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Συνάντηση 5η - 21.11.2015
«Περί Ψυχής»
Άννα: Ας συνδεθούμε ψυχή με ψυχή. Καρδιά με καρδιά… πάει! Έχουμε
προχωρήσει από εκεί. Πάντα μένουμε βέβαια συνδεδεμένες/συνδεδεμένοι
καρδιά με καρδιά. Αλλά τώρα, σήμερα, ας συνδεθούμε ψυχή με ψυχή.
Πάνω από τα κεφάλια μας ένας γλόμπος, σαν του Κύρου Γρανάζη. Ένα φως,
ένα φως, ψηλότερα πάνω από το κεφάλι. Συνδέεται με όλα τα άλλα.
Συνδέεται στον κύκλο γύρω γύρω αλλά και με όλα τα άλλα. Μπορείτε να
νιώσετε ήδη την ενέργεια που κινητοποιείται.
Κρατάμε το κεφάλι ψηλά. Δε σκύβουμε. Η χορδή που περνά από το κέντρο
της κεφαλής και τη σπονδυλική στήλη και μας ενώνει με τον ήλιο και τη γη
είναι τεντωμένη, καθώς το φως πάνω από το κεφάλι μας λάμπει σαν ένα
αστέρι. Ένας μικρός ήλιος. Καρδιά με καρδιά. Ψυχή με ψυχή. Μια δίνη
δημιουργείται στο 7ο κέντρο, που ανοίγει προς τα πάνω. Διαύγεια. Καλώς
ορίζουμε τις υπέροχες υπάρξεις των Ολυμπίων. Καλώς ορίζουμε την «Εγώ
Ειμί παρουσία» και το φως. Είμαστε ένα ρυάκι που γίνεται ποταμός. Στην
κεντρική ίνα, στον κεντρικό σωλήνα, που συνδέει τον ήλιο με τη Γη, η
ενέργεια έρεε σαν ρυάκι, και τώρα ρέει σαν ποταμός. Διαύγεια, χαρά,
επίγνωση.
………………………….

Οι Ιστορίες περί ψυχής δεν έχουν τέλος….
Σας μιλούν η Δήμητρα και ο Ποσειδώνας. Ενωμένοι.
Δεν έχουν τέλος οι ιστορίες περί ψυχής και αυτό γιατί η ψυχή είναι ελατή,
είναι πλαστική, μορφοποιείται, διαπλάθεται διαρκώς, αλλάζει μορφές, επειδή
αλλάζει ποιότητες. Η ψυχή δεν είναι κάτι παγιωμένο όπως το σώμα σας
αλλά είναι σε δυναμική μορφή. Αν μπορείτε να φανταστείτε ένα στυλ
δυναμικού χορού διαρκούς ροής, μπορείτε να σκεφτείτε ότι κάπως έτσι είναι
η ψυχή. Κάπως έτσι λειτουργεί η ψυχή. Αν μπορείτε να φανταστείτε μια
λειτουργία διαρκούς αλληλεπίδρασης, μπορείτε να σκεφτείτε ότι κάπως έτσι
λειτουργεί η ψυχή. Διαρκούς αλλαγής, διαρκούς ροής. Για το λόγο αυτό ροή
και ψυχή ταυτίζονται. Και μάλιστα η ψυχή σχηματίζεται ανάλογα με το
ρυθμό της ροής. Μορφοποιείται ανάλογα με το ρυθμό της ροής, της
ενέργειας. Φυσικά, πάντοτε παίζει ρόλο η δόνηση, η ποιότητα της ενέργειας.
Αλλά η διαμόρφωση γίνεται ανάλογα με το ρυθμό. Κάθε ρυθμός
μπορεί να αποδοθεί με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Η ψυχή δεν είναι
ανθρωπόμορφη. «Έχει φτερά, έχει φωτοστέφανα, μοιάζει με άγγελο;». Είναι
ουσία. Η ουσία δεν έχει μορφή αλλά μπορεί να μπει σε μορφή. Μπορεί να
ντυθεί με μορφή. Μπορεί να προβάλλει μια μορφή αντίστοιχή της. Η ίδια
όμως είναι ροή. Η ουσία είναι ροή.
Τι περιμένατε να δείτε και να μάθετε ερχόμενοι/ερχόμενες στα Ελευσίνια
Μυστήρια; Μάθατε ότι θα κατεβείτε στον άλλο κόσμο. Αλήθεια για τί μιλάμε
τόσην ώρα; Δεν είναι αυτός ο άλλος κόσμος; Δεν είναι αυτός ο κόσμος των
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νεκρών όπως τους εννοείτε στο τρισδιάστατο πεδίο αλλά είναι ο κόσμος
πέρα από το πέπλο. Πριν και μετά από τη μορφή, τη γήινη μορφή.
Η έννοια της συχνότητας έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την ψυχή. Η
συχνότητα είναι αυτή που δίνει τελικά τη μορφή. Δεν σημαίνει ότι άνθρωποι
της ίδιας συχνότητας έχουν την ίδια μορφή. «Αλλά τότε τί;», θα ρωτήσετε.
Η συχνότητα προσδιορίζει το πεδίο στο οποίο θα εκδηλωθεί η
μορφή. Αν θα εκδηλωθεί στο δισδιάστατο, τρισδιάστατο πεδίο κλπ. Αυτό το
προσδιορίζει η συχνότητα. Τώρα βέβαια μιλάμε για την ψυχή από μία άλλη
οπτική γωνία. Όχι από αυτή που εξηγήθηκε την προηγούμενη φορά. Και το
κάνουμε για να μπορέσετε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα.
Ολοκληρωμένη εικόνα δεν μπορείτε να έχετε κοιτάζοντας ένα θέμα μοναχά
από το σημείο θέασης που βρίσκεστε. Μπορεί να έχετε καταφέρει να
σταθείτε σε έναν ψηλό πύργο, να έχετε καταφέρει να ανεβείτε όλα τα
σκαλοπάτια ένα-ένα και να σταθείτε ψηλά και να δείτε παντού. Να δείτε από
ψηλά τη μεγάλη κοιλάδα που απλώνεται μπροστά σας, τα ποτάμια, τις
λίμνες. Αλλά η εικόνα δεν είναι ολοκληρωμένη. Θα είναι, όταν καταφέρετε
να τη δείτε από κάθε σημείο του κύκλου που την περιβάλλει. Τότε θα έχετε
σχηματίσει στην εμπειρία σας το ολόγραμμα της εικόνας. Αυτός, είναι ένας
από τους λόγους των διαδοχικών ενσαρκώσεων.
Το ότι καταφέρνετε μία φορά να σταθείτε ψηλά και να δείτε τα πάντα δεν
σημαίνει ότι έχετε τελειώσει. Γι’ αυτό μαθαίνετε για μεγάλες μορφές της
ιστορίες, που παρότι φαίνεται να έχουν φτάσει στο ύψιστο σημείο εξέλιξης
τους, επανέρχονται για να αποχτήσουν κι άλλες γήινες εμπειρίες. Και αυτό
γίνεται για να σχηματίσουν την εικόνα, να αντιληφθούν την εικόνα
σφαιρικά. «Σφαιρική είναι η ψυχή; Η ψυχή τελικά είναι αυτή που
αντιλαμβάνεται; Την ψυχή ποιος την αντιλαμβάνεται;» Εσείς ξέρετε
καλύτερα.
Ο λόγος που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε πιο γρήγορα
με τις απομαγνητοφωνήσεις, είναι για να μπορέσετε να μελετήσετε καλύτερα
αυτά που έχουν ειπωθεί. Και να τα αφομοιώσετε. Είναι ένα πολύ μεγάλο
θέμα και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Μελετώντας το θα δείτε, ότι μπορεί
να νιώσετε, ότι βρίσκεστε έξω από κάθε τι που έχει ειπωθεί έως σήμερα…
κάθε τι άλλο. Ξεκινάτε κάτι καινούργιο. Επαναπροσδιορίζεστε. Και
επαναπροσδιορίζεστε με βάση μια νέα ιερή διδασκαλία. Αυτή η νέα ιερή
διδασκαλία, η διδασκαλία των Ελευσινίων, την κατάλληλη στιγμή θα αρχίσει
να διαχέεται. Όταν δώσουμε το σύνθημα. Και να κυκλοφορεί. Πάντοτε θα
μένει μυστική η μυητική διαδικασία. Αλλά την κατάλληλη στιγμή, όταν
αφομοιώσετε εσείς τη διδασκαλία, θα αρχίσει να εξαπλώνεται. Να
εξαπλώνεται, όχι γιατί πρέπει να την υιοθετήσουν όλοι. Δεν έχει
σωτηριολογικό χαρακτήρα. Αλλά για να μπορέσει, όποιος επιθυμεί, να λάβει
το φως. Το φως που έχουν ακόμα να προσφέρουν οι Ελευσίνιες μυήσεις.
Ο λόγος επίσης που ζητήθηκε πραγματικά να κάνετε μία εργασία και να
συνδέσετε την πληροφορία της ψυχής με τους θεσμούς, είναι επίσης για να
μπορέσετε στην πράξη να αφομοιώσετε και να εμπεδώσετε τη διδασκαλία
της ψυχής. Έχει ρόλο παιδαγωγικό. Είναι για να σας βοηθήσει στην
αφομοίωση και επεξεργασία. Πρόκειται για ένα ερώτημα και μία εργασία που
θα σας βοηθήσει, να βεβαιωθείτε εσείς, ότι κατανοήσατε ό,τι ειπώθηκε και
στη συνέχεια θα δίνουμε κάποιες τέτοιες εργασίες. Όχι πολύ συχνά, αλλά
όποτε χρειάζεται, όποτε προηγείται μια πολύ βαθιά θεωρία, θα ακολουθείται
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από μια τέτοια εργασία, για να έχετε την απαραίτητη βοήθεια να γειωθείτε,
να γειώσετε την πληροφορία.
Σας μιλά ο Ποσειδών.
Ήρθε και η δική μου στιγμή να μπω στα Ελευσίνια και θα έρθουν κι άλλοι
θεοί μετά από εμένα. Και έρχομαι σαν ουράνιος μύστης. Σαν μυητής των
παρευρισκόμενων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, κάθε φορά που είμαι παρών,
τελείται μια μύηση. Μπορεί να μην είναι στο φυσικό πεδίο αλλά η δική μου
λειτουργία είναι μυητική. Μυώ ιδιαίτερα την ψυχή. Μπαίνετε τώρα σε πολύ
βαθειά νερά. Και μάλιστα σε πεδία που δεν είχαν αναπτυχθεί στους
προηγούμενους κύκλους. Έτσι λειτουργούν συμπληρωματικά όλα όσα
δίνονται με τα προηγούμενα. Θα ξεκινήσουμε μαζί μία διαδικασία στην οποία
θα μυηθεί η ψυχή. Δεν είναι εύκολο και θέλει πολύ θάρρος. Και μεγάλη
αποφασιστικότητα από μέρους σας. Δεν σας το λέω αυτό για να σας
τρομάξω ή να σας ανησυχήσω. Άλλωστε, η ίδια η γήινη μύηση είναι πολύ
μεγάλη και εφόσον έχετε καταφέρει να γεννηθείτε και να ζήσετε στη γη και
να φτάσετε μέχρι αυτήν την ηλικία, δεν έχετε να φοβηθείτε πολλά
πραγματικά. Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται αποφασιστικότητα και θάρρος
είναι επειδή θα βρεθείτε αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν έχετε
ξαναβιώσει. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα για να σας περιγράψω καλύτερα
την εικόνα.
Μέχρι τώρα όλοι σας, όλοι σας είχατε συγκεκριμένα βιώματα στο φυσικό
πεδίο. Ήσασταν παλαιότερα άνθρωποι εξωστρεφείς. Ασχολούσασταν μόνο με
το έξω και παίρνατε πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες. Δύσκολες και όμορφες.
Όταν αρχίσατε να στρέφεστε εσωτερικά, αρχίσατε να βιώνετε πιο έντονα την
εσωτερική σας πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δηλαδή του νου και
της ψυχής. Και πήρατε μυήσεις, διάφορες ο καθένας και η καθεμιά σας ως
προσωπικότητες στο φυσικό πεδίο. Αυτές οι μυήσεις με τη σειρά τους βέβαια
επηρέασαν την ενέργεια της ψυχής και η ψυχή χάρηκε. Και ήρθε πιο κοντά
σε εσάς. Δηλαδή επήλθε μια σχετική εξισορρόπηση ανάμεσα στην ενέργεια
της προσωπικότητας και της ψυχής, και μία ευθυγράμμιση. Έτσι από ένα
σημείο και πέρα, ο καθένας και η καθεμιά σας φέρετε μεγαλύτερο μέρος της
ενέργειας της ψυχής στο σώμα σας. Γειώνετε περισσότερη ψυχική ενέργεια.
Σας είχε ειπωθεί ότι η ψυχή σχηματίζεται από τη γήινη εμπειρία, αλλά ακόμα
και από αυτήν την οπτική γωνία να το δείτε, δε συνεπάγεται ότι η σύνδεση
ανάμεσα στην ψυχή και την προσωπικότητα υφίσταται πάντα και ότι τα δύο
είναι ευθυγραμμισμένα. Έτσι λοιπόν, καταφέρατε να συνδεθείτε και να
ευθυγραμμιστείτε με την ψυχή. Η οποία όμως, από τη στιγμή που την έχετε
θρέψει και αναπτύξει, έχει αποκτήσει μία συγκεκριμένη υπόσταση. Αποτελεί
μία πραγματικότητα στα εσωτερικά πεδία και στο δρόμο της ανάπτυξης της
ψυχής χρειάζεται να περάσει από βαθύτατες μυήσεις με τη σειρά της, με
σκοπό να ευθυγραμμιστεί με τα ακόμα ανώτερα πεδία. Για τι πράγμα μιλάμε
λοιπόν τώρα; Μιλάμε για αυτή την εσωτερική μύηση. Και εσείς,
θεράποντες και θεραπαινίδες της ψυχής, είστε εδώ για να την
καθοδηγήσετε με αγάπη, φροντίδα και χαρά. Να την καθοδηγήσετε σε
αυτήν τη μύηση, τη σειρά των εσωτερικών μυήσεων, όπως θα
καθοδηγούσατε το αγαπημένο σας παιδί. Με την ίδια χαρά και ικανοποίηση
που θα είχατε. Και πολύ συνειδητοί σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτή είναι μία
σημαντική διαφορά. Σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ λίγες, μυούνται οι ψυχές
εσωτερικά αλλά ως επί το πλείστο οι άνθρωποι δεν είναι συνειδητοί σε αυτήν
τη διαδικασία και πάλι.
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Εσείς πρέπει να είστε συνειδητές, συνειδητοί. Και να παρασταθείτε στην
ψυχή σας με τον ίδιο τρόπο που ο Ηλίας και ο Μωυσής παραστάθηκαν στον
Ιησού κατά τη μεταμόρφωση του. Τότε που οι μαθητές ακολούθησαν και
έφτασαν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και τους άφησε εκεί αλλά αυτοί
κοιμήθηκαν, γιατί δεν άντεξαν να μείνουν συνειδητοί στη διαδικασία.
Χρησιμοποιώ αυτή την εικόνα, για να καταλάβετε το βάθος και βέβαια σας
δίνω μια άλλη οπτική της ιστορίας που ακούτε για τον Ιησού. Εσείς θα
πρέπει να σταθείτε ως μυημένοι και μυημένες, όπως παραστάθηκε ο Ηλίας
και ο Μωυσής στη μεταμόρφωση η οποία ήταν μία μύηση επιπέδου ψυχής.
Εγώ είμαι ο μυητής. Και επιμένω ότι θα χρειαστεί να παραδώσετε την ψυχή
σας στα χέρια μου για αυτήν τη μύηση. Θα είμαι καλός μαζί σας και δε θα
σας αφήσω να πέσετε σε θυμαπάτη. Ακούω συχνά τις σκέψεις σας και τις
σκέψεις της Άννας, η οποία από τη μια χαίρεται που βρίσκομαι εδώ και από
την άλλη ανησυχεί, γιατί ξέρει ότι ο Ποσειδώνας, όπως της είπαν, είναι
θολός, έχει βαθιές ροές και σε δυσμενείς όψεις είπαν, προκαλεί σύγχυση και
θυμαπάτη. Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ο πλανήτης Ποσειδώνας
όντως φέρει την ενέργεια μου. Θα σας καλέσω τώρα να θυμηθείτε την
αντίστοιχη λειτουργία και τα αντίστοιχα προβλήματα που βιώνετε με τον
πλανήτη Κρόνο, ο οποίος κατηγορείται συχνά ότι λειτουργεί πολύ σκληρά
απέναντι στους ανθρώπους. Τους περιορίζει. Ο θεός το κάνει; Ο πλανήτης το
κάνει; Πάντως οι άνθρωποι υποφέρουν κάτω από την επιρροή του.
Σκεφτείτε όμως μέχρι πότε; Μέχρι τότε που θα καταφέρουν να πάρουν το
μάθημα; Μέχρι τότε που θα καταφέρουν να ευθυγραμμιστούν με τον Κρόνο
και να συμβαδίσουν και να συντονιστούν και με τη δική του συχνότητα.
Δηλαδή οι δυσκολίες προέρχονται λόγω έλλειψης συντονισμού και γι’ αυτό
δεν ευθύνεται ο Κρόνος. Ανάλογα συμβαίνει και εδώ, στην περίπτωση μας.
Θα μπορούσα μάλιστα να σας πω ότι η μύηση αυτή έρχεται ακριβώς για να
σας συντονίσει πολύ καλύτερα και με τη δική μου ενέργεια. Έτσι ώστε να
απαλλαγείτε από κάθε πιθανή αρνητική επιρροή. Από αυτό που ονομάζεται
αρνητική επιρροή και που στην ουσία είναι η έλλειψη του δικού σας
συντονισμού. Αλλά εγώ δεν εργάζομαι με την προσωπικότητα σας, όπως
κάνει ο Κρόνος. Μυώ ψυχές. Κι αν βιώνετε από μέρους μου κάποια ασάφεια
και νιώθετε ότι δεν είναι η ενέργεια μου τόσο χειροπιαστή, είναι ακριβώς
επειδή δεν μπορείτε να τη βιώσετε άμεσα στο φυσικό πεδίο. Μπορεί να έχετε
γύρω σας άφθονο νερό, να είσαστε οι ίδιοι πλασμένοι κατά το μεγαλύτερο
μέρος από νερό αλλά σας διαφεύγει η ενέργεια, όπως σας διαφεύγουν οι
κρυφές ροές του νερού. Θα πρέπει να κατανοήσετε την ευλογία του να
έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αυτήν τη μύηση. «Είναι μέρος του
Ελευσίνιου Κύκλου;». Ναι. Είναι μέρος του Ελευσίνιου Κύκλου.
Δεν τελείωσε το πέρασμα σας από τον Άδη. Δεν τελείωσε η εργασία που
έχετε να κάνετε με τον Πλούτωνα, ή με τον Δία, ή με τη Δήμητρα και την
Περσεφόνη, την Εκάτη. Αλλά τώρα εισάγεται ένα νέο μάθημα στον
Ελευσίνιο Κύκλο. Ανεβαίνοντας επίπεδο εσείς, παίρνετε μαζί σας κι
άλλους. Συντονίζοντας διαφορετικά τη δική σας ψυχή, ανταποκρίνεστε σε
ανώτερες δονήσεις και ακτινοβολείτε, εκπέμπετε φως, ενέργεια σε
διαφορετική δόνηση. Η αλλαγή λοιπόν που θα επέλθει θα είναι βαθιά και
αναμένεται, να αλλάξει πάρα πολύ όλα όσα είστε. Αναμένεται να εκδηλωθεί
ένας νέος εαυτός. Αυτό θα πρέπει να σας λέει κάτι, σε σύνδεση με την
πληροφορία ότι κατεβαίνουν νέες ψυχές που είχατε πάρει. Γίνεται μία πολύ
βαθιά μετάλλαξη· σε όλη την ιεροπρέπεια που της αξίζει.
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Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν; Η Δήμητρα στέκεται εδώ μαζί μας σιωπηλή.
Παρακολουθεί όλα όσα λέγονται. Είναι σύντροφος σε αυτό το ταξίδι. Σήμερα
θα πάρετε μόνο μία μικρή γεύση όσων επίκεινται. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να
πλάσετε μια καρδιά στη μέση του κύκλου σας. Είστε οκτώ άτομα αυτή τη
στιγμή. Και οι οκτώ σχηματίζετε μία καρδιά. Αυτή η καρδιά πάλλεται. Μια
παλλόμενη καρδιά. Όπως η καρδιά κινεί το αίμα στο σώμα και μοιράζει τη
ζωή και την ενέργεια, έτσι αυτή η καρδιά κινεί την ψυχική ενέργεια. Γίνεται
ένα δυναμό που βοηθά να ανέβει η ενέργεια του κύκλου αρκετά ώστε να
εργαστούμε σε επίπεδο ψυχής. Είστε ήδη άλλωστε συνδεδεμένοι μεταξύ σας,
συνδεδεμένες, καρδιά με καρδιά, ψυχή με ψυχή. Σας θυμίζω τη δίνη που
είχε σχηματιστεί αρχικά πάνω από το κεφάλι σας και το φως που βρίσκεται
αρκετά πάνω από το κεφάλι σας και συνδέεται με όλα τα άλλα φώτα. Στο
κέντρο του κύκλου στέκεται η Δήμητρα. Στέκεται ο Εαυτός. Η Δήμητρα
βρίσκεται εκεί ως Μητέρα που δίνει ζωή. Ως τροφός και χορηγός της ζωής.
Για να πραγματωθεί μία μύηση ψυχής είναι απαραίτητη η θηλυκή ενέργεια.
Για σήμερα θα είναι αρκετό, το να μπορέσετε να σταθείτε σε ένα υψηλότερο
επίπεδο. Αυτό που δεν σας ανέφερα ακόμα, είναι ότι με αυτή τη μύηση, με
τη μύηση της ψυχής δηλαδή, που την ευθυγραμμίζει με ακόμα
ανώτερα πεδία, επιτυγχάνεται η διαχείριση του δυναμικού προ
νόησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια συνέχεια όλων όσων
έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορείτε να περάσετε στην προ νόησης
εποχή χωρίς εμένα. Έχω τιμηθεί από τους μεγαλύτερους δασκάλους από
εμένα, αυτούς που προηγήθηκαν από εμένα, με αυτό το δώρο της θέσης του
μυητή της ψυχής. Κι αυτός είναι ο λόγος που σας είπα αρχικά, ότι θα
χρειαστεί θάρρος και αποφασιστικότητα. Τώρα καταλαβαίνετε καλύτερα, με
τι ενέργειες έχετε να έρθετε σε επαφή.
Η ενέργεια σας είναι αρκετά καλή και μπορούμε να προχωρήσουμε. Το
αστέρι της ψυχής βρίσκεται πάνω από το κεφάλι σας. Βρίσκεται εκεί για
κάποιο λόγο. Υποδηλώνει κάτι. Υποδηλώνει, ότι είναι μια ενέργεια που
εποπτεύει όλα όσα βρίσκονται κάτω από αυτή. Είναι μέρος αυτών που
βρίσκονται κάτω από αυτήν αλλά τα εποπτεύει. Μέσα από τον κύλινδρο, τον
σωλήνα που έχει δημιουργηθεί, αυτή ήταν η ίνα που συνέδεσε τον ήλιο με
τη γη και ήταν το ρυάκι που έγινε ποτάμι, μέσα από αυτήν ανεβάζετε την
ενέργεια σας προς τα επάνω. Περνάτε από την δίνη προς τα επάνω και προς
το αστέρι της ψυχής, το φως που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι σας.
Περίπου 60 εκατοστά μπορείτε να το δείτε, πάνω από το κεφάλι σας. Από το
πρώτο σας κέντρο αρχίζει να ανεβαίνει η ενέργεια προς τα επάνω. Προς το
αστέρι της ψυχής. Ουσιαστικά ανεβαίνετε εσείς μέσα από εκεί, με τρόπο που
η επίγνωση σας να σταθεί μέσα στο φως της ψυχής.
Οραματιστείτε ότι κοιτάζετε μέσα από το αστέρι της ψυχής προς τα έξω. Θα
παρακαλούσα τα χέρια να μην κρατούν κάτι. Μέσα από το αστέρι της ψυχής
κοιτάξτε τα άλλα φώτα. Στο κέντρο των φώτων βρίσκομαι εγώ. Στέκεστε
στο ύψος της ψυχής. Νιώθετε το έβδομο κέντρο πολύ ανοιχτό στο κεφάλι
σας, αλλά δεν είστε εκεί, είστε πιο πάνω. Όπως βρίσκεστε στο αστέρι της
ψυχής, νοερά, με τα χέρια σας, κρατείστε την καρδιά της ψυχής σας, από το
κέντρο του αστεριού της ψυχής σας και προσφέρετε τη σε εμένα με
εμπιστοσύνη και αγάπη. Δώστε την άδεια σας λέγοντας « Π ο σ ε ι δ ώ ν , μ ε
αγάπη και εμπιστοσύνη αφήνω την ψυχή μου στα χέρια σου
για να τη μυήσεις στα ανώτερα πεδία και στο φως έτσι ώστε
να συντονιστεί καλύτερα με το σχέδιο και να οδηγηθεί
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τ ε λ ι κ ά σ τ η ν ε π ο π τ ε ί α » . Μπορείτε να προσθέσετε
«σύμφωνα με το Νόμο της Αβλάβειας».

εάν

θέλετε:

Αφού μου παραδώσετε την καρδιά της ψυχής σας, την ουσία της ψυχής σας,
με τη σειρά μου τοποθετώ ένα κοχύλι στο αντίστοιχο ηλιακό κέντρο της
ψυχής σας. Ένα κοχύλι, με όλη τη σοφία των αναλογιών του. Μπορείτε να
επιστρέψετε τώρα μέσα από τη δίνη· αφήνοντας το φως της ψυχής,
επιστρέφετε, κατεβαίνετε μέσα από τη δίνη στο φυσικό σας σώμα. Και
αφήνετε την ενέργεια να γειωθεί στο πρώτο σας κέντρο και πάλι. Γι άλλη μια
φορά, ο σωλήνας φωτισμένος, ευθυγραμμισμένος. Βλέπετε την ενέργεια να
κινείται και να ρέει προς τα κάτω σαν ποτάμι.
Πάρτε χρόνο για ένα διάλλειμα για να γειωθείτε καλύτερα, να μοιραστείτε τις
εμπειρίες σας και στη συνέχεια θα συνεχίσετε. Θα ακολουθήσει επικοινωνία
με τη Δήμητρα.
Έχετε την ευλογία.
[Ακολούθησε συζήτηση]

Καλώς ήρθατε! Εννοούμε να τα κατατάξουμε όλα σε μία ακολουθία. Τι
σημαίνει αυτό;

Σας μιλά η Δήμητρα. Εγώ είμαι η Δήμητρα.
Εννοώ και εννοούμε όλοι εμείς, να κατατάξουμε τα πάντα σε μία κατηγορία.
Δηλαδή να ενώσουμε όλες τις όψεις σε μία. Να συνθέσουμε τα πάντα σε
ένα. Άλλωστε αυτό είναι και το δικό σας αίτημα. Και αυτή είναι η κυρίαρχη
τάση της εξελικτικής διαδικασίας. Μια τάση που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής
στην εσωτερική σας εξέλιξη. Αφήστε με να πάρω λίγο χρόνο τώρα να ενώσω
τα μαλλιά σας μεταξύ σας. Παίρνω μία τούφα μαλλιών από τη μία και την
πλέκω με μια τούφα μαλλιών από την άλλη. Και ας είναι κοντά, δεν πειράζει.
Τα χτενίζω και ξεμπλέκουνε… και γίνονται ανάλαφρα, και μακραίνουν οι
1ενέργειες και κάνω πλεξούδες ενώνοντας τα μαλλιά δυο-δυο. Και έτσι
τώρα, -ναι ακόμα και του Σταύρου. Και έτσι τώρα, ο κύκλος σας είναι
συνδεδεμένος καρδιά με καρδιά, ψυχή με ψυχή, μαλλί με μαλλί. [γέλια]
Δεν καταλαβαίνετε που το πάω. Η Δήμητρα είμαι. Δεν με έχετε ξανανιώσει
τόσο ανάλαφρα. Αυτό είναι γιατί έχετε μπει εσείς σε μια άλλη ενέργεια.
Σημαίνει πάρα πολλά αυτό -το να σας ενώσω μαλλί με μαλλί, όχι το να
πιαστείτε μαλλί με μαλλί. Αυτό σημαίνει ότι η νοητική ενέργεια κινείται πια
σε έναν κύκλο. Δε συνέδεσα τους εγκεφάλους σας αλλά τα μαλλιά σας
δημιουργώντας μια ροή της νοητικής ενέργειας. Πάρτε λίγο χρόνο, πάρτε
δύο λεπτά για να νιώσετε αυτή τη ροή. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να
θυμόσαστε ότι είστε συνδεδεμένες επίσης καρδιά με καρδιά και ψυχή με
ψυχή. Το να είστε συνδεδεμένες ψυχή με ψυχή, σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί
στο ανώτερο νοητικό πεδίο. Το «μαλλί με μαλλί» σημαίνει το γήινο νοητικό.
Αφήστε να κινηθεί, να ρεύσει η ενέργεια μέσα από τα μαλλιά σας. Κερδίζει
όποια βρει το νόμισμα. Πού θα σταματήσει να κατρακυλά το νόμισμα, τα
νομίσματα σας, όλα όσα νομίζετε; Μπορείτε να μείνετε σε αυτόν τον κύκλο
και να αφήσετε την ενέργεια, τη νοητική ενέργεια να κυκλοφορήσει.
Ζητήστε όμως σας παρακαλώ αυτή η ενέργεια να κυκλοφορήσει καθαρή.
Τώρα, έχετε σχηματίσει ένα πανίσχυρο πηνίο. Δεν είναι στατική η σύνδεση.

Διαυλισμός: Άννα Αποστολίδου – www.eleusinianmysteries.gr

6

Μεγάλα Ελευσίνια - Κύκλος 2ος

Συνάντηση 5η - 21.11.2015

Είναι δυναμική. Ρέει η ενέργεια. Και ρέει με τη φορά του ρολογιού. Από το
δεξί σας χέρι προς το αριστερό σας. Σε αυτά τα τρία επίπεδα κινείται η
ενέργεια. Και μέσα σε αυτό το πηνίο, μέσα σε αυτή την ισχυρή ροή στο
κέντρο του κύκλου σας, μπορείτε τώρα να καλώς ορίσετε την Εκάτη, σαν
ένα μοναδικό φως. Αγαπημένη Εκάτη σου δίνω το λόγο.
Η εργασία των Ελευσινίων ξεκίνησε από ένα μαγικό τάγμα. Και δε θα
μπορούσε να είναι αλλιώς. Η σημερινή εργασία μας δε θα είναι
μακροσκελής. Στη συνέχεια, θα σας δοθούν ωστόσο κατευθύνσεις και
οδηγίες για την ανάπτυξη τυπικών. Ο Ποσειδώνας τοποθέτησε στο ηλιακό
σας κέντρο, στο ηλιακό κέντρο της ψυχής –γιατί υπάρχει μία σχετική
αναλογία- ένα κοχύλι. Θυμηθείτε το αστέρι της ψυχής, το φως πάνω από το
κεφάλι σας και καθώς παραμένετε συνδεδεμένες στα τρία επίπεδα, αφήστε
το να κατέβει μέσα από το κανάλι, παρακολουθήστε το να κατεβαίνει
σταδιακά, περνώντας από το κέντρο της κεφαλής, του λαιμού, της καρδιάς,
και να στέκεται στο ηλιακό σας κέντρο.
Εκεί, δείτε να σχηματίζεται το Φ, το γράμμα Φ. Δύο κύκλοι με ένα
μπαστουνάκι στη μέση. Το μπαστουνάκι συνεχίζει προς τα κάτω μέχρι τη γη.
Πάρτε χρόνο για να νιώσετε την ενέργεια. Δύο μικροί στρόβιλοι
σχηματίζονται μέσα σε κάθε κύκλο του Φ και γειώνονται από το μπαστουνάκι
του Φ στη γη. Ενεργειακά κατάλοιπα μιας άλλης εποχής. Στα νεφρά.
Βλέπετε η διαδικασία αφομοίωσης έχει ήδη ξεκινήσει -αφομοίωσης των
ενεργειών της προ νόησης εποχής.
Ήδη ο Ποσειδώνας με αυτό το μικρό εντύπωμα κίνησε τη διαδικασία και με
αυτόν τον τρόπο, με αυτό το εντύπωμα, βοηθάτε τον εαυτό σας να
μετουσιώσει τις ενέργειες και να τις γειώσει. Όποτε αντιμετωπίζετε εντάσεις
που αφορούν το ηλιακό κέντρο, ενεργοποιήστε το κοχύλι, ενεργοποιήστε το
Φ, ώστε να επέλθει ισορροπία. Η οργή… η οργή συσσωρεύεται στα νεφρά.
Αφήστε τις δύο δίνες να μετουσιώσουν και να μεταφέρουν την ενέργεια στη
γη. Προσωρινά γίνεστε ασταθείς μόνο και μόνο για να καταφέρετε να
γειώσετε καλύτερα αυτήν την ενέργεια που παραλαμβάνετε.
Το Φ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα διπλά όργανα και να σας βοηθήσει
να μετουσιώσετε και να γειώσετε ενέργειες ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο
αναφέρεται κάθε όργανο. Η περιοχή του ηλιακού σας κέντρου σχετίζεται
ιδιαίτερα με την προσωπικότητα και το γήινο εγώ σας. Σχετίζεται ακόμα, με
εξελικτικές καταστάσεις της προ νόησης εποχής. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ο
θυμός είναι φόβος. Η γείωση έγινε.
Θα μάθετε να παίζετε με τα γράμματα της αλφαβήτου. Σήμερα το Φ, αύριο
κάποιο άλλο. Αξίζει να δείτε τα γράμματα της αλφαβήτου σαν
δυναμικά σύμβολα έκφρασης της ψυχής. Σας παροτρύνω, με τη
βοήθεια μας και την καθοδήγηση που θα λαμβάνετε, να χρησιμοποιείτε
κάθε γράμμα για να διαχειρίζεστε ψυχική ενέργεια. Όπως έχετε
συζητήσει και μάθει στο παρελθόν, η γλώσσα φυσικά συνδέεται με τη
δημιουργία και την ανάπτυξη της νόησης. Κατά συνέπεια, μπορεί να
διαχειριστεί, να βοηθήσει την ανάπτυξη της νόησης, να εκφράσει τις
συλλήψεις, τις νοητικές συλλήψεις αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο να
κρατήσει ψυχική ενέργεια.
Τα σύμβολα, τα γράμματα δεν είναι μόνο ηχητικά σύμβολα αλλά και
δυναμικές γραμμές ροής της ενέργειας. Θα έρθει η ώρα που θα μπορείτε να
φτιάχνετε ένα τυπικό, ένα μαγικό τυπικό, που θα σας βοηθά να
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διαχειριστείτε τη ροή της ψυχικής σας ενέργειας μόνο με γράμματα. Αυτό
είναι ένα μελλοντικό σχέδιο. Είναι κάτι που θα αναπτύξετε αργότερα. Για την
ώρα θα μείνετε στο Φ και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προς το παρόν
στο ηλιακό σας κέντρο και αργότερα σε όλα τα διπλά όργανα. Συνεχίζετε να
είσαστε συνδεδεμένοι σε 3 επίπεδα.
Η σημερινή διδασκαλία ολοκληρώθηκε. Αλλά πριν αποχωρήσετε θα
παρακαλούσα να διατυπώσετε την εμπειρία σας από τη σύνδεση σας μαλλί
με μαλλί. [γέλια] Πώς νιώθετε τη νοητική ενέργεια;
Να είστε ευλογημένες και ευλογημένοι.
Εκάτη.
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