ένα μονοπάτι συνείδησης. Μπορείτε να κατανοήσετε πόσο 

σημαντικό είναι αυτό; Ξαφνικά, εκεί που πριν ακολουθούσατε όχι τη φυσική 
ροή του χρόνου, όχι τη φυσική διαδοχή των εποχών αλλά μόνο τα πλαστά, 

γήινα ημερολόγιά σας, τώρα συνδέεστε βαθύτερα με τους κύκλους της γης. 
Αυτή η σύνδεση σας οδηγεί σε κάτι πολύ ανώτερο. Αρκεί να θυμόσαστε ότι, 
αν η Γη καταφέρνει να στροβιλίζεται εδώ και εκατομμύρια και 

τρισεκατομμύρια χρόνια γύρω από τον Ήλιο, είναι επειδή ακολουθεί αυτό το 
ρυθμό, της εναλλαγής των εποχών και γέρνει πότε προς τα εδώ και πότε προς 

τα εκεί και κινείται, στροβιλίζεται με ρυθμό, γύρω από τον Ήλιοι. Η πρώτη 
έννοια λοιπόν που σας φέρνω είναι του ρυθμού.  

Η πρώτη έννοια είναι του ρυθμού και μάλιστα του φυσικού, γήινου 
ρυθμού. Είναι κάτι που στερείστε, γιατί δεν βρίσκεστε σε επαφή αρκετά με τη 
γη. Όταν βρίσκεστε σε επαφή με τη γη και ταυτίζεστε με το ρυθμό των 

εποχών, των γήινων εποχών και των στροβιλισμών και των κλίσεων, 
ενσωματώνετε την ενέργεια που έρχεται. Ανάλογα με το βαθμό της δικής 

σας ταύτισης με τους γήινους ρυθμούς, γίνεται η αφομοίωση και η 
ενσωμάτωση -η ενσάρκωση- των πνευματικών ενεργειών. Αν δεν 
ακολουθείτε τους ρυθμούς της γης, έρχεστε σε επαφή μεν με τις ανώτερες 

ενέργειες αλλά δεν μπορείτε καθόλου εύκολα να τις γειώσετε. Όταν είστε 
ταυτισμένοι με το ρυθμό, όχι απλά τις γειώνετε αλλά τις βιώνετε στο σώμα 

σας. Αυτός είναι ο λόγος, που όταν βρίσκεστε στη φύση νιώθετε ανανεωμένοι 
και νιώθετε τόσο πλήρεις, που δεν χρειάζεται να πάτε σε έναν ιερό τόπο, σε 
έναν ιερό ναό και να προσευχηθείτε. Νιώθετε ότι είσαστε ένα με τα πάντα. Δεν 

μπορείτε να εκλογικεύσετε εύκολα τα πράγματα και δεν σας χρειάζεται. Είστε 
απλά ταυτισμένοι με το φυσικό ρυθμό της Γης.  

Είναι θέμα ρυθμού. Και όταν βρίσκεστε στη φύση, λιγότερο νιώθετε την 
ανάγκη συνήθως να οδηγήσετε το νου σας σε υψηλότερες φιλοσοφικές 
έννοιες. Γιατί, σωματοποιείτε την ενέργεια και αυτές οι έννοιες έρχονται σαν 

φυσική σκέψη. Αυτό για το οποίο αγωνίζεστε χρόνια σε εσωτερικές ομάδες, 
μπορεί να έρθει σαν μία πολύ φυσική σκέψη, την ώρα που βρίσκεστε 

καθισμένοι κάτω από ένα δέντρο, έχοντας σκάψει το χώμα για να κάνετε τη 
γη να δώσει καρπούς, την ώρα που ξαποσταίνετε από τη δουλειά της γης, 
βάσει των ρυθμών της γης, τότε ναι, έχετε σωματοποιήσει και αντί ο νους σας 

να πετά σε μακρινά βασίλεια, παράγει ιδέες σαν φυσικές σκέψεις. Αυτός είναι 
και ο λόγος, που ακούτε τόσο σοφά πράγματα από τους ανθρώπους της 

φύσης, από τους απλούς χωρικούς, που ποτέ μπορεί να μη πήγαν σχολείο και 
ποτέ μνα μην έμαθαν ούτε ένα από τα χιλιάδες ονόματα που ήδη γνωρίζετε, 
των δασκάλων, των αγγέλων, των θεοτήτων, των συμβόλων, των πρακτικών. 

Και όμως κατέχουν αυτή της σοφία και την κατέχουν, όχι επειδή η κρίσιμη 
μάζα ενενήντα εννέα άλλων πιθήκων σκέφτηκε/νόησε και συνέλαβε υψηλές 

ιδέες αλλά επειδή οι ίδιοι αφομοίωσαν και σωματοποίησαν την ενέργεια. Αυτή 
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είναι τουλάχιστον μία από τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στον άνθρωπο που 

ακολουθεί τους φυσικούς ρυθμούς και σ’ εκείνον που δεν το κάνει, που έχει 
αποκοπεί από το ρυθμό της γης.  

Μπορείτε να θεωρήσετε ότι αυτή η συνάντησή μας και συγκεκριμένα αυτή η 
πληροφορία είναι το πρώτο μάθημα πάνω στη μαγεία του Πνεύματος, στη 
μαγεία της Εκάτης. Ο ρυθμός. Και βλέπετε ότι δεν πρόκειται για ένα δύσκολο 

μάθημα στη σύλληψη αλλά σίγουρα για εσάς είναι δύσκολο στην εφαρμογή. 
Το γεγονός όμως ότι τώρα βρίσκεστε εδώ έχοντας λάβει τη μύηση των 

Ελευσινίων και έχοντας συνδεθεί με τις δυνάμεις της Γαίας τόσο βαθιά, τη 
Δήμητρα και τον Πλούτωνα, υποδηλώνει ακριβώς ότι έχετε κάνει αυτή τη 
σύνδεση και θα δείτε το φυσικό ρυθμό να αναδύεται όλο και πιο έντονα στη 

ζωή σας. Αρκεί να μη προσπαθήσετε να καταπιέσετε τη φυσική εκδήλωση 
αυτού του μικρού θαύματος.  

Μη θορυβηθείτε, αν αρχίσετε τώρα πια να ξυπνάτε περίεργες ώρες ή 
να νιώθετε αλλιώς τον κόσμο γύρω σας, τη φύση, να νιώθετε ότι είναι 
άλλα πράγματα κατάλληλα αυτή τη στιγμή και όχι αυτά που έχουν στο 

νου τους κάποιοι άνθρωποι. Μη θορυβηθείτε και μη παραξενευτείτε, αν 
νιώσετε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις ημερολογιακές γιορτές σας, ότι 

χρειάζεται να ακολουθήσετε το γήινο ρυθμό. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να το 
κάνει. Είναι μια πολύ κατάλληλη εποχή αυτή, για να συνδεθείτε βαθύτερα με 

το γήινο ρυθμό, τώρα, την εποχή που οι άνθρωποι ασχολούνται με τις 
γεωργικές εργασίες ακόμα περισσότερο.  

Φέρτε τον εαυτό σας μπροστά σε μία γλάστρα. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να 

βρεθείτε στη φύση, σε έναν κήπο ή ένα πάρκο, σταθείτε μπροστά σε μία 
γλάστρα και βάλτε τα χέρια σας γύρω από το φυτό, πάνω από το χώμα. 

Και εκεί κάντε μια δήλωση και λάβετε μία δέσμευση: να ακολουθείτε 
το φυσικό ρυθμό της γης. Να σέβεστε και να ακολουθείτε το φυσικό 
ρυθμό της Μητέρας Γης. Και όλες σας οι δραστηριότητες να βαδίζουν 

σύμφωνα με αυτό. Και το σώμα σας να συντονιστεί με αυτόν τον 
ρυθμό ξανά. Είναι σίγουρο ότι με αυτή τη σύνδεση θα δείτε κάποια στιγμή να 

προκύπτουν μερικά μικροπροβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον σας και τους 
ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. από την άλλη, τα οφέλη θα είναι τέτοια 
και για εσάς και για τους άλλους, που δεν θα μπορείτε παρά να αναγνωρίσετε 

την αξία αυτής της σύνδεσης. Και κάθε φορά που θα νιώθετε ότι χρειάζεστε 
μια τέτοια σύνδεση και δεν μπορείτε να είστε κοντά στη φύση, σταθείτε πάλι 

σ’ αυτή τη γλάστρα και βάλτε τα χέρια σας εκεί και ζητήστε από αυτό το 
πλάσμα, το φυτό, με την ενέργειά του να σας βοηθήσει και πάλι να 
συντονιστείτε με το γήινο ρυθμό.  

Σταδιακά, έχοντας πει όλα αυτά, η ενέργειά μου αποτραβιέται από τον κύκλο 
σας. θα μιλήσουμε κι άλλες φορές και κάθε φορά που θα έρχομαι  θα σας 

φέρνω ένα μαγικό νόμο, ένα νόμο της μαγείας, σαν αυτό που μόλις σας είπα. 
Έτσι, σε ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, θα έχουμε δημιουργήσει μία 
βάση, για να δουλέψουμε βαθύτερα. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσετε βέβαια 

αυτή τη στιγμή τη σχέση του ρυθμού με τη μαγεία. Θα συμβεί αυτό, όταν 
θυμηθείτε ότι οι ιεροτελεστίες γίνονται με ένα ρυθμό μέσα στο έτος. Είτε μία 

φορά το χρόνο, είτε δύο είτε δέκα ή δώδεκα, όσες φορές, έχουν ένα ρυθμό. 
Είναι η βάση ο ρυθμός. Και θα είχε ενδιαφέρον, θα σας πω τελειώνοντας, να 
σκεφτείτε τις αναλογίες και τους ρυθμούς που ακολουθούν οι ιεροτελεστίες 

σας. Είναι κάποιες ιεροτελεστίες που γίνονται κάθε εβδομάδα, κάποιες που 
γίνονται κάθε μήνα, κάποιες άλλες που γίνονται μία ή δύο φορές το έτος. Τα 
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Ελευσίνια ανήκουν σε αυτές που γίνονται μία φορά το χρόνο. Αν κάποτε 

εορτάζονταν κάθε πέντε έτη, τα Μεγάλα Ελευσίνια, πάντοτε υπήρχε σε κάθε 
έτος ένας μικρός εορτασμός. Και να σκεφτείτε ότι κάθε τέτοιος ρυθμός έχει 

μια ιδιαίτερη σημασία: υποδηλώνει μία αναλογία. Αν πάρετε τον κύκλο του 
έτους και βάλετε επάνω, μοιράσετε σε αυτόν τον κύκλο τον αριθμό 
επανάληψης μίας τελετουργίας, σχηματίζεται ένα πολύγωνο. Δηλαδή, αν 

γίνεται μία τελετουργία μία φορά το μήνα, έχετε ένα δωδεκάγωνο. Αν γίνεται 
δύο φορές το χρόνο, υπάρχει απλά μία ευθεία και δύο ημικύκλια. Αν γίνεται 

τέσσερις φορές, γίνεται ένα τετράγωνο. Μπορείτε να παίξετε με αυτές τις 
εικόνες και τις γωνιακές σχέσεις και να κατανοήσετε έτσι βαθύτερα τις 
γεωμετρικές και πνευματικές αναλογίες και συνδέσεις των τελετουργιών.  

Τον άλλο μήνα θα έρθω πάλι και θα πούμε περισσότερα. Για την ώρα σας 
χαιρετώ. 

 

Εκάτη 

 

…………………………….. 

 

Θα ζητήσουμε να βάλετε στο κέντρο του κύκλου τη θέλησή σας. αν είναι ένα 

διαμάντι η θέλησή σας, τώρα τοποθετήστε το στο κέντρο του κύκλου μας. Η 

θέλησή σας, το θέλημά σας, σε σχέση και σύνδεση με τα Ελευσίνια Μυστήρια.  

Καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μία μέρα απαλή. Δεν θέλουμε να πιέσουμε 
περισσότερο τον ήδη φορτισμένο νου σας. λάβατε πάρα πολλά και χρειάζεστε 

χρόνο να τα επεξεργαστείτε. Έτσι, θα πούμε μερικές βασικές πληροφορίες. 
βασικές για εσάς που έρχεστε και συνεχίζετε να έρχεστε και ακολουθείτε την 

Εκάτη στο φως. Η Εκάτη είναι ένας σύνδεσμος με τους άλλους κόσμους.  

Ουσιαστικά σήμερα είναι μία μέρα της Εκάτης, αφιερωμένη στην Εκάτη. Αλλά 
αφού ολοκλήρωσε η ίδια την αυτοπαρουσίασή της και όσα ήθελε να πει, 

ερχόμαστε εμείς για να συμπληρώσουμε και να μιλήσουμε για αυτήν. Δεν 
είμαστε μόνο ένας ή δύο, είναι συνδυασμένες η ενέργειές μας, την ώρα που 

μιλούμε για την Εκάτη. Η Εκάτη είναι από μόνη της μία δίοδος και είναι αυτή 
που μπορεί να σας οδηγήσει σε γη και ουρανό, μπορεί να σας οδηγήσει στα 
μακρινά αστέρια ή στα τρίσβαθα της Γης. Μπορεί να σας οδηγήσει στα βάθη 

της θάλασσας επίσης, γιατί όλοι οι κόσμοι της ανήκουν. Καταλαβαίνετε ότι η 
βοήθειά της και η παρουσία της είναι πολύτιμες.  

Σας χρειάζεται ένας τέτοιος σύντροφος στο ταξίδι σας, όχι γιατί δεν είμαστε 
κοντά σας οι υπόλοιποι Ολύμπιοι αλλά γιατί ο ρόλος της είναι αυτός της 

οδηγού. Είναι αυτή που βρίσκεται στο κατώφλι και μπορεί να σας πάρει από το 
χέρι και να σας περάσει σε ένα άλλο πεδίο, δείχνοντάς σας το δρόμο -και ξέρει 
να το κάνει. Σας έχει εξηγηθεί ότι, κατά τη διάρκεια της Ελευσίνιας μύησης, 

πραγματικά συνδεθήκατε με τον Άδη, ότι βρεθήκατε στον Άδη και ότι αυτό θα 
συνεχίσει να γίνεται όλο και πιο βαθιά και πιο συνειδητά από εσάς. Και μπορεί 

τώρα πλέον να μη φοβόσαστε -τουλάχιστον όχι με τον ίδιο τρόπο- την 
ενέργεια του Πλούτωνα αλλά δεν είσαστε ακόμα εξοικειωμένοι αρκετά, στο να 
κινείστε στα πεδία αυτά. Θα ήτανε πολύ βασικό λοιπόν, σ’ αυτήν την κίνηση 

να ζητάτε τη βοήθεια της Εκάτης. Υπάρχουν πολλά πεδία στα οποία πρέπει να 
μπείτε. Όχι μόνο χρειάζεται ξανά και ξανά να επισκεφτείτε τον Άδη αλλά 
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χρειάζεται επίσης να καταφέρετε και να θυμόσαστε να στέκεστε στην κορυφή 

του Ολύμπου, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για την ενέργειά σας. Ο 
Όλυμπος είναι εκείνη η ιδεατή περιοχή, ο ιδεατός τόπος, στον οποίο βρίσκεται 

η ψυχή. Εδώ έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι ο τόπος με τον οποίο 
χρειάζεται να συνδέεστε, για να είστε σε επαφή με την ενέργεια της ψυχής. 
Αλλά και η ίδια η ψυχή χρειάζεται να θυμηθεί να στέκεται εκεί. Δεν θα 

δώσουμε όλες τις πληροφορίες σήμερα αλλά σας φέρνουμε μικρούς 
υπαινιγμούς, για να εμπεδώσετε σιγά-σιγά αυτή τη διαδικασία.  

Στόχος σας είναι η κορυφή του Ολύμπου. Το ζητούμενο είναι το 
Ολύμπιο φως. Το Ολύμπιο φως είναι το φως της νόησης, κατά 
συνέπεια της φωτισμένης ψυχής, της ψυχής που έχει καταφέρει να 

νοήσει, να εν-νοήσει, όλα όσα έφερε μαζί της, κατά τη διάρκεια των 
ενσαρκώσεών της. Κατά τη διάρκεια της Ελευσίνιας μύησης και της 

διδασκαλίας της, σας ειπώθηκε ότι η ψυχή είναι αυτή που εννοεί αλλά φέρει 
μαζί της κομμάτια ενέργειας από την προ-νόησης εποχή. Η φωτισμένη ψυχή 
είναι αυτή που έχει κατορθώσει να εν-νοήσει και όλες εκείνες τις 

ενέργειες από την προ νόησης εποχή, κάτι που φαίνεται… ακούγεται σαν 
αντίφαση. Πώς μπορείς να εν-νοήσεις τα προ της νόησης; Υπήρχε κάτι προ 

της νόησης;  

Όταν μιλούμε για την προ νόησης εποχή, εννοούμε φυσικά την ανάπτυξη και 

εξέλιξη του ανθρώπου στη γη. Η προ νόησης εποχή για εσάς, ήταν μία εποχή 
που ήταν συνειδητή για κάποιες άλλες οντότητες. Δηλαδή, αυτή η εποχή που 
ονομάζουμε προ νόησης, αφορούσε μεν τη γη και την εξέλιξη της νόησης της 

ψυχής μέσα από την ενσάρκωση στο φυσικό πεδίο αλλά δεν αφορούσε 
άλλους, μακρινούς τόπους και δεν αφορούσε κάποιες ευρύτερες 

οντότητες/ενέργειες, που διέπουν τη λειτουργία του σύμπαντος και είναι 
νοήμονες. Για εκείνες τις οντότητες υπήρχε αντίστοιχα μία προ νόησης εποχή 
και ήταν η εποχή πριν από τη δημιουργία τους. Αλλά πρόκειται για ένα 

τελείως άλλο σύστημα, στο οποίο δεν έχει νόημα αυτή την ώρα να μπείτε, 
καθώς θα πρέπει κατ’ αρχήν να κατανοήσετε πώς λειτουργούν τα πράγματα 

στη δική σας περίπτωση. Όταν αποκτήσετε αυτή τη βάση, θα μπορείτε να εν-
νοήσετε, να φανταστείτε, τις εμπειρίες άλλων, ευρύτερων οντοτήτων.  

Έτσι, η προ νόησης εποχή για την ψυχή αναφέρεται κυρίως στη γήινη 

ενσάρκωση. Αυτή η ψυχή, που άρχισε να αναπτύσσεται μαζί με το νευρικό 
σύστημα, το αντιληπτικό σύστημα, βρήκε συνδέσεις και με πολλά άλλα πεδία. 

Σαν ένας κόκκος σκόνης, που παρασύρεται από το αεράκι και βρίσκει άλλους 
κόκκους σκόνης και φτιάχνουν ένα χνουδάκι. Έτσι η ανθρώπινη ψυχή βρήκε 
συνδέσεις με άλλες αντίστοιχες ψυχές, άλλων πεδίων. Αυτό μπορεί να 

ακούγεται περίεργο στο γήινο νου σας αλλά, στο συλλογικό πλαίσιο, δεν είναι 
καθόλου περίεργο. Έγιναν λοιπόν συνδέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους 

αρχικούς πυρήνες συνείδησης και μοιράστηκαν οι πληροφορίες· και υπήρχε 
τέτοια ταύτιση, που ενώθηκαν και οικειοποιήθηκαν πληροφορίες η μία της 
άλλης, με έναν τρόπο παρόμοιο, που εσείς βάζετε μία μονάδα μνήμης στον 

υπολογιστή σας και μεταφέρετε τις πληροφορίες και μπορείτε να μεταφέρετε 
και από τον υπολογιστή σας πληροφορίες στη μονάδα της μνήμης. Έτσι 

μοιράστηκαν οι πληροφορίες.  

Αυτό ήταν ένα μικρό συλλογικό, το οποίο αποδείχτηκε λειτουργικό. Δηλαδή, 
δημιουργήθηκε μία μικρή συλλογική οικογένεια ψυχών, που ήρθαν κοντά 

λόγω της συνάφειας της δόνησης και δημιούργησαν ένα πυρήνα. Αυτός ο 
πυρήνας περιείχε όλες τις πληροφορίες, όλων των ψυχών. Και έτσι, η μονάδα 
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που ενσαρκώθηκε, μπορούσε με έναν τρόπο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις 

πληροφορίες, της οικογένειας των ψυχών. Και όχι μόνο να έχει πρόσβαση, 
αλλά επειδή ακριβώς τα πράγματα δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρα στο φυσικό πεδίο, 

να νιώθει ότι η ίδια υπήρξε και πήρε τις εμπειρίες αυτών των ψυχών. Δεν είναι 
περίεργο το πώς συνέβη αυτό. Είναι μία πολύ πραγματική κατάσταση και 
λειτουργία και είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέτε σήμερα «Εγώ νιώθω ότι 

είμαι από αλλού», «Εγώ νιώθω ότι είμαι από την Ανδρομέδα»… «…πό το α του 
Κενταύρου», «…από τον Σείριο».  

Ακούστε τώρα να δείτε… δεν σημαίνει οπωσδήποτε και πάντα ότι εσείς οι ίδιοι 
και οι ίδιες είστε από εκεί αλλά είναι η συλλογική σας μνήμη, την οποία 
κατέχετε και είναι δική σας, με τον τρόπο που σας περιέγραψα πριν. Είναι δική 

σας πια η μνήμη και τη βιώνετε, σαν να είχατε αποκτήσει αυτή την εμπειρία σε 
ένα πραγματικό σημείο του χωροχρόνου. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά, 

γιατί αυτά τα χνουδάκια… αυτός ο πυρήνας έχει μοιραστεί τα πάντα. Δεν 
ξεχωρίζουν οι ψυχές μεταξύ τους αλλά κάθε ψυχή δίνει μία προβολή στη γη 
και αυτή η προβολή είναι μοναδική. Αυτή η μοναδική προβολή έχει πρόσβαση 

στη συλλογική μνήμη αλλά τα μεταφράζει με τα δικά της δεδομένα, του 
τρισδιάστατου πεδίου και εκεί συμβαίνει αυτό που λέτε… το χάσιμο στη 

μετάφραση. Έχετε ακούσει άλλωστε να γίνονται αναφορές σε συλλογικότητες 
ψυχής, σε οικογένειες ψυχών και όλες σας όλοι σας αναρωτηθήκατε κάποτε  

«Εγώ σε ποια οικογένεια ανήκω; Σε ποιου Αρχαγγέλου την οικογένεια ανήκω, 
στου Μιχαήλ, του Ραφαήλ, του Μέτατρον;»  

Τώρα αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει γιατί, αυτές οι 

οντότητες τις οποίες αναζητάτε ως πατρογονικές, υπάρχουν σε κάποιο επίπεδο 
αρχετυπικό και αποτελούν οι ίδιες δυνάμεις. Είναι όμως δυνάμεις που 

αλληλεπιδρούν με αυτούς τους πυρήνες και είναι οι δυνάμεις που συγκροτούν 
αυτούς τους μικρούς πυρήνες τελικά. Είναι δηλαδή μία δύναμις που λόγω 
ενεργειακής δονητικής εγγύτητας, επηρεάζει τις διαμορφούμενες ψυχές και τις 

συλλέγει. Είναι ο άνεμος που σπρώχνει τα μόρια της σκόνης, για να τα κάνει 
χνουδάκια. Εσάς ποιος άνεμος σας έφερε κοντά; Πώς θα τον πείτε αυτόν τον 

αρχάγγελο ή τη Δύναμη που σας διέπει και σας συγκεντρώνει κάτω από την 
επιρροή του και τη δόνησή του; «Μα δεν μας έστειλε ο Αρχάγγελος;»  Ο 
Αρχάγγελος έχει πολλές δουλειές να κάνει και κάθε οντότητα αυτού του 

βεληνεκούς έχει πάρα πολλά να κάνει και σε ένα βαθμό είναι υπεύθυνη για 
την αρχική δημιουργία σας. Την αρχική δημιουργία της μορφής, που 

εξελισσόμενη άρχισε να εν-νοεί. Θα μπορούσατε να πείτε, ότι είναι ο θεριστής, 
είναι αυτός που έρχεται να δρέψει τους καρπούς, να θερίσει τα στάχυα. 
Θυμόσαστε την παραβολή, ότι πολύς ο θερισμός και οι εργάτες είναι λίγοι; 

Έρχεται να θερίσει τα στάχυα και να μαζέψει τον καρπό, που είναι η ψυχή.  

Ξέρουμε, ότι σας παρουσιάζουμε μία πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που 

είχατε μέχρι σήμερα ή μέχρι πρότινος, πριν από τη μύησή σας στα Ελευσίνια. 
Και όμως, δεν είναι τόσο διαφορετική. Είναι τα ίδια πράγματα ιδωμένα από μία 
άλλη οπτική γωνία, έτσι ώστε να δημιουργούν μια νέα σύνθεση, που είναι 

πολύ πιο κοντά στο νέο σας δυναμικό. Μόνο έτσι μπορούμε να το θέσουμε. 
Γιατί η αλήθεια που μπορείτε να αντιληφθείτε, σχετίζεται με το δυναμικό σας. 

είχαμε πει ότι ο νους χωράει, σκέφτεται, έχει περιορισμένη χωρητικότητα και 
όταν γεμίσει νομίζει ότι έμαθε όλα όσα υπάρχουν. Στη δική σας περίπτωση, 
φανταστείτε ότι με την Ελευσίνια μύηση δόθηκε μία επιπλέον δυνατότητα. Ότι 

άνοιξε ένας νέος ενεργειακός χώρος μνήμης, στον οποίο θα μπορέσετε να 
χωρέσετε περισσότερη πληροφορία και κάνοντας αυτό, μπορείτε τώρα να 

δεχτείτε τις πληροφορίες που προέρχονται από μία άλλη οπτική γωνία. Γι’ 
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αυτό είπαμε, ότι έχει να κάνει με το νέο σας δυναμικό. 

 

Άννα: Είναι παρών ο Αρχάγγελος Ραφαήλ… Είναι η Δήμητρα και Αρχάγγελος 

Ραφαήλ που φέρνουν αυτές τις πληροφορίες… και μου λεν ότι μπορούμε να 
πάρουμε χρόνο για ερωτήσεις. 

Μέλος: Τη στιγμή την περίμενα πολύ καιρό, να ενωθούν και να 

ενσωματωθούν όλες οι ενέργειες και να έρθουν… 

Άννα: Μπράβο! Να πάτε και στην εκκλησία, και να κάνετε ό,τι ειπώθηκε.  

[Σημ.: Πριν λίγο καιρό η Μαρία είχε ζητήσει από την ομάδα να πηγαίνει στην 
εκκλησία μία φορά το μήνα, για πέντε μήνες, προκειμένου να γίνουν κάποιες 
ενεργειακές συνδέσεις.]  Α, ναι, καλώς το ανέφερες. Παίζει ρόλο προφανώς 

και έγινε αυτή η σύνδεση. Γι’ αυτό μας είπαν ότι θα γίνουν συνδέσεις και 
πρέπει να πάτε. 

Ερώτηση: Ναι, για την εκκλησία… δεν κατάλαβα, θα γίνει ανταλλαγή ψυχών; 

Άννα: Λοιπόν, αυτό που μου είπε η Μαρία, είναι ότι γίνεται «αλλαγή ψυχών». 

Μέλος: τι σημαίνει αυτό; 

Άννα: Έλα ντε! Αυτό μου είπε και έμεινα άναυδη. Αλλαγή ψυχών… Α! λοιπόν, 
τώρα το εξηγεί. Η Μαρία λοιπόν, είχε πει ότι πρέπει να γίνουν συνδέσεις, μία 

φορά το μήνα για πέντε μήνες. Και πήγα εγώ. Μου είπε τότε ότι χρειάζεται, 
γιατί γίνεται αλλαγή ψυχών. Και είπα, τι σημαίνει αυτό; Φεύγει μια ψυχή και 

έρχεται μία άλλη; Εντάξει, συνδέομαι με τόσους, ξέρω ότι κατεβαίνουν, 
παίρνω ενέργειες αλλά… αλλαγή; Με όσα είπε τώρα όμως, νομίζω ότι 
καταλαβαίνω το νόημα αυτού που είπε. Θα το ρωτήσουμε όμως. 

Μ.Κ.: Γιατί στην εκκλησία και όχι σε έναν αρχαιολογικό χώρο; 

Άννα: Γιατί προφανώς από εκεί χρειάζεται  να έρθει η ενέργεια.  

Σ.Σ.: Νομίζω ότι έχει να κάνει με τους ήχους, τις ψαλμωδίες κ.τ.λ. 

Ρ.Ε.: Εγώ πήγα στην εκκλησία. Σε σχέση με άλλες φορές, ήταν άλλο πράγμα! 
Αυτά που ένιωσα ήταν το κάτι άλλο. Ένιωθα ζεστά, ένιωθα σπίτι μου, ένιωθα 

ωραία! 

Ε.Τ.: Κι εγώ. Δεν πηγαίνω στις εκκλησίες -ούτε στο γάμο μου δεν ήθελα να 

πάω. Δεν πήγαινα ποτέ και τώρα πήγα δυο φορές απανωτά, δεν το έχω 
ξαναπάθει αυτό. Ήταν άλλο πράγμα, πάρα-πάρα πολύ διαφορετικά και 
όμορφα. 

Σ.Σ.: Εγώ πήγα στο άσχετο, ήταν μια Παρασκευή και είχε λειτουργία. 

Μ.Κ.: Γιατί όμως στην εκκλησία και όχι σε έναν αρχαιολογικό χώρο; 

Άννα: Γιατί προφανώς από εκεί χρειάζεται να έρθει η ενέργεια. Αυτό που 
καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία. Χρειάζεται να 
γίνει σύνδεση, γιατί δεν είναι όλα φυσικά για πέταμα. Είναι πράγματα που 

είναι διαφορετικά· άλλα δεν είναι. Εμάς δεν μας ζητείται να συνδεθούμε με 
την οργάνωση αλλά με την ενέργεια. Και προφανώς μέσα από αυτή τη 

δουλειά διευρυνόμαστε. Τώρα γιατί θα πρέπει αυτό να γίνει στο ενεργειακό 
περιβάλλον της εκκλησίας; Θα σου πως το εξής… μας ειπώθηκε -και εμένα 
προσωπικά-, ότι ο Δίας είναι ο Χριστός, είναι η Χριστική ενέργεια. Ναι, είχε 

ειπωθεί. Όχι ο Ιησούς, ο Απόλλων σαν Ιησούς, ο Δίας… Υπάρχει λοιπόν μια 
σύνδεση λόγω της Χριστικής ενέργειας με τον Δία. Το είπαν και στην Μ., 



Μεγάλα Ελευσίνια - Κύκλος 2ος                                          Συνάντηση 4η - 24.10.2015 

 

 

Διαυλισμός: Άννα Αποστολίδου – www.eleusinianmysteries.gr                                9 

 

μάλιστα. Είναι η ίδια ενέργεια, όπως εκφράζεται από διαφορετικούς λαούς, 

διαφορετικές πεποιθήσεις...  

Κ.Λ.: Ενώνουμε διαφορετικές όψεις της θεότητας. 

Άννα: Αυτό όμως όταν το καταλάβεις, οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη διεύρυνση 
και μπορείς να πας πιο βαθιά και να πάρεις το θησαυρό που υπάρχει στο κάθε 
τι. Τώρα βέβαια, αυτό δεν απαντά το ερώτημα για την «αλλαγή ψυχών». 

Καταλαβαίνω ότι, αν έχει σχέση με αυτό που μας είπαν, ότι από αυτόν τον 
«κεντρικό υπολογιστή» το συλλογικό κατεβαίνουν νέες ενέργειες. Θα το 

ρωτήσουμε.  

Ρ.Ε.: Οι Λεμούριοι έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα προ νόησης; Υπήρχε 
πολύ υψηλή νόηση αλλά σε σύνδεση με εμάς, υπάρχει κάτι; 

Άννα: Διάβασα αυτό που είχες απομαγνητοφωνήσει. Έλεγε: «για να σπάσει ο 
περιοριστικός δακτύλιος του Κρόνου, η πέτρα (μάλιστα εκεί το είχες αφήσει 

κενό)… Η Ρέα έκανε κάτι με την πέτρα, η ροή δηλαδή παγιώθηκε στην πέτρα 
και από εκεί και πέρα δόθηκε η ευκαιρία για ανάπτυξη, για την εξέλιξη πια και 
τη δημιουργία της νόησης. Αυτό προηγήθηκε της Λεμουρίας. 

Κ.Λ.: Έχει να κάνει με τη δημιουργία του λόγου. 

Ε.Τ.: Όταν ενσαρκωνόμαστε δεν αλλάζουμε ψυχή; Δεν είναι διαφορετική η 

ψυχή μας; Δηλαδή ο Χριστός όταν ενσαρκώθηκε δεν ήταν διαφορετική ψυχή 
και ο Δίας διαφορετική ψυχή; 

Άννα: Υπάρχουν κι άλλες εκδοχές, ότι ο Ιησούς ενσαρκώθηκε και 
επισκιάστηκε από τον Χριστό. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος Ιησούς και ήρθε η 
Χριστική ενέργεια. Η Χριστική ενέργεια δεν είναι μία ψυχή συγκεκριμένη, είναι 

δύναμις, είναι πεδίο πολύ ευρύτερο από αυτό. Και ο Δίας είναι μία κοσμική 
ενέργεια, είναι μια μεγάλη ενέργεια. Αλλά θα ρωτήσουμε. 

Σ.Σ.: Είχαμε συζήτηση στο θέμα του οδηγήματος και τις γυναίκες. Εγώ 
φοβάμαι το οδήγημα αν και οι συνθήκες δεν με άφησαν να οδηγώ. Μου είπε η 
Λ. ότι φοβάμαι. Πολλές γυναίκες έχουν ένα πρόβλημα, ειδικά όταν πρόκειται 

να βγουν με αυτοκίνητο στην Εθνική οδό. Δεν το λένε τρόμο αλλά το 
αποφεύγουν, λένε «ας οδηγήσει ο άντρας μου», «ας οδηγήσει ο αδελφός 

μου». Η ερώτηση είναι η εξής: όταν εγώ διαλογίστηκα (ήταν περισσότερο 
συνειρμοί), μου έδειξαν την κίνηση στο δρόμο που μοιάζει η ταχύτητά τους με 
την κίνηση των σπερματοζωαρίων.  Και ταυτόχρονα μου δείξανε το ωάριο να 

αντιλαμβάνεται τα σπερματοζωάρια να έρχονται γρήγορα, δημιουργείται 
κάποιος πανικός, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Η ερώτηση είναι: αυτή είναι 

μνήμη προ νόησης; 

 

Άννα: Θα απαντήσει η Δήμητρα τις ερωτήσεις: 

Επικοινωνία: 

Η προ νόησης εποχή δεν συνίσταται σε τίποτα από αυτά που φαντάζεστε. Η 

προ νόησης εποχή συνίσταται στο επίπεδο λειτουργίας του σύμπαντος, προ 
της πτώσης του Κρόνου. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία πολύ βαθιά, πολύ 
μακρινή εποχή. Σε ένα επίπεδο άλλο, μπορείς να θεωρήσεις ότι πρόκειται για 

μία εποχή προ νόησης της συγκεκριμένης ενσάρκωσης, γιατί δεν έχει γίνει 
ακόμα η σύντηξη του ωαρίου με το σπερματοζωάριο. Με αυτήν την έννοια, 

είναι κάτι που συνέβη πριν και λίγο πριν μάλιστα από αυτή τη σύντηξη. 
Ωστόσο, στο επίπεδο που αναφερόμαστε τώρα, είναι πολύ πιο μακρινό και 
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ευρύ. Η προ νόησης εποχή αναφέρεται στην εποχή πριν την αντίληψη του 

χρόνου, πριν από τη δημιουργία της συμπαγούς μορφής. Και αυτό απαντά την 
ερώτηση. Ας προχωρήσουμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις.  

Αξίζει τον κόπο να γίνει μια αναφορά στη Λεμουρία. Οι πληροφορίες που έχετε 
για εκείνη την εποχή είναι ελάχιστες και είναι όλες ιδωμένες από το σημερινό 
πλαίσιο. Ό,τι πληροφορίες έχετε, είναι μέσα από διαύλους που έχουν λάβει 

πληροφορίες και τις έχουν μεταφράσει σύμφωνα με τη σημερινή τους 
κατανόηση. Με όλες τις υπερβάσεις που μπορεί να έκαναν, παρόλα αυτά 

παραμένουν στη σημερινή κατανόηση. Η Λεμούρια μορφή ήταν μια 
υποτυπώδης ανθρώπινη μορφή, αιθέρια ανθρώπινη μορφή. Δεν είχε 
αναπτυχθεί πλήρως. Και η νόηση, θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ημιτελής. 

Δεν είχε γίνει η σύνδεση του ενεργειακού σώματος με το φυσικό. Δεν υπήρχε 
δηλαδή πλήρης αγκυροβόληση. Η αγκυροβόληση συνέβη κατά κύριο λόγο σε 

αυτή που ονομάζετε Ατλάντια εποχή, στην οποία είχε αναπτυχθεί το 
συναίσθημα. Και πάλι, αυτά που σας λέω είναι πολύ αδρές περιγραφές και 
περιγραφές μάλιστα που μπορείτε να βρείτε και σε άλλες πηγές, γνωστές σε 

εσάς.  

 

Άννα: θέλω λίγο χρόνο, γιατί ρώτησα κάτι για τους Λεμούριους ακόμα. 
Ρώτησα, γιατί είπε ότι αξίζει να γίνει αναφορά; [Σύντομη παύση] 

Μου δείχνει ότι οι Λεμούριοι ήταν η πρώτη εξωσυστημική παρέμβαση, από 
άλλα συστήματα εκτός ηλιακού, για τη γήινη εμπειρία, για την ανάπτυξη της 
ζωής στη γη. Ότι εκεί ήταν η πρώτη παρέμβαση, γι’ αυτό αξίζει να αναφερθεί. 

Όπως μας είχαν αναφέρει κάποια στιγμή τους Πλειάδιους -κάτι ανάλογο. Ότι 
ήταν ουσιαστικά σπόροι συνείδησης. Νιώθω ότι δεν θα πάει πιο βαθιά σε αυτό, 

για την ώρα τουλάχιστον. 

Ο Δίας και ο Χριστός είναι ένα και αυτό συνίσταται στην αρχική εμφάνιση του 
Χριστού στη Γη. Ήταν αυτό που θα λέγατε μία από τις αρχικές εκδηλώσεις της 

Χριστικής ενέργειας στη Γη. Δεν θέλει να μπει στη λεπτομέρεια του αν 
ενσαρκώθηκε. Δεν θέλει να μπει στη λεπτομέρεια της ενσάρκωσης, αν δηλαδή 

ήταν ενσάρκωση αυτής της ενέργειας ή επισκίαση. Είπε «Άστο, γιατί είναι 
πολύ βαθιά νοήματα και δεν είστε σε θέση να τα συλλάβετε. Χρειάζεται να 
περάσει λίγος χρόνος, να μπείτε πρώτα σε αυτά που σας δείχνουμε και θα 

έλθει σε δεύτερο χρόνο αυτή η λεπτομέρεια, του τι ακριβώς συμβαίνει. Σε 
δεύτερο χρόνο θα έρθει. 

Μου θύμισε τώρα, ότι κάποια στιγμή ειπώθηκε, νομίζω στη συνάντηση του 
Ιησού, ότι ο Λόγος είναι η μνήμη ενός παλαιότερου συστήματος… 

Μέλη: Στα Ελευσίνια. 

Άννα: Ο Λόγος -με κεφαλαίο λάμδα- η Χριστική Ενέργεια, είναι η μνήμη ενός 
παλαιότερου συστήματος. Με αυτήν την έννοια είναι ψυχή, γιατί είναι νόηση 

αλλά είναι το παιδί ενός παλαιότερου συστήματος. Και ο Δίας που βγαίνει από 
την κοιλιά του Κρόνου είναι από ένα προηγούμενο σύστημα το οποίο είχε 
κλείσει και εμφανίζεται. Άρα, μπορείς να το πεις ψυχή ίσως αλλά δεν έχει 

καμία σχέση με την ψυχή αυτή που λέμε τώρα εμείς, τη δική μας, την ατομική 
ψυχή. Είναι κάτι ευρύτερο. Αν η δική μας ψυχή σχηματίζεται, ας πούμε, από 

μία σειρά γήινων εμπειριών, αυτή, η Χριστική Ψυχή, του Λόγου, σχηματίστηκε 
από την εμπειρία ενός ολόκληρου σύμπαντος. 

Μέλος: Να ρωτήσουμε για την εκκλησία και την αλλαγή των ψυχών 
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Απάντηση: 

Η αλλαγή των ψυχών έγινε και πρέπει να εδραιωθεί σιγά-σιγά. Θέλει κανένα 
τρίμηνο ακόμα για να ολοκληρωθεί. και να είστε σε ώρα λειτουργίας. 

Μπ.Κ.: Γιατί σε ώρα λειτουργίας; 

Απάντηση:  

Γιατί τότε υπάρχει μια εγκατεστημένη ροή ενέργειας. Μπορεί να υπάρχουν 

γενικά ενέργειες στο χώρο αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό το να 
εκτελείται μία τελετουργία, όπου έχει εγκατασταθεί μια ροή της ενέργειας και 

είμαστε παρόντες και μπορούμε να δουλέψουμε ενεργειακά μαζί σας. είναι 
πολύ πιο ανεβασμένη η ενέργεια και πολύ πιο κατάλληλη για να γίνει μια 
τέτοιου είδους εργασία, που χρειάζεται πολύ καλή ευθυγράμμιση. Εάν κάποιοι 

δεν το έχουν κάνει ακόμα, θα δυσκολευτούν. Θα έπρεπε ήδη να έχει ήδη πάει. 
Όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει, θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα.  

Πρόκειται ούτως ή άλλως για μία περίοδο μετάβασης, έντονων εσωτερικών 
διεργασιών, που δεν είναι εύκολη. Έτσι θα ήταν καλό να μην προσθέτετε 
περισσότερα βάρη στον εαυτό σας. θα μπορούσε η διαδικασία να γίνει πιο 

αργά, να πάρει περισσότερο χρόνο, να γίνει σε δεύτερη φάση όπως λέτε αλλά 
θα καθυστερήσει τότε πάρα πολύ, γιατί χρειάζεται να υπάρχει ένας 

συντονισμός με το κοσμικό ενεργειακό ρολόι. Τώρα είναι κατάλληλη περίοδος 
για αυτό.  

Είναι κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνετε ακόμα. Όπως σας ειπώθηκε, 
ανταλλάσσετε πολλές ενέργειες με την ομαδική ψυχή σας. ανταλλάσσετε 
ενέργειες όλη την ώρα. Όταν διαπιστώνετε, ιδιαίτερα εσείς που κάνετε 

ενεργειακές εργασίες, ότι αλλάζετε συμπεριφορά, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει; 
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατεβαίνουν άλλες ενέργειες ψυχής και μέχρι 

τώρα δεν θα ήταν δυνατό να το συλλάβετε αλλά τώρα σας λέμε ότι είναι 
ενέργειες της συλλογικής ψυχής, που κατεβαίνουν και αγκυρώνονται στη δική 
σας ψυχή. Όπως είπαμε νωρίτερα, αυτός ο πυρήνας ψυχών μοιράζεται όλες 

τις πληροφορίες αλλά έχει ο καθένας διαφορετικές ενσαρκώσεις, έχει 
διαφορετική μονάδα σε ενσάρκωση και από εκείνη την ενσάρκωση συλλέγει 

διαρκώς πληροφορίες.  

Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα σε εκείνη τη συλλογικότητα που γίνονται κάποιες 
ανταλλαγές με αποτέλεσμα να «βάζει πόδι» η μία ψυχή στην ενσάρκωση της 

άλλης. Αυτό δεν είναι κατάληψη, είναι αλλαγή ενεργειών. Εσείς τι εννοείτε 
όταν λέτε ότι αλλάζουν οι ενέργειές σας; Ότι ευθύνεται γι’ αυτό το 

περιβάλλον; Τα άστρα; Η διατροφή; Μήπως ευθύνεται κάτι άλλο; Υπάρχουν 
πολύ λεπτές αποχρώσεις σε αυτήν την αλλαγή. Ο λόγος που γίνεται η αλλαγή, 
είναι ότι είστε έτοιμοι να δεχτείτε τη διοχέτευση νέου δυναμικού. Δεν μπορείτε 

όμως να δεχτείτε νέο δυναμικό, αν δεν υπάρξει αυτή η πρακτική πρόσδεση 
ινών από μία άλλη ψυχή. Επίσης, σ’ αυτή τη συλλογικότητα έρχονται, 

προστίθενται και άλλες ψυχές, που είναι υπό την επιρροή και εποπτεία αυτού 
του ενεργειακού ανέμου που σας συλλέγει. Στο μεγάλο πλαίσιο, είναι πάρα 
πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία των ψυχών. Μέσα από αυτή τη λειτουργία 

επιτυγχάνεται επίσης αυτό που λέτε φώτιση. Μπορείτε να υποθέσετε με 
ασφάλεια ότι, η αλλαγή για την οποία μιλούμε, οδηγεί εκεί και ότι, ένα σώμα, 

μία ενσάρκωση, μπορεί να δεχτεί πραγματικά τις ενέργειες μιας άλλης ψυχής, 
που ρέουν μέσα από το δικό της κέντρο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά; Εδώ 
υπάρχει αυτό που λέτε Ανώτερος Εαυτός και μέσα από αυτόν ρέει η ενέργεια 

της άλλης ψυχής. Υπάρχει το κέντρο αλλά αυτό το κέντρο συνεργάζεται με 
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άλλο.  

Κι εσείς βέβαια ήδη θα προσπαθείτε να φανταστείτε, τι είδους ψυχή είναι αυτή 
που έρχεται. Πολύ απλά, είστε εσείς. εσείς απλά νιώθετε μια διαφοροποίηση, 

νιώθετε να αλλάζετε συμπεριφορά, να αλλάζετε χαρακτήρα κάποιες φορές, να 
αλλάζετε τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων και όλες αυτές οι αλλαγές, 
ενώ είναι εσωτερικές στη φύση τους έχουν να κάνουν και με τον έξω κόσμο. 

Αλλάζετε τη στάση σας απέναντι στους άλλους και βέβαια συνδημιουργείτε 
διαφορετικά πράγματα με τους άλλους. Όλοι αυτοί που λένε «Ξέρετε, έχω την 

αίσθηση ότι ενσαρκώθηκα περισσότερες φορές, έχω ενσαρκωθεί ξανά σε αυτή 
τη ζωή, σαν να πέθανα και να ξαναγεννήθηκα»… τι πιστεύετε ότι συνέβη; 
Τώρα μπορείτε να καταλάβετε τι συνέβη. Είστε πάντοτε εσείς. Κοιτάξτε το 

αυτό! Το φυσικό σώμα σε μία τέτοια περίπτωση δεν νιώθει ότι είναι κάτι άλλο. 
Υπάρχει συνέχεια της συνείδησης και η αλλαγή γίνεται μέσω του κέντρου του 

ανώτερου εαυτού σας, της ψυχής. Νιώθετε αλλαγμένοι αλλά δεν μπορείτε να 
πείτε, ότι έχετε μια άλλη ταυτότητα. Μπορεί να θέλετε σε τέτοιες περιπτώσεις 
να αλλάξετε το όνομά σας, να νιώθετε την ανάγκη να αλλάξετε όνομα, να 

νιώθετε την ανάγκη να αλλάξετε και το όνομά σας στην ταυτότητα. Είναι 
πολλοί που το κάνουν μερικές φορές. Να πάρετε ένα εσωτερικό όνομα που 

χρησιμοποιείτε πάρα πολύ. Είναι μικρές αλλαγές αλλά δεν αλλάζει το πρόσωπό 
σας. σε ελάχιστες φορές μπορεί να υπάρξει αλλαγή, λόγω της αλλαγής της 

εσωτερικής διάθεσης αλλά τα χαρακτηριστικά σας είναι τα ίδια. Οι άνθρωποι 
σας αναγνωρίζουν με την ίδια, παλιά ταυτότητα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να 
γίνει αντιληπτό και όμως συμβαίνει. Και τότε έχει έρθει μια νέα ενέργεια. 

Άννα: Υπάρχει κάποια ερώτηση; Γιατί νιώθω ένταση εσωτερικά. 

Ρ.Ε.: Μίλησες τώρα για τη φώτιση και στα Ελευσίνια μας είπαν ότι για να 

φτάσουμε στη φώτιση χρειάζεται να έχουμε ενσωματώσει όλη την προ νόησης 
εποχή. Άρα είμαστε κοντά, είμαστε μακριά, είμαστε στη μέση, πού 
βρισκόμαστε; 

Λ.Κ.: Η Εκάτη μας υποσχέθηκε ότι θα μας πάει στη φώτιση. 

Απάντηση: Κοντά είσαι αλλά έχεις δρόμο. [γέλια] 

Πραγματικά, η Ελευσίνια μύηση και η κάθοδος στον Άδη σας δίνει αυτή τη 
δυνατότητα, του να συλλέξετε τις ενέργειες της προ νόησης εποχής με τις 
οποίες είχατε φορτιστεί. Αυτό θέλει χρόνο. τώρα σας λέμε ότι γίνεται αλλαγή 

ψυχών και γίνεται μια αλλαγή βάσει της αρχικής εμπειρίας που είχατε στα 
Ελευσίνια. Είναι μια διαδικασία που θα καταλάβετε ότι παίρνει χρόνο. γιατί 

βέβαια, θα επισκεφτείτε ακόμα βαθύτερα αυτή την εποχή την προ νόηση, όταν 
φτάσετε στην Εποπτεία, κάτι για το οποίο δεν θα μιλήσουμε ακόμα. Το 
σημαντικότερο μέρος της εργασίας θα ολοκληρωθεί εκεί. Τώρα όμως είστε στο 

δρόμο. Έχετε ξεκινήσει και γίνεται η αλλαγή. Γι’ αυτό είπαμε ότι είσαι κοντά 
αλλά έχεις δρόμο ακόμα. 

Μπ.Κ.: Εγώ συνεχίζω την ερώτησή μου σχετικά με την εκκλησία, γιατί όντως 
έχω μια ένταση μέσα μου σχετικά με αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε 
αυτό το χώρο. Είπες ότι υπάρχει εκεί ενέργεια και δάσκαλοι εκείνη τη στιγμή 

της ροής. Όμως εκεί πάει πολύς κόσμος που κάνει διάφορες σκέψεις, υπάρχει 
πολύς πόνος, υπάρχουν τέτοια πράγματα και γι’ αυτό έχω έτσι αυτή την 

ένσταση και σχετικά με τον τρόπο της λειτουργίας που γίνεται, πολύ τυπικά 
έτσι… έχω μέσα μου μια… 

Άννα: Πήγες; 
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Μπ.Κ.: Όχι, δεν πήγα. 

Άννα: Πήγαινε. 

Σ.Σ.: Κι εγώ είχα θέματα και πήγα μια Παρασκευή. Ήταν μια παράξενη 

εμπειρία και συγκινήθηκα. Και επειδή αυτά τα πράγματα λειτουργούν περίεργα 
και δεν κατάλαβα και τι έγινε, κάποια στιγμή έκλεισα τα μάτια μου και είδα 
πλανήτες. Βρέθηκα στο διάστημα. Όλη τη διάρκεια έβλεπα πλανήτες. Ήμουν 

πάρα πολύ στο διάστημα. Εμένα δεν μου βγήκε θρησκευτικότητα. Ήταν σαν 
να ήταν μια πύλη. Δεν είχε σχέση με τη θρησκευτικότητα αλλά όντως κάτι 

άνοιξε.  

Κ.Λ.: Όλοι έχουμε μια σχέση με το Θείο, μην το υποτιμάς αυτό. Με αγάπη 
πηγαίνουν…  

Άννα: Το θέμα είναι ότι, όπου και αν πας, πηγαίνεις με την ενέργειά σου και 
θα πάρεις σύμφωνα με την ενέργειά σου. Αν πας σε έναν ιερό τόπο και 

συνδεθείς, ανάλογα με το άνοιγμά σου θα πάρεις. Αν πας για να 
κουτσουμπολέψεις ή να κρίνεις, ανάλογα με την ενέργειά σου θα πάρεις. 
Πηγαίνοντας κι εγώ εκεί, διαπίστωσα ότι, παρόλη τη δουλειά που έχω κάνει, 

υπήρχε μέσα μου κράτημα. Πήγα πολύ βαθιά αλλά ένιωθα ότι, εντάξει… 
Συμμετείχα, γιατί τα τελετουργικά τα έχω ζήσει, τα έχω διαβάσει, τα ξέρω 

καλά αλλά υπήρχε κράτημα και χρειάστηκε να κάνω επιπλέον δουλειά για να 
το αφήσω και αυτό. Παρόλα αυτά, όσο ήμουν συνδεδεμένη, ερχόταν, έπαιρνα 

πράγματα. Και από την παλιότερη εμπειρία μου από την εκκλησία, πριν από 
δεκαετίες, το ξέρω  με βεβαιότητα ότι θα πάρεις αυτό για το οποίο πας. Αν 
έχεις το νου σου στα γήινα και το κουτσουμπολιό δεν θα φτάσεις πουθενά. 

Όταν όμως πας με ανοιχτή καρδιά, θα πάρεις τα πάντα. Αυτό πιστεύω ότι 
μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, και σ’ ένα βουδιστικό ναό και σ’ έναν 

αρχαιοελληνικό -που δεν γίνονται τώρα τελετουργίες αλλά τέλος πάντων, 
αυτά που κάνουμε- και οπουδήποτε, και στο τζαμί. Όταν πας με ανοιχτή 
καρδιά και τη διάθεση να συνδεθείς με το Πνεύμα, θα πάρεις το απάνθισμα 

των ενεργειών, την αφρόκρεμα, θα πάρεις τις πιο ψηλές δονήσεις. 

Μπ.Κ.: Ναι, συγνώμη αλλά στην εκκλησία υπάρχει μια συγκεκριμένη 

θρησκεία. Τώρα εμείς ασχολούμαστε με τα Ελευσίνια. Σε έναν αρχαιοελληνικό 
ναό δεν γίνεται ανταλλαγή ενεργειών; Δεν γίνεται αλλαγή ψυχών;  

Άννα: Δεν υπάρχει τόση σύνδεση με τη Χριστική ενέργεια. Κατ’ αρχήν, δεν 

λειτουργείται, δεν γίνονται τυπικά. Είναι ένας χώρος νεκρός και ό,τι κάνουμε 
είναι να ανάψουμε ένα στικ μια φορά στο τόσο, με όλο το άγχος επειδή μας 

κυνηγάνε. Δεν υπάρχει λειτουργία. Δεν υπάρχει σύνδεση, δηλαδή διαρκής 
ροή και ρυθμική. Στην εκκλησία έχει εγκατασταθεί ρυθμός και έχει 
εγκατασταθεί η ροή, με τον τρόπο που γίνεται. Εμείς παίρνουμε αυτό που 

χρειαζόμαστε. Κυρίως έχει να κάνει με τη Χριστική ενέργεια. 

Λ.Τ.: Εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η προσευχή και η δόνηση.  

Μπ.Κ.: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. 

Άννα: Έχεις δίκιο για τη γλώσσα, κι εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι στη νέα 
ελληνική. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν βιβλία και αν θέλεις διαβάζεις και 

μαθαίνεις τι λένε. Εγώ έχω μάθει το κάθε τι. Όμως, ας ρωτήσουμε… 

Μου λέει τη λέξη «Σύντηξη». Αυτό σημαίνει ένωση. 

Απάντηση: 

Ο Χριστικός σας Εαυτός είναι ευρύς. Οφείλατε και οφείλετε να συλλέξετε τη 



Μεγάλα Ελευσίνια - Κύκλος 2ος                                          Συνάντηση 4η - 24.10.2015 

 

 

Διαυλισμός: Άννα Αποστολίδου – www.eleusinianmysteries.gr                                14 

 

Χριστική ενέργεια απ’ όπου βρίσκεται. Σαφώς δεν είναι μόνο ο χώρος της 

χριστιανικής εκκλησίας όπου υπάρχει Χριστική ενέργεια. Υπάρχει και σε πολλά 
άλλα σημεία στον πλανήτη, σε πολλές άλλες θρησκείες. Μέσα από τις 

ενσαρκώσεις σας έχετε περάσει από τις περισσότερες θρησκείες που υπάρχουν 
και, ακόμα και αν επρόκειτο για αιρέσεις θρησκειών, βρισκόντουσαν γύρω από 
ένα κύριο ρεύμα. Έτσι, έχετε συλλέξει με πολλούς τρόπους τη Χριστική 

ενέργεια και εξακολουθείτε να το κάνετε. Ας γίνει μέλημά σας η εσωτερική 
ειρήνη. Όταν εσείς νιώθετε αντίδραση εσωτερικά, όταν νιώθετε σύγκρουση 

και δεν υπάρχει εσωτερική ειρήνη, σημαίνει ότι υπάρχει κι άλλη ενέργεια να 
συλλέξετε. Έτσι ακριβώς. Σημαίνει ότι πρέπει να αγκαλιάσετε περισσότερο 
αυτή την ενέργεια. 

Η Μαρία ζήτησε από την Άννα να κατευθυνθείτε σε χριστιανική εκκλησία, 
καθώς εκεί βρίσκεται το πλήρες δυναμικό της και η ίδια, ως Μητέρα, μέσα από 

το δικό της χώρο, προσφέρει σε εσάς τα δώρα που έχει. Αν θέλετε να το δείτε 
σαν καταναγκασμό, μπορείτε να το κάνετε. Αν θεωρείτε ότι ένα δώρο, μία 
προσφορά, σας δημιουργεί αίσθηση καταναγκασμού, μπορείτε να μη τη 

δεχτείτε, ακόμα και όταν πρόκειται για μία προσφορά αγάπης. Γιατί δεν κάνετε 
ειρήνη και γιατί δεν σκέφτεστε ότι αυτό -και εδώ δεν είπε όλη την αλήθεια η 

Άννα, που της δείξαμε και δεν την κατάλαβε- δεν είναι απλά μία εργασία, 
είναι μία δωρεά, είναι μία προσφορά της Μαρίας προς εσάς. Αυτό που 

δεν καταλαβαίνετε, δυσκολεύεστε να συνειδητοποιήσετε είναι ότι, όταν 
αγαπάτε το Θείο, όταν αγαπάτε το Θείο σε οποιαδήποτε έκφρασή του, το 
Θείο σας αγαπά μέσα από κάθε του έκφραση. Αυτή είναι μια πολύ βασική 

και μεγάλη αλήθεια. Αν εσείς αγαπάτε το Χριστό και τον αγαπάτε πάρα πολύ 
βαθιά, αν αγαπάτε τη Μαρία, αν αγαπάτε τον ουράνιο Πατέρα, όπως 

αναφέρεται στις Γραφές, αν αγαπάτε τους Αρχαγγέλους και τους Αγίους της 
εκκλησίας και βρεθείτε μετά σε έναν άλλο τόπο, σε μια άλλη ενέργεια, το Θείο 
θα σας αγαπήσει και μέσα από εκεί. Και θα έρθει ο Απόλλων και ο Πλούτωνας 

και ο Δίας και θα σας προσφέρουν τιμή και αγάπη. Και θα έρθει ο Αλάχ με το 
Μωάμεθ τον προφήτη του και θα σας προσφέρουν σεβασμό και αγάπη. Και ο 

Βούδας και θα σας αγαπά. Και αν εσείς είσαστε Εθνικοί στη θρησκεία, Έλληνες 
Εθνικοί και τιμάτε τον Δία και την ύψιστη Δημιουργό αρχή και τους θεούς ή αν 
είσαστε σε αυτό που λέτε Νέα Εποχή και τιμάτε τη θεότητα που είστε, τον 

Θείο, τον Θεϊκό Εαυτό σας, αν βρεθείτε μετά στο χώρο μιας εκκλησίας, το 
Θείο θα σας τιμήσει μέσα από εκεί. Με όλες τις μορφές που έχει πάρει μέσα 

από εκεί. Και αν βρεθείτε στη φύση, η Φύση και ο ίδιος ο Πάνας θα σας 
τιμήσουν! Το Θείο ανταποκρίνεται στην αγάπη σας, μέσα από κάθε 
μορφή. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η βάση. 

Πραγματικά συλλέγεται ενέργειες, όπως ειπώθηκε και κάνετε όλη αυτή τη 
δουλειά εξισορρόπησης και γεφύρωσης. Γεφύρωση είναι αυτό που πρέπει να 

γίνει αλλά η γεφύρωση είναι η δική σας δουλειά. Το Πνεύμα, το Θείο, σας 
οδήγησε απλά σε έναν άλλο χώρο, μέσα από τον οποίο μπορείτε να πάρετε 
την αγάπη του Θείου, με ένα άλλο όνομα. Αν εσείς θέλετε να κλείσετε την 

πόρτα, είναι εντάξει. Αλλά τότε θα είναι σαν να γυρίζετε στα ίδια και τα ίδια. 
Σαν εκείνη την εποχή που ήσασταν φανατισμένοι χριστιανοί και δεν θέλατε να 

ακούσετε τίποτε άλλο. Σαν εκείνη την εποχή που ήσασταν φανατισμένοι 
μουσουλμάνοι και σκοτώνατε χριστιανούς. Σαν εκείνη την εποχή και την άλλη 
εποχή και την παράλλη εποχή, γιατί σε πολλές ανάλογες εποχές βρεθήκατε. 

Αν είναι κάτι που κερδίζετε σε αυτή, τη Νέα Εποχή, είναι το να 
μπορείτε να απολαμβάνετε τα δώρα του Θείου, μέσα από κάθε του 

έκφραση στη γη. Και νομίζω ότι αυτή η απάντησή μου καλύπτει πλήρως το 
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ερώτημα. 

Μπ.Κ.: Τέλειο, ευχαριστώ. 

Σ.Σ.: Καλά που έκανες την ερώτηση, για να ακούσουμε αυτή την απάντηση.  

Άννα: Και τόσο γλυκό… είχε πάααρα πολύ γλύκα η Δήμητρα! 

Σ.Σ.: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αφού γίνονται όλα αυτά έχω μια πίκρα και μια 
θλίψη;  

Απάντηση:  

Να περιμένεις, Σ. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα και μέσα από αυτό που 

νιώθεις τώρα, θα έρθουν πολλά άλλα. Δεν κινδυνεύεις από κατάθλιψη. 
Κινδυνεύεις να μείνεις αυτή που ήσουν πάντοτε… Αστειεύομαι. [γέλια] 

Είσαι σε διαδικασία αλλαγής και πραγματικά χάνονται πράγματα. Χάνεις πολλά 

από τα παλιά. Δέξου το. Ένα μέρος της διαδικασίας ωρίμανσης, είναι το να 
αποφασίσετε ότι αφήνετε πίσω μια εποχή ανεμελιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

παύετε να είστε ανέμελοι αλλά μπαίνετε πιο βαθιά και βρίσκετε την εξωτερική 
ανεμελιά σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Δεν εννοώ με αυτό ότι ήσουν ανέμελη 
αλλά, αυτό που αναζητάς, έχει να κάνει με αυτή την επιφανειακή κατάσταση, 

που ήταν πραγματικά επιφανειακή. Χρειάζεται να πάρεις απόφαση ότι θα βρεις 
σε ένα πολύ πιο βαθύ επίπεδο την παιδικότητα. Όχι την επιφανειακή ανεμελιά 

ή ευδιαθεσία αλλά την εσωτερική παιδικότητα. Αυτή είναι η δική σου 
πρόσκληση. 

Ν.Π.: Κι εγώ δεν νιώθω καλά το τελευταίο διάστημα. Κάνω με το ζόρι 
πράγματα, σαν να είμαι πεθαμένη. 

Άννα: Συνδέθηκα και μου επανέλαβε πάνω από δυο φορές, ότι υπάρχει μια 

εσωτερική άρνηση. Μου λέει:  

«Νιώθει να χάνεται, βυθίζεται, γιατί φοβάται να δει το φως. Αρνείται από 

φόβο να προχωρήσει και να δει το φως που υπάρχει εκεί».  

Βέβαια αυτό δεν ξέρω πόσο βοηθά σαν απάντηση… για να δούμε. Λέει: 

«Η σκιά της πέφτει ακόμα βαριά. Ο σκιώδης εαυτός είναι βαρύς. Αυτό 

σημαίνει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να την αποκόψει από την πορεία στο φως.» 

Εγώ ρώτησα αν θα βοηθηθεί αν κάνει αυτό που ειπώθηκε, να πάει σε 

εκκλησία, σε ώρα λειτουργίας κ.τ.λ. Λέει: 

Ναι αλλά  θα πρέπει να το κάνει με την καρδιά της. Τότε ναι, θα βρει. Θα 
πάρει ενέργεια. Υπάρχει μία διαδικασία ανασύνθεσης. Και όταν όλα είναι στον 

αέρα για να δημιουργήσουν μια νέα σύνθεση, το τοπίο είναι θολό. Δεν ξέρει 
κανείς που πατά, πού βρίσκεται, γιατί όλα τα πράγματα είναι στον αέρα. Δεν 

έχει επίγνωση του που βρίσκεται και δεν έχει διάθεση να κάνει πολλά, 
ακριβώς γιατί είναι όλα στον αέρα. Δεν έχει σχηματοποιηθεί μέσα το νέο τοπίο 
ή η νέα ταυτότητα. Πρόκειται όμως για μία νέα ταυτότητα. Εσείς, για να 

αποκτήσετε την ταυτότητα που έχετε ερχόμενοι στη γη, περνάτε εννέα μήνες 
στην κοιλιά της μητέρας σας. Αν δεν υπήρχε αυτό το εννεάμηνο, δεν θα 

είχατε ταυτότητα. Την ταυτότητα δεν τη συνειδητοποιείτε με τη γέννησή σας 
αλλά από τη στιγμή που βγαίνετε και μεγαλώνετε και φεύγετε από την 
αγκαλιά της μητέρας και έρχεστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους και με το 

περιβάλλον. Τότε συνειδητοποιείτε την ταυτότητα. Η θέση που περιγράφεται, 
η κατάσταση που περιγράφεται αυτή τη στιγμή, συνδέεται με την ενδομήτριο 

ζωή, που είναι κάπως χαοτική -αν και προφυλαγμένη, χαοτική. Υπάρχει ένα 
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δυναμικό αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστεί. Δεν έχει 

μορφοποιηθεί πλήρως το έμβρυο. Χρειάζεται χρόνος για να μορφοποιηθεί το 
ίδιο, να πάρει τη φυσική ταυτότητα και στη συνέχεια χρειάζεται χρόνος και 

πάλι να βγει προς τα έξω και να τη συνειδητοποιήσει αυτή την ταυτότητα, 
αφού θα αρχίσει να έρχεται σε επαφή με άλλους. Έτσι, Ν., καταλαβαίνεις 
καλύτερα τώρα αυτό που συμβαίνει. Χρησιμοποίησα νωρίτερα τον όρο «σκιά». 

Γιατί φυσικά, όταν δεν υπάρχει μία σαφής δομή, υπερισχύουν οι ασυνείδητες 
ενέργειες. Σε φάσεις που είσαστε σε διαδικασία αλλαγής είναι που έρχονται 

στην επιφάνεια κυρίως οι ασυνείδητες τάσεις. Και όταν δεν έχει γίνει βαθύ 
ξεκαθάρισμα, όταν υπάρχουν υπολείμματα, τότε αυτά έρχονται στην 
επιφάνεια και σας ταράζουν. Δεν μπορούν να σας βλάψουν, απλά σας 

δείχνουν ότι έχετε να δουλέψετε κι άλλο με αυτά. Μέχρι την αρχή του νέου 
έτους θα έχεις ξεπεράσει πολλά από αυτά τα συμπτώματα και θα φύγουν 

τελείως μέχρι το τέλος του νέου έτους. 

Λ.Τ.: Αυτά τώρα είναι προσωπικά ή ισχύουν για όλους; 

Άννα: Απ’ ό,τι καταλαβαίνω ότι είναι προσωπικά αλλά μπορεί να ισχύουν και 

για άλλους, που έχουν ανάλογα προβλήματα. 

Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο πριν κλείσουμε… Λέει: 

Να τους πεις ότι είμαστε μαζί τους και να περνάνε καλά. Είμαστε όλοι μαζί 
τους. Είμαστε μία συντροφιά. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε αυτό. 

Μην παρασέρνεστε από τις διαιρέσεις που κάνουν οι άνθρωποι, τους 
διαχωρισμούς που κάνουν οι άνθρωποι. Φεύγοντας να θυμόσαστε αυτό: ότι το 
Θείο ανταποκρίνεται μέσα από κάθε μορφή. Αν κερδίσετε την επαφή 

με την  καρδιά του Θεού, όπως και αν τον εννοείτε, σε έναν δρόμο, 
την έχετε κερδίσει και μέσα από κάθε άλλο δρόμο. Είναι το πιο 

σημαντικό μήνυμα της ημέρας. Πηγαίνετε σπίτι σας με αυτό. 
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