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Συνάντηση 4η - 14.02.2015 

 
«Κάθαρση» 

 

 
 

[Προηγήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών από τη προετοιμασία των 
Μικρών Ελευσινίων και την εργασία που είχε δοθεί στη προηγούμενη 
συνάντηση.] 

 
Δήμητρα: 

 

Παίρνουμε μερικές βαθιές, χαλαρές και αβίαστες αναπνοές. 

Ξέρω πόσο πονάτε. Ο πόνος είναι βαθύς. Η Κόρη και η Μητέρα γνωρίζουν. 
Γνωρίζουμε το βάθος και την ένταση του πόνου σας. Ενός πόνου που δεν 
ομολογείται ποτέ γιατί ποτέ κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ομολογήσει 

πραγματικά το πόνο που νιώθει στους άλλους. Ποτέ, κανένας. Μπορεί σε 
μερικές περιπτώσεις να μεγαλοποιεί ένα μέρος του πόνου του για να 

ευαισθητοποιήσει τους άλλους αλλά… ποτέ δεν μπορείτε να τον εκφράσετε 
πλήρως. Δεν ξεκινάτε καν να το κάνετε.  
 

Ο πόνος μπορεί να είναι φυσικός ή πνευματικός ή ψυχικός, νοητικός, 
συναισθηματικός. Είναι ο πόνος της εσωτερικής αντίφασης, γιατί αυτό θα πει 

πόνος. Ο πόνος συμβολίζει μια εσωτερική αντίφαση. «Μπορεί να 
πρόκειται για φόβους», θα πείτε - αλλά και ο φόβος είναι μια εσωτερική 
αντίφαση. Είναι αντίφαση στην ενέργεια της ζωής, στη διάθεση για 

ζωή. Είναι αντίφαση στη διάθεσή σας, στην ανάγκη σας, για 
ελευθερία. Είναι αντίφαση στην εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να 

δείχνετε.  
 
Κάθε πόνος συμβολίζει μια αντίφαση. Αντιφάσεις και αντιθέσεις. Το αντί, 

αντί-ποινα, αντί ο πόνος. Τα «αντί» είναι που δημιουργούν το πόνο. 
 

Η Μητέρα και η Κόρη γνωρίζουμε το πόνο σας. Συμπάσχουμε με το πόνο 
σας, όπως συμπάσχει η μητέρα σας με το πόνο σας. Σήμερα θέλουμε να 

μείνετε σε αυτό. 
 
Πήγατε πολύ βαθιά, πήγατε πολύ ψηλά. Απλωθήκατε. Κάνατε πολύ όμορφα 

πράγματα με τους Θεούς του Ολύμπου και αποκτήσατε ενδιαφέρουσες 
εμπειρίες. Πριν προχωρήσετε όμως στο μυστήριο της κάθαρσης των Μικρών 

Ελευσινίων, χρειάζεται να μείνουμε για λίγο στη κατανόηση του πόνου. Γιατί 
δεν πάτε στα Μικρά Ελευσίνια για να καθαρίσετε τις αμαρτίες σας, τα λάθη 
σας, τις βρομιές σας. Δεν πάτε καν για να αποδείξετε πόσο καθαροί είστε. 

Πηγαίνετε για να απαλλαγείτε από το πόνο. 
 

Για αυτό είμαι σήμερα μαζί σας παιδιά μου. Για να σας αγκαλιάσω ως μητέρα 
που είμαι και να μιλήσουμε για τον πόνο. Δεν θα ήσασταν εδώ αν δεν είχατε 
πονέσει αρκετά στη ζωή σας. 

 
Στ' αλήθεια δεν μπορεί να φτάσει κάποιος στα Μεγάλα Ελευσίνια, αν 

δεν έχει αντιμετωπίσει τον πόνο. Αυτό δεν το είδατε ποτέ πουθενά 
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γραμμένο αλλά είναι κάτι που πρέπει να θυμόσαστε. Μόνο όσοι έχουν 

πονέσει μπορούν να φτάσουν στα Μεγάλα Ελευσίνια. 
 

Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να επιδιώξει κάποιος τον πόνο για να 
μπορέσει να μυηθεί στα Μεγάλα Ελευσίνια. Σημαίνει ότι αυτός που έχει 
πονέσει, καταλαβαίνει καλύτερα την έννοια του θανάτου. Είναι πιο 

έτοιμος από ποτέ για τον Άδη. 
 

Έτσι ζητώ σήμερα στη συντροφιά σας κι εγώ να μπω, ακούγοντας το δικό 
σας κρυφό παράπονο, αυτό που δεν έχετε ομολογήσει ποτέ σε κανένα. Και 
τώρα, μέσα σε πλήρη ιερότητα, σε απόλυτη σιωπή, μέσα στην ιερή σιωπή 

των Ελευσινίων, σιωπηλά μέσα στη καρδιά σας, ελάτε δίπλα μου, καθίστε 
στην αγκαλιά μου. Σας κρατώ το χέρι και σας αγκαλιάζω ως μητέρα. Εδώ, 

μιλήστε μου. 
 
Πάρτε χρόνο για να μου πείτε το κρυφό σας παράπονο και την κακία σας αν 

θέλετε και το φθόνο σας. Όλα όσα δείχνουν τον πόνο σας. Και μετά θα 
δούμε μαζί πως θα προχωρήσουμε στη κάθαρση. 

 
Ο Ηρακλής  υπήρξε μια σπουδαία μορφή. Ήρωας από τους λίγους! Μια ψυχή 

που έκανε μια τεράστια διαδρομή μέσα από πολύ πόνο και πολλές 
επιγνώσεις. Μα δε μπορούσε να φτάσει στον Άδη πριν καθαρθεί, πριν αφήσει 
τον πόνο της σύγκρουσης να ξεπλυθεί από πάνω του. 

 
Έχετε σκεφτεί ποτέ, γιατί οι άνθρωποι θυσίαζαν ανθρώπους ή ζώα για να 

ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους; Στ' αλήθεια, μήπως με αυτόν τον τρόπο δεν 
προκαλούσαν πόνο σε μια ζωντανή ύπαρξη; Μήπως με αυτό το τρόπο χωρίς 
να το συνειδητοποιούν καν, μετέφεραν τον πόνο τους σε αυτή την ύπαρξη; 

χμμ; 
 

Αυτό το “κάθαρμα” που εξηγήθηκε νωρίτερα, μήπως έπαιρνε όλο το 
πόνο; [Σημ.: αναφέρεται στη συζήτηση που προηγήθηκε στο διάλειμμα για την 

έννοια του “καθάρματος”, “αποδιοπομπαίου τράγου” στην αρχαία εποχή]. Το 

μαχαίρι που το έσφαζε, μήπως μετέφερε στην ουσία το πόνο από τη 
καρδιά του σφαγέα; 

 
Οι άνθρωποι έκαναν πάρα πολλά παιδιά για να καταφέρουν να απαλλαγούν 
από τον πόνο και ο πόνος είναι αυτός που σας φοβίζει πραγματικά. 

Δεν είναι ο θάνατος. Είναι ο πόνος. Αν το καλοσκεφτείτε δεν φοβόσαστε 
το θάνατο. Όλοι σας εδώ μέσα πιστεύετε στη μετέπειτα ζωή. Αυτό όμως που 

δεν θέλετε με τίποτα, είναι ο πόνος μέχρι να φτάσετε εκεί. Έτσι, για να 
ετοιμαστείτε κατάλληλα για την είσοδο στον Άδη, χρειάζεται πάνω από όλα 
να διαχειριστείτε τον πόνο. 

 
Και τώρα θα περάσουμε στην ομολογία του πόνου σας σε μένα, την ώρα που 

κάθεστε στην αγκαλιά μου και σας κρατώ στην αγκαλιά μου όπως κρατούσα 
τη Κόρη. Ακουμπώ το κεφάλι μου στο δικό σας και σας κρατώ το χέρι και 
σας ακούω. 

 
Η Άννα θα μπει σε σιωπή και για αρκετή ώρα, περίπου δέκα λεπτά και θα 

μιλήσουμε μεταξύ μας. Ελάτε μην αργείτε.  
 
[Παύση10 λεπτών] 
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Μετά από όλα αυτά, μετά από όλα όσα άκουσα, σας δίνω ένα φιλί στο 

μέτωπο. Στον καθένα και τη κάθε μια σας ξεχωριστά. Ένα φιλί στο μέτωπο 
και ένα χάδι στο μάγουλο. Με αγάπη. Σας αγκαλιάζω με την αγάπη της 
μητέρας που καταλαβαίνει τον πόνο του παιδιού της, ξέρει. Η Μητέρα που 

έχασε τη Κόρη, ξέρει. Ξέρει τι σημαίνει να χάνεις, να χάνεις ότι πιο 
αγαπημένο και ιερό. 

 
Σας κρατώ από το χέρι και, καθώς σηκωνόμαστε, σας οδηγώ απαλά στην 
κοίτη του Ιλισού. Όχι σε αυτόν τον Ιλισό όπως τον γνωρίζετε τώρα ή όπως 

δεν τον γνωρίζετε τώρα, δεν τον αναγνωρίζετε, αλλά στον πνευματικό Ιλισό. 
Μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα και ρίξτε νερό πάνω σας με μια κανάτα, ένα 

αγγείο. Πάρτε από το νερό και λουστείτε. Αφήστε το να κυλήσει πάνω σας 
και να σας ξεπλύνει. 
 

Είναι ιερό ποτάμι ο Ιλισός, ακόμα και σήμερα που δεν μπορείτε πια να τον 
δείτε. Τώρα δουλεύουμε με τη πνευματική του ενέργεια βέβαια. Θα 'ρθει 

κάποια στιγμή που θα ελευθερωθεί και θα ανοίξει και πάλι και γύρω του θα 
υπάρχουν ξανά όμορφα δένδρα με πουλιά να κελαηδούν στα κλαδιά τους 

και πάρκα και άνθρωποι που θα περπατούν στην όχθη του, τη φιλόξενη 
όχθη του. Και αυτός θα ρέει ειρηνικά αποκαθαίροντας… καθαρίζοντας τη 
πόλη και τους κατοίκους της. 

Μια μακρινή εποχή που όμως θα έλθει σίγουρα. 
 

Αφήστε το νερό του Ιλισού να κυλήσει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Το 
πνεύμα του Ιλισού είναι μαζί σας. Ζητήστε του να ξεπλύνει τον πόνο.  
 

Δεν μας ενδιαφέρουν εδώ οι πράξεις ξέρετε, αλλά ο πόνος. Αυτός είναι ο 
αντίκτυπος των πράξεων μέσα σας. Εκεί στοχεύουμε. Αφήστε την 

ενέργεια του νερού που χύνεται πάνω σας, να ξεπλύνει όλο σας το 
σώμα. Να σας διαπεράσει, να ξεπλύνει τη καρδιά, τα νεφρά, την 
ουροδόχο κύστη, το έντερο, τους πνεύμονες, το λαιμό, τη σπλήνα και 

το συκώτι. Να ξεπλύνει όλους τους μύες του σώματός σας, έναν προς 
έναν. Δείτε το να διαπερνά τους μύες του σώματος. Τους διαποτίζει και 

παρασέρνει όλα τα μπλοκαρίσματα, όλες τις συμφορημένες ενέργειες, όλο 
το πόνο και τις αιτίες του πόνου. 
 

Δείτε την ενέργεια του Ιλισού καθώς χύνετε νερό πάνω από το κεφάλι σας, 
να ξεπλένει τα οστά. Τα διαπερνά, τα ποτίζει με την ενέργειά του και 

παρασέρνει όλες τις ενέργειες που δεν χρειάζονται πια. Παρασέρνει 
από τα οστά και τους μύες  και τα όργανα, παρασέρνει και 
απομακρύνει όλα τα εντυπώματα που προκαλούν πόνο. Απομακρύνει 

όλα τα σύμβολα του πόνου.  
 

Τι συμβαίνει με το πόνο; Συμβολοποιείστε. Κάνετε το σώμα σας και τα μέρη 
του σώματός σας σύμβολα του ψυχικού σας πόνου. 
 

Αφήστε λοιπόν το νερό του ποταμού να ξεπλύνει, να απομακρύνει αυτούς 
τους συμβολισμούς. Αποσυμβολίστε τον εαυτό σας. Αποσυμβολιστείτε. 

Απομακρύνετε κάθε συμβολισμό του πόνου, κάθε συμβολισμό της 
σύγκρουσης. Υπάρχει ανισορροπία; Κοιτάξτε την κατάματα. Μην την 
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απωθείτε. Μην την εντυπώνετε σαν μια παρακαταθήκη στο σώμα σας για να 

την δείτε αργότερα. Κοιτάξτε την ανισορροπία όπου υπάρχει, με θάρρος. 
 

Αποφεύγετε να δείτε πράγματα που σας πονούν και νομίζετε ότι γυρίζοντας 
το κεφάλι, αποφεύγοντας να τα δείτε, γλιτώνετε από αυτά, γιατί έτσι δεν 
νιώθετε τον πόνο. Και όμως αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι 

ότι η μνήμη του πόνου υπάρχει και απωθείται και χαράσσεται βαθιά στα 
κύτταρά σας. 

 
Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε αυτά τα εντυπώματα του πόνου, ο μόνος 
τρόπος για να πάψετε να δημιουργείτε πόνο στον εαυτό σας, φυσικό πόνο, 

είναι να τολμάτε να δείτε την αλήθεια συνειδητά κάθε στιγμή. Να τολμάτε να 
δείτε την επώδυνη αλήθεια. Ένας πόνος συνειδητοποιημένος δεν 

προκαλεί φυσικό πόνο. Δεν μεταφέρεται στο σώμα σας. 
 
Η αλήθεια είναι ότι είσαστε έτοιμοι να μπείτε ακόμα βαθύτερα. Δεν υπάρχει 

άνθρωπος που δεν έχει πονέσει αρκετά. Αυτός είναι ο λόγος επίσης που τα 
Ελευσίνια Μυστήρια είναι ανοικτά σε όλους. Ακόμα και σε παιδιά, τότε και 

τώρα. 
 

Σας είπα ότι αν κάποιος δεν πονέσει δεν μπορεί να περάσει σε αυτά αλλά 
υπάρχει τόσος πόνος στα αλήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να περάσετε 
από αυτή τη κάθαρση, τη κάθαρση του Ιλισού.  

 
Θέλω τις επόμενες ημέρες, όταν κάνετε το τελετουργικό λουτρό σας, να 

ακολουθείτε την εξής διαδικασία: Κάθε φορά θα ανάβετε ένα κερί λευκό, θα 
καίτε θυμίαμα. Θα οραματίζεστε τον εαυτό σας λουσμένο στην ενέργεια του 
Ιλισού. Θα μπορούσατε αν θέλατε να απεικονίσετε, να φανταστείτε τον Ιλισό 

με τη μορφή ενός άνδρα. Έτσι όπως τον απεικόνιζαν παλιά. Μπορείτε να τον 
δείτε σαν ένα φως επίσης. Επικαλεστείτε την ενέργειά του για την κάθαρσή 

σας. 
 
Και αφού ολοκληρώσετε τη φυσική διαδικασία του λουτρού και απλώσετε το 

αλάτι στο σώμα σας και ξεπλυθείτε από αυτό και στεγνώσετε, απλώστε λάδι 
στο σώμα σας -το αρωματικό λάδι ιβίσκου- και ζητήστε όλος ο πόνος που 

έχει φύγει με το λουτρό, να κατευθυνθεί στον Άδη. Ο Μεγάλος Πανδέκτης 
γνωρίζει τι να κάνει με αυτόν. Ποτέ άλλοτε δεν σας ειπώθηκε ότι ο Άδης 
μπορεί να πάρει τον πόνο. Αλήθεια όμως, όταν πηγαίνουν εκεί ψυχές 

πονεμένες, τι κάνει; 
 

Δηλώστε τη πρόθεσή σας λοιπόν, με πολύ ταπεινότητα και σεβασμό στον 
Μεγάλο Πανδέκτη Άδη, όλη η ενέργεια που ξεπλένεται να δοθεί σε αυτόν για 
να την διαχειριστεί. Ξέρει τι θα κάνει. Θα σας φροντίσει!  

 
Ο Άδης σαν θεραπευτής ψυχών και σωμάτων;  

Γιατί όχι; Ναι! 
 
Αυτή θα είναι η διαδικασία του λουτρού σας. Τρεις φορές είναι αρκετές, αν 

και μπορείτε, αν θέλετε, να τις αυξήσετε. 
 

Η εστίασή σας μέχρι την ημέρα των Μικρών Ελευσινίων ας είναι η 
κάθαρση από τον πόνο. 
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Θα βρίσκεται μαζί σας επίσης η Ιασώ και ο Ασκληπιός ο μεγάλος θεραπευτής 

και ο Απόλλων ακόμα - άλλος θεραπευτής! 
Αφήστε την ενέργεια του Ιλισού να σας ξεπλένει διαρκώς. 

 
Ανοίγετε νέες πόρτες στη συνειδητότητά σας με αυτό το τρόπο. Αποκτάτε 
επίγνωση του σώματός σας, των εντυπωμάτων που έχουν εγκατασταθεί σε 

διάφορα σημεία, σε διάφορες περιοχές του φυσικού σας και του ενεργειακού 
σας σώματος. Καθώς παρακολουθείτε το νερό του Ιλισού να σας ξεπλένει, 

θα μπορέσετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
Έτσι ξεκίνησα να σας λέω ότι ο μόνος τρόπος να μην συμβολοποιείτε  

τον πόνο στο σώμα σας, είναι να τον αποδέχεστε συνειδητά. Να 
αποδέχεστε ότι υπάρχει και να μην φοβάστε να τον δείτε. Μπορεί να 

σας δημιουργεί φρίκη μια εικόνα πόνου, μια θλιβερή εικόνα. Μην την 
αρνηθείτε. Ακόμα και αν αποφύγετε να την δείτε, ήδη μέσα σας έχει κινηθεί 
η αντίστοιχη ενέργεια. Έχετε ήδη καθρεφτιστεί, έχετε ήδη ξυπνήσει μέσα 

σας την ενέργεια του πόνου, της τριβής και της αντίστασης. Και μην 
θέλοντας να δείτε αυτό το εσωτερικό καθρέφτισμα, το σπρώχνετε βαθιά και 

αυτό αποθηκεύεται κάπου, γιατί το σώμα σας είναι μια τεράστια αποθήκη 
φωτός που μπορεί να χωρέσει τα πάντα -αλλά δεν σας συμφέρει να χωρέσει 

τα πάντα. 
 
Δεχόμενοι τη πραγματικότητα του πόνου, αναγνωρίζετε επίσης τη δική σας 

φθαρτή φυσική υπόσταση. Αποδέχεστε τη δική σας φθαρτή φυσική 
υπόσταση. Πόσοι και πόσες από σας έχετε επιτύχει αυτή την αναγνώριση 

μέχρι σήμερα;. 
 
Θεωρητικά είναι μια ιδέα που κατά καιρούς περνά από το νου σας. «Τι είναι 

ο άνθρωπος; Τίποτα δεν είναι.» Δεν το δέχεστε όμως. Νομίζετε όλοι σας ότι 
θα ζήσετε τουλάχιστον διακόσια χρόνια. Νομίζετε όλοι σας ότι ο θάνατος δεν 

θα έλθει ποτέ. Γιατί να τον μελετάμε άλλωστε! 
 
Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας τη φθαρτή, θνητή φύση σας, κάνετε το 

πρώτο βήμα προς τη πνευματική σας υπόσταση. Το πρώτο πραγματικό βήμα, 
όχι μέσα από μια λειτουργία εξιδανίκευσης, αλλά μέσα από την κατανόηση 

της φύσης σας. Δεν είναι κακό, δεν είναι τραγικό.  
 
Δεν είναι... καθόλου επιθυμητό το να αποδεχθείτε τη θνητή σας φύση αλλά 

δεν σημαίνει ότι θα σας οδηγήσει αυτό γρηγορότερα στο θάνατο. Ο λόγος 
που οι άνθρωποι αποφεύγουν να σκεφτούν το θάνατο, να αναρωτηθούν για 

αυτόν, είναι γιατί εν μέρει φοβούνται ότι, είτε θα τον φέρουν πιο σύντομα 
κοντά τους, είτε ότι εστιάζοντας σε αυτόν θα κάνουν κάποιο λανθασμένο 
προγραμματισμό και θα τον φέρουν πιο κοντά, πιο σύντομα. Για αυτό 

προσπαθούν να τον αφήνουν πίσω. «Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε για 
αυτό, εγώ θα εστιαστώ στη ζωή. Άστον το θάνατο. Εγώ θα μείνω στη ζωή. 

Είναι δικαίωμά μου και μας έχουν πει ότι θα ζήσουμε πια, θα ζούμε εκατόν 
πενήντα, διακόσια χρόνια. Έχει καλώς.» 
  

Έχετε σκεφτεί όμως ότι για να υπερβείς ένα εμπόδιο πρέπει πρώτα να το δεις 
μπροστά σου; Πρώτα να το αναγνωρίσεις; 

 
Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι δεν θα συμβεί αυτό που πιστεύετε, ότι δεν 
θα επιμηκυνθεί στο μέλλον η ανθρώπινη ζωή αλλά είμαι εδώ για να σας 
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θυμίσω ότι χρειάζεται να δείτε κάτι καθαρά, συνειδητά, πριν μπορέσετε να 

το ξεπεράσετε. 
 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δει τη φθαρτή σας φύση και μετά, όπως σας 
αγκάλιασα με αγάπη και στοργή, αγκαλιάστε το σώμα σας. Αγγίξτε το, 
χαϊδέψτε το. Απλώστε το χέρι σας και χαϊδέψτε το μάγουλό σας. Το χέρι 

σας, το στήθος σας, το λαιμό σας, τα πόδια σας. Δώστε στοργή και αγάπη σε 
αυτό το φθαρτό σώμα, όπως θα κάνατε σε ένα παιδί. Και φροντίστε το. Και 

μιλήστε του. Πείτε του πόσο το αγαπάτε, καθαρίστε το. Η γάτα γλείφει τα 
μικρά της για να τα ξεπλύνει, τα καθαρίζει. Κάνει το ίδιο και στον εαυτό της. 
Καθαρίστε το. Ενεργειακά, βαθιά. Απομακρύνετε τα εντυπώματα του πόνου. 

Έτσι πατώντας καλά τα πόδια σας στη γη, με αγάπη και αποδοχή της θνητής 
σας φύσης, αγκαλιάστε τη φύση σας. 

 
Ξέρετε πόση χαρά κάνει το Πνεύμα όταν σας βλέπει να κάνετε κάτι τέτοιο; 
Ξέρετε πόση χαρά κάνουμε όταν επιτρέπετε ακόμα και σε μας να 

αγκαλιάσουμε αυτή τη φθαρτή, θνητή φύση; Είναι ευλογία, είναι 
συνειδητότητα στην ύλη, είναι το Πνεύμα στην ύλη. Είναι χαρά! Ξέρετε πόση 

χαρά κάνουν οι στοιχειακοί σας φίλοι όταν τους αναγνωρίζετε με αυτόν τον 
τρόπο και τους χαϊδεύετε και τους φροντίζετε; Χαίρει όλο το βασίλειο της 

φύσης για αυτή τη φροντίδα. 
 
Και έτσι καθώς καθαρίζεστε και αποδέχεστε αυτή τη φθαρτή, θνητή φύση, 

προχωράτε στα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια, στη Μύηση της κάθαρσης και 
γίνεστε Μικροί Μύστες, έτοιμοι πια για να προχωρήσουν στο μεγάλο 

μυστήριο του θανάτου. Να περάσουν από τη μεγάλη πύλη στην αγκαλιά του 
Άδη. 
 

Δεν υπάρχει Θεός μήτε άνθρωπος, που μπορεί να διακόψει αυτή τη Μύηση. 
Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που έχει αποφασίσει ότι θέλει να μπει στο 

Μυητικό Κύκλο των Ελευσινίων, θα τα καταφέρει με οποιοδήποτε, με κάθε 
δυνατό τρόπο. Γιατί είμαστε εμείς μαζί σας και θα σας ανοίξουμε το δρόμο. 
Αυτός που δεν θα μπορέσει να έλθει, είναι αυτός που δεν το θέλει 

πραγματικά. Δεν είναι έτοιμος ψυχικά και άρα δεν το θέλει. 
 

Μέσα από αυτή τη Μύηση εκτείνετε το χέρι σας στην άλλη πλευρά του 
πέπλου και σε μια πολύ συγκεκριμένη διάσταση, αυτή του Άδη. Οσμίζεστε το 
θάνατο, περνώντας τη σκοτεινή του πύλη μαζί με τη Περσεφόνη και 

περιηγείστε στους διαδρόμους του Άδη και στα πεδία και στα βασίλειά του.  
 

Αυτός είναι ο λόγος ,αν θέλετε, που πρώτα πρέπει να αγαπήσετε τη φθαρτή, 
θνητή φύση σας. Δεν μπορείτε να μπείτε αλλιώς στον Άδη. Δεν μπορείτε να 
περάσετε τη πύλη των μυστηρίων, αν δεν αγαπήσετε την ανθρώπινη φύση 

σας αρκετά. Αν δεν κάνετε ειρήνη με τον εαυτό σας, δεν απορρίψετε τον 
πόνο της τριβής και της σύγκρουσης - της αντίφασης. 

 
Γιατί στη περίπτωση των Μεγάλων Ελευσινίων, δεν περνάτε στον 
Άδη για να μείνετε εκεί. Είναι απαραίτητο να επιστρέψετε πίσω. Είναι 

απαραίτητο κάθε φορά να επιστρέφετε πίσω. Για αυτό χρειάζεται να 
έχετε μια πολύ καλή σύνδεση με το φυσικό σας σώμα. Μια σχέση αγάπης και 

αποδοχής και φροντίδας.  
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Μη γελιέστε λοιπόν, οι Θεοί του Ολύμπου είμαστε μαζί σας για να σας 

οδηγήσουμε στη γη. Ο Δίας, ο μεγάλος Άρχων του κόσμου τούτου, 
βρίσκεται στη κορυφή του Ολύμπου και παρακολουθεί τα πάντα. Ενίοτε σας 

ζητά να συνδεθείτε μαζί του, να ανεβείτε στο δικό του πεδίο, στη κορυφή 
του Ολύμπου για να πάρετε πληροφορίες, οδηγίες και ενέργεια. Να λάβετε 
επιγνώσεις, για να συνεχίσετε τη γήινη πορεία σας. 

 
Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η εργασία που κάνουμε. Είστε εδώ για να 

εργαστείτε στο φυσικό πεδίο. Και όσο πιο επιτυχημένα καταφέρετε να το 
κάνετε αυτό, τόσο περισσότερο θα λάμπει για σας η κορυφή του Ολύμπου. 
Τόσο καλύτερη θα είναι η σύνδεσή σας με τον πατέρα Δία και όλους εμάς. 

 
Δεν ήλθατε καλοί μου/καλές μου στη Γη για να την αφήσετε. Σας κρατώ 

στην αγκαλιά μου ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, από την ώρα που 
γεννηθήκατε. Δεν ήλθατε εδώ στην ευλογημένη Γη για να την φτύσετε. 
Ήλθατε για να γίνετε ένα μαζί της, να περπατήσετε πάνω της με τα γυμνά 

σας πόδια. Να παίξετε στο χιόνι να κυλιστείτε στο γρασίδι, να ξαπλώσετε 
στην αμμουδιά, να βυθιστείτε στο νερό της θάλασσας, να λουστείτε στο 

ποτάμι, να σκαρφαλώσετε στα δέντρα, να μυρίσετε τα λουλούδια, να χαρείτε 
τους χυμούς των φρούτων, να παίξετε με τα ζώα, να απολαύσετε τον ήλιο, 

τον αέρα, τη βροχή και να κοιτάξετε τα αστέρια, να απολαύσετε τη θέα τους 
από τη γη. 
 

Και πάνω από όλα να βιώσετε την αγάπη αυτής της φθαρτής, θνητής φύσης 
σας. Την αγάπη αυτού του ευάλωτου σώματος. Δεν μπορώ να σας τονίσω 

περισσότερο την ιερότητα αυτού του σώματος. Θα αρκεστώ να σας οδηγήσω 
εν καιρώ, να την νιώσετε οι ίδιοι μέσα από τα μυστήρια. 
 

Κάποιοι περιμένουν τα μυστήρια να τους οδηγήσουν σε μεγάλα ύψη 
θεωρίας. Για να ανεβείτε όμως τα σκαλοπάτια μιας σκάλας, θα πρέπει αυτή 

να στηριχτεί κάπου. Δεν μπορείτε να πάτε ψηλά αν η κλίμακα που 
ανεβαίνετε δεν στηρίζεται στη γη. 
 

Και με όλα όσα σας είπα, ήθελα να σας εμφυσήσω την αποδοχή και την 
αγάπη.  

Αρκετά! 
 
Ο πόνος, ο πόνος που μοιραστήκατε μαζί μου, σας έδειξε πού βρίσκεστε. Σας 

έδειξε πού είστε. Δεν τα είπατε όλα. Υπήρχαν και άλλα πολλά να πείτε και 
άλλα κρυμμένα. Για αυτό και τις επόμενες ημέρες, κάθε φορά που νιώθετε 

ένα λυγμό να ανεβαίνει στη καρδιά σας και να φτάνει στο λαιμό, 
εκμυστηρευτείτε σε μένα τον πόνο σας. Έτσι πλησιάστε με και καθίστε στην 
αγκαλιά μου. Η Μητέρα είναι εδώ ήδη και σας οδηγεί. Σας κρατώ από το χέρι 

κάθε στιγμή.  
 

Και αν πάλι νιώθετε ότι έχετε τόσα εντυπώματα πόνου και τριβής και 
αντίστασης και δεν μπορείτε να τα βγάλετε, σταθείτε και πάλι στον Ιλισό και 
πλυθείτε με το νερό του. Καλέστε το πνεύμα του Ιλισού, τη Πνευματική του 

ενέργεια και λουστείτε με αυτή. Και αφήστε τον απλά να σας ξεπλύνει. 
 

Μπαίνετε σε μια περίοδο βαθιάς κάθαρσης. Ουσιαστικά, στην ημέρα των 
Ελευσινίων γίνεται το peak [σημ. η κορύφωση], γίνεται εντονότερη και 
καθαρότερη αυτή η διαδικασία και αναγνωρίζετε την κάθαρση. Δεν είναι κάτι 
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που γίνεται σε ένα λεπτό, θέλει χρόνο -και για σας ακόμα περισσότερο γιατί 

δεν είστε αρκετά σε επαφή με τη φύση. Η φύση έχει την ιδιότητα να 
ξεπλένει και να καθαρίζει. Έχει τη μαγική δύναμη να τα βάζει όλα στη θέση 

τους,  να τακτοποιεί τις ενέργειές σας άμεσα. Η επαφή σας με τη φύση σας 
καθαρίζει. Και αυτός είναι ο λόγος που, μετά από μια τέτοια επαφή, συχνά 
νιώθετε να έχετε αλλάξει εντελώς την ενέργειά σας. Ειδικά όταν έχετε καιρό 

να βρεθείτε στη φύση. Η φύση θεραπεύει. Είναι η ίδια η δύναμη της ζωής 
και εσείς τη χρειάζεστε, τη χρειάζεστε απόλυτα. 

 
Και τώρα θα σας αφήσω. Θα κάνω στην άκρη για να σας αφήσω να 
συζητήσετε. Παρόλα αυτά, από σήμερα θα σας συνοδεύω διαρκώς. Μην 

ξεχάσετε να μου κρατάτε το χέρι.  
 

Ολοκληρώστε τη διαδικασία που ξεκινήσατε τη προηγούμενη φορά 
με την ένωσή σας με τους Ολύμπιους. Αυτή η σύνδεση είναι πολύ βαθιά 
και θα σας βοηθήσει να φέρετε στην επιφάνεια πλευρές που αγνοείτε. 

Επίσης  θα σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της κάθαρσης, να πάτε πολύ 
βαθύτερα γιατί θα έχετε ανοίξει πύλες στη διάσταση που αντιπροσωπεύει ο 

κάθε Ολύμπιος, η κάθε Ολύμπια Θεότητα. Όλα γίνονται σε μία σειρά. Κάντε 
το, μην αργείτε. 

 
Αντιπροσωπεύεστε στο δωδεκάθεο - από το δωδεκάθεο, αν θέλετε. Η  ψυχή 
σας αντιπροσωπεύει τους Θεούς του Ολύμπου σε μια χαμηλότερη 

δόνηση. Είναι ένα κομβικό ενεργειακό σημείο, ένας ενεργειακός 
κόμβος, που περιέχει ενεργειακές δέσμες από τους δώδεκα 

Ολύμπιους. 
 
«Μόνο δώδεκα; Οι υπόλοιποι;»  

Βάλτε όσους θέλετε. Το δώδεκα είναι ο αριθμός. Κάποιοι από αυτούς μπορεί 
να κρατούν ένα σημείο, μία δέσμη, μαζί. Κρατήστε αυτό: ότι η ψυχή σας 

είναι ένας ενεργειακός κόμβος που περιλαμβάνει δέσμες, δώδεκα δέσμες 
ενεργειών. 
 

Παλιότερα σας είχε δοθεί η περιγραφή της ψυχής σαν ένα μπουκέτο 
ενεργειών. Τώρα γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό το μπουκέτο αποτελείται από 

δώδεκα δέσμες. Αυτές οι δώδεκα δέσμες, ανταποκρίνονται σε δώδεκα 
ενεργειακά κέντρα και σε πολλές άλλες αντιστοιχίες του δώδεκα στα 
ενεργειακά σας σώματα, σε αδένες και ούτω καθεξής. 

 
Περισσότερο από όλα όμως συνδέονται με τα τσάκρα της κεφαλής και το 

νευρικό σας σύστημα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, συνδέονται με 
τις συζυγίες του νευρικού συστήματος. Για αυτό και ο Όλυμπος, η 
κορυφή του Ολύμπου λάμπει στο κέντρο της κεφαλής, παρότι όταν στέκεστε 

εκεί νιώθετε το άνοιγμα της καρδιάς και, ουσιαστικά, η καρδιά και η κεφαλή 
βιώνονται σαν ένα. Μπορείτε να βρεθείτε στη κορυφή του Ολύμπου, 

μέσω του τσάκρα της κεφαλής. 
 
Υπάρχουν τόσα πολλά να δείτε ακόμα! Επιτρέψτε μας να σας οδηγήσουμε! 

Με εκτίμηση και εμπιστοσύνη και αγάπη. Η φροντίδα μας για εσάς είναι 
αρκετή. 

 
Θα ήθελα να συμπληρώσω στην αγαπητή Κ. και στο ερώτημα που έθεσε για 
τον Δία: 
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[Σημ.: Νωρίτερα στη συζήτηση αναφέρθηκε πως κάποιοι του εσωτερικού 

χώρου ισχυρίζονται ότι  ο Δίας δεν έρχεται σε επικοινωνίες ποτέ και 
πουθενά.] 

 
Όσα ακούς δεν είναι αληθινά. Το γνωρίζεις ήδη. Η δική σου εμπειρία μετρά 
και η δική σου πεποίθηση μετρά. Δεν βρίσκεστε εδώ, δεν συμμετέχετε στα 

Ελευσίνια, μόνο για τη προσωπική σας εξέλιξη αλλά και για να δώσετε 
μαρτυρία στους ανθρώπους για εμάς. Και είναι σημαντικό, στο δικό σας τόπο 

και χρόνο να δίνετε τη μαρτυρία της αλήθειας σας, αυτού που βιώνετε 
πραγματικά. 
 

Και ενώ στα Ελευσίνια τηρείτε και πρέπει να τηρείτε σιγή, να τηρείτε σιωπή 
όσον αφορά τη διδασκαλία και τη μυητική διαδικασία των μυστηρίων, 

χρειάζεται να δίνετε τη μαρτυρία σας για εμάς. Είναι κάτι που το 
ζητούμε. Και ήταν πολύ κατάλληλο αυτό που συνέβη, γιατί ήταν η δική σου 
ευκαιρία να σταθείς και να μαρτυρήσεις την αλήθεια σου για εμάς, βάσει της 

δικής σου εμπειρίας. Έτσι εντυπώνετε την ενέργειά μας στις καρδιές των 
ανθρώπων. Όχι συζητώντας για αυτά που ακούσατε ή διαβάσατε αλλά για 

αυτά που εμπειραθήκατε οι ίδιοι. 
 

Χαιρόμαστε και το αγαπάμε ιδιαίτερα, να σας βλέπουμε να έρχεστε στους 
ιερούς μας τόπους, όχι γιατί εμείς έχουμε την ανάγκη των θυσιών και των 
λουλουδιών και των δώρων που προσφέρετε αλλά γιατί αυτός είναι ένας 

τρόπος να θυμίσετε στους ανθρώπους τη παρουσία μας. Γιατί εμείς δεν 
έχουμε φύγει ποτέ από εδώ και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας. Πάντοτε 

φροντίζουμε όσους απευθύνονται σε εμάς. 
 
Μαρτυρήστε την αλήθεια σας. Επιβεβαιώνοντας εμάς, τη δική μας 

παρουσία, επιβεβαιώνετε την αλήθεια του Πνεύματος στη Γη. 
 

Μητέρα και Κόρη σας παρακολουθούν, σας αγαπούν και είναι πιστές σε εσάς. 
 
Και έτσι είναι.  

 
…………………… 

 
 
[Απάντηση σε ερώτηση που προηγήθηκε σχετικά με το ότι “ο Υιός είναι το 

απαύγασμα της κόρης”] 
 

Πες της να βαδίσει το δρόμο και θα βιώσει η ίδια τη σημασία αυτού του 
μηνύματος. Το ότι «ο Υιός είναι το απαύγασμα της κόρης» θα το κατανοήσει 
όταν το βιώσει. 

 
[Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών] 

 
 
Συνέχεια επικοινωνίας 

 
Άννα: Θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Ξέρω ότι έχουν φύγει κάποιοι, αλλά 

συνεχίζω απλά να μεταφέρω, γιατί μπήκε πάλι η ενέργεια της  Αφροδίτης. 
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Αφροδίτη 

Σας αγαπώ και είμαι εδώ για να σας δώσω τα φώτα μου. Στερείστε αγαθών. 

Στερείστε ερωτικών αγαθών. Και μη βιαστείτε να πείτε ότι είστε γεμάτοι από 

έρωτα για ανθρώπους ή για ιδέες ή για το Πνεύμα. Είναι πολύ 
χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από σας βλέπουν τον ουρανό με τα άστρα και 

λένε ότι είναι ερωτευμένοι με το σύμπαν και το Πνεύμα. Την ίδια ώρα που 
δεν έχουν αντιληφθεί, ότι αντίστοιχα το σύμπαν και το Πνεύμα είναι 
ερωτευμένοι με αυτούς όπως είναι,  στη μορφή που βρίσκονται στη Γη. 

 
Θέλω λοιπόν να αντιληφθείτε αυτό, καθώς προχωράτε στα Μικρά Ελευσίνια 

Μυστήρια, καθώς προχωράτε στη Μύησή σας. Η κάθαρση είναι ένα 
μεγάλο εργαλείο της Μύησης. Ένα άλλο μεγάλο εργαλείο είναι ο 
Έρωτας. Πλένεστε, καθαρίζεστε πριν από την τέλεια μυητική ερωτική 

πράξη / ύπαρξη. 
 

Περνώντας από τα Μικρά Ελευσίνια καθαρίζεστε αρκετά, ώστε να γίνετε 
άξιοι εραστές, άξιοι ερωμένοι της Θεότητας / της Θειότητάς σας, της Θείας 
σας φύσης. Και αυτό είναι που επιτυγχάνετε στα Μικρά Ελευσίνια. Η 

κάθαρση και ο ορισμός σας σαν Μύστες, σας οδηγεί στην αγκαλιά, στην 
Πνευματική αγκαλιά, του Ολύμπου. Μέσα από κει θα διέλθετε τη Μύηση... 

μέσα από τη Μύηση των Μεγάλων Ελευσινίων. 
 
Ο έρωτας στη στιγμή του οργασμού μοιάζει με ένα μικρό θάνατο. Μην 

απορείτε λοιπόν για το πώς βρίσκεται κοντά σας και σας μιλάει η Αφροδίτη, 
η Θεά του έρωτα, σε μια διαδικασία που σας οδηγεί στο θάνατο, που σας 

οδηγεί στην επίσκεψη στον Άδη.  
 
Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορείτε να παντρέψετε τα αντίθετα -όπως 

ζητάτε- χωρίς το μυστήριο του έρωτα, χωρίς τη σύνδεση, τη συνεύρεση σε 
όλα τα επίπεδα. Αλλά για να υπάρξει συνεύρεση χρειάζεται να υπάρξει 

αποδοχή και ο Άρης είναι επίσης παρόν για να σας βοηθήσει να βρείτε τη 
δύναμη, όχι της σύγκρουσης αλλά της αποδοχής. 
 

Δεν ευθύνεται ο Άρης για τις συγκρούσεις σας, ευθύνεται ο δαίμονας μέσα 
σας... χμ... ο δαίμονας που είστε, ο κακοπροαίρετος, ο καταφοβισμένος 

εαυτός σας. Ο Άρης είναι αυτός που σας δίνει τη δύναμη, τη δύναμη της 
μαγείας του έρωτα, την ενέργεια του έρωτα. Ο έρωτας έχει δύναμη και 

γλύκα. Ο Άρης δίνει τη δύναμη και η Αφροδίτη, θα θυμόσαστε, τη γλύκα. 
 
Έτσι σας ζητώ, καθώς οδεύετε στα Μικρά Ελευσίνια, να χαρείτε τη 

συνύπαρξή σας με τους Ολύμπιους και να συνδέεστε, να ταυτίζεστε ερωτικά 
μαζί μας, με σκοπό την απόλυτη ένωση - όπως και αν μπορείτε να την 

βιώσετε. 
 
Δεν είναι αυτή η ολοκληρωτική ένωσή μας άλλωστε. Αυτή θα έλθει με το 

καιρό. Βρίσκεστε στα εισαγωγικά στάδια. «Ουάου!», θα πείτε, «Αν είναι αυτή 
η εισαγωγή, ποιος ξέρει τι έπεται! Πόσο δυνατό είναι αυτό που έπεται!» 

Η βιωματική εμπειρία των Ελευσινίων είναι τεράστια, πολυσχιδής, 
πολυεπίπεδη, πληθωρική. 
 

Αφεθείτε στην αγκαλιά του έρωτα της Αφροδίτης και του Άρη ακόμα. 
Ζητήστε από τον Άρη την ενέργεια που χρειάζεστε για να προχωρήσετε στην 
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ένωση. Είναι αυτός που σας ανάβει τη φωτιά και ήδη τη νιώθετε τη φωτιά 

του μέσα σας, γιατί βέβαια είναι παρόν όπως όλοι μας. 
 

Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που σας ζητήθηκε να χρησιμοποιήσετε το 
αιθέριο έλαιο του ιβίσκου. Είμαι εγώ που ενεργοποιώ αυτό το έλαιο και πριν 
προχωρήσετε στο τελετουργικό λουτρό σας, πάρτε λίγο χρόνο για να βάλετε 

το αιθέριο έλαιο ανάμεσα στα χέρια σας και να με καλέσετε να το 
ενεργοποιήσω μαγικά, ερωτικά, με το δικό μου τρόπο, τον τρόπο της 

Αφροδίτης ώστε να γίνει εκείνος ο ενεργειακός συνδετικός κρίκος που θα 
σας συνδέσει με εμάς. 
 

Μην ξεχάσετε να το κάνετε αυτό. Είμαι κι εγώ παρούσα! Είμαι εδώ! Παίζω κι 
εγώ το παιχνίδι μαζί σας! Μοιράζομαι κι εγώ το Ελευσίνιο δώρο!  

 
Θυμηθείτε, η ένωση με τον Άδη απαιτεί το στοιχείο του έρωτα! Αν η 
ένωσή σας με τους Ολύμπιους σε αυτή την αρχική φάση έγινε επειδή είχατε 

μια καθοδήγηση, μετά από τα Μικρά Ελευσίνια θα το κάνετε αυθόρμητα, 
επειδή θα μπορείτε να βιώσετε τον Θείο έρωτα. Επειδή θα έχει εγκατασταθεί 

μέσα σας η ενέργειά μου, θα έχει εγκατασταθεί βαθιά, αυτή η ενέργεια της 
Ουράνιας Αφροδίτης, που θα σας συνδέει με τη Θεία σας φύση σε όλες της 

τις όψεις. 
 
Θυμηθείτε ότι, όταν κάθεστε στην αγκαλιά της Μητέρας, ταυτόχρονα 

κάθεστε στην αγκαλιά της Ουράνιας Αφροδίτης - της αρχέγονης, Ουράνιας 
Αφροδίτης. 

 
Η Μητέρα έχει πολλές όψεις και θα αρχίσετε να τις μαθαίνετε μία-μία, να τις 
βιώνετε. Γιατί η Μητέρα είναι η τέλεια ιδανική μητέρα, η μητέρα που θα 

επιθυμούσατε να έχετε, στην οποία μπορείτε να δείτε όλες τις όψεις της 
θηλυκής αρχής. Η Μητέρα περιλαμβάνει όλες τις πιθανές όψεις της 

θηλυκής αρχής. Εσείς απλά βλέπετε κάθε φορά αυτή την όψη που 
χρειάζεστε. Παίρνετε  αυτό που χρειάζεστε, όπως το βρέφος θηλάζοντας από 
το στήθος της μητέρας του, παίρνει τη τροφή που χρειάζεται. Όσο βρίσκεται 

προσκολλημένο στο στήθος της μητέρας του, παίρνει τη τροφή που 
χρειάζεται. Νιώθει συνδεδεμένο μαζί της, νιώθει ένα μαζί της, αλλά δεν έχει 

καταφέρει να αποταυτιστεί, για να την δει όπως είναι. 
 
Ένα θέμα είναι λοιπόν να μπορείτε να συνδεθείτε με τη Μητέρα και να 

πάρετε τη τροφή που χρειάζεστε και ένα άλλο το να αρχίσετε να 
αντιλαμβάνεστε τη Μητέρα στην ολότητά της. Γιατί αυτή η ολότητα, η 

πληρότητα είναι και δική σας πληρότητα. 
 
Και έτσι είναι.  

Να είστε ευλογημένοι. 
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