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Μύθος και Ιδέα 

26.03.2014 

 

[Η συνάντηση ξεκίνησε με μοίρασμα εμπειριών από τις εργασίες που είχαν 

δοθεί. Ακολούθησε ανώτερη επικοινωνία με τη Δήμητρα.] 

Θα σας ζητήσω, να αφήσετε όλα όσα ξέρετε και να επιτρέψετε στον εαυτό 

σας να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι ένα μικρό ανδραγάθημα. 

Είναι δύσκολο να αφήσετε όλα όσα ξέρετε. Δεν θέλω να το κάνετε για μένα, 

θέλω να το κάνετε για εσάς τους ίδιους. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να 

περάσει σε ένα άλλο επίπεδο συνείδησης. Εκεί που δεν υπάρχει 

διαχωρισμός. Εκεί που δεν αναρωτιέστε ποιες είναι οι συνδέσεις ανάμεσα στη 

μία και στην άλλη μορφή. Εκεί που δεν αναρωτιέστε πού βρίσκονται η Ίσιδα, 

ο Όσιρις, η Δήμητρα, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, αν υπάρχει πραγματικά ή 

όχι κάποια από αυτές τις μορφές. Αλλά πηγαίνετε στον καθαρό μύθο. 

Στον καθαρό Μύθο. Να πάτε, να επισκεφτείτε την Ιδέα. Από εκεί θα 

προέλθουν τα μεγαλύτερα καλά. Αυτό που σας κάνει πιο κατανοητό το μύθο, 

αυτό που σας κάνει να ενδιαφέρεστε για τον μύθο, είναι η ενεργειακή 

παρουσία μας. Από εκεί όμως που θα έρθουν όλα τα καλά, είναι η ιδέα 

του μύθου.  

Εμείς είμαστε κοντά σας, για να σας βοηθήσουμε να γειώσετε την ιδέα. Μία 

μορφή -μπορείτε να πείτε σκεπτομορφή- είναι πάρα πολύ κατάλληλη για 

να σας βοηθήσει να γειώσετε μία ιδέα. Αν δεν έχετε μία μορφή, δεν 

μπορείτε να γειώσετε την ιδέα. Θα πρέπει να της βρείτε αλλιώς εσείς  

μια μορφή. Τώρα έχετε δίπλα σας μορφές που σας βοηθούν να 

γειώσετε ανώτερες ιδέες. Και η γείωση αυτών των ιδεών θα σας οδηγήσει 

σε νέες εξελικτικές κατευθύνσεις, σε μια νέα εξέλιξη.  

Θέλω να καταλάβετε πλήρως λοιπόν, ότι είμαι μαζί σας για να σας βοηθήσω 

να φέρετε από τα ανώτερα πεδία αυτές τις υψηλές ιδέες που νομίζετε ότι τις 

γνωρίζετε αλλά δεν τις γνωρίζετε σε βάθος και να τις γειώσετε. Αν δεν ήμουν 

εγώ δεν θα μπορούσατε να το κάνετε, γιατί δεν θα είχατε κάποιον, ένα 

ζωντανό πνεύμα δίπλα σας, να σας θυμίζει αυτές τις ιδέες.  

Καταλαβαίνετε ποια είναι η υπηρεσία που σας προσφέρουμε; Είμαστε 

ενδιάμεσοι κρίκοι ανάμεσα σε εσάς και το βασίλειο των Ιδεών, που 

είναι το υψηλότερο που μπορεί να αγγίξει ο ανθρώπινος νους. Εσείς 

τώρα νομίζετε ότι γνωρίζετε για τις αντιστοιχίες και τα σύμβολα της ζωής και 

του θανάτου. Νομίζετε ότι γνωρίζετε για την ανακύκλωση, για τη 

μετουσίωση, για τον κύκλο της ζωής, για τις μετενσαρκώσεις. Γνωρίζετε 

μόνο όσα σας έχουνε πει. Αυτό που θέλω εγώ και θέλουν όλοι όσοι είμαστε 

μαζί σας, είναι να φέρετε και όσα δεν σας έχουνε πει. Και για να το κάνετε 

αυτό, χρειάζεται να συνδεθείτε με τις ιδέες. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τον 

μύθο για να σας συνδέσουμε, για να τραβήξουμε την προσοχή σας 

σε κάποια σημεία και αντιστοιχίες, όχι για να λύσετε το θέμα των 
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αντιστοιχιών αυτών καθαυτών, όχι γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθετε ποια 

ήταν πρώτη, η Δήμητρα ή η Ίσιδα αλλά γιατί αυτό που είναι πιο σημαντικό, 

είναι να συνδεθείτε εσείς με αυτές τις ιδέες. Εμείς είμαστε απλά μορφές 

που βοηθούν τον νου σας να εστιαστεί στις ιδέες που υπάρχουν πίσω 

από εμάς. Και αν κοιτάξετε καλά, θα δείτε ένα βάθος απροσμέτρητο. Θα 

δείτε ότι υπάρχει υλικό που δεν έχει δοθεί ποτέ στα χρονικά της Γης. Όλη η 

προσπάθεια είναι να σας βοηθήσουμε να συνδεθείτε με αυτά τα ανώτερα 

πεδία. Να αφιερώσετε τον εαυτό σας, τη ζωή σας, στο να φέρετε τις 

ενέργειες αυτών των πεδίων.  

Γιατί, να σας πω κάτι; Τι πιστεύετε ότι ήταν οι ιέρειες και οι ιερείς στην πιο 

αγνή τους μορφή; Ήταν αυτοί που λάτρευαν τον θεό; Ήταν αυτοί που 

εκτελούσαν τυπικά προς τιμήν του θεού και οδηγούσαν τους ανθρώπους να 

τον υπηρετήσουν και να συνδεθούν μαζί του και να του προσφέρουν θυσίες 

και σπονδές; Αυτό είναι μια πολύ εξωτερική ερμηνεία της πραγματικής 

έννοιας του ιερέως. Γιατί ο ιερέας και η ιέρεια ήταν άνθρωποι σαν εσάς, 

που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στη διερεύνηση των αντίστοιχων 

ανώτερων ιδεών, που εκπροσωπούσαν οι θεότητες.  

Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά λοιπόν υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που 

νομίζετε ότι ξέρετε και σε αυτό που ήταν πραγματικά και σε αυτό που ξέρετε 

πραγματικά και προσπαθείτε να κατεβάσετε; 

Και εσείς υπήρξατε ιερείς και ιέρειες αυτού του τύπου. Και είμαι εδώ μαζί 

σας σήμερα και όλο αυτό το διάστημα, για να σας βοηθήσω να 

κατευθυνθείτε πάλι εκεί ψηλά και να φέρετε τις αληθινές ιδέες, να 

φέρετε την αλήθεια που αφορά κάθε τέτοια ιδέα, ολοκληρωμένη. 

Όταν καταφέρετε να εκφράσετε στους ανθρώπους αυτή τη βαθύτατη 

αλήθεια της κάθε θεότητας ή της θεότητας με την οποία συνδέεστε, 

τότε περπατά ο θεός στη Γη. Τότε, η θεότητα βρίσκεται στη Γη. Είναι 

τόσο απλό και τόσο σύνθετο και τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό σήμερα 

από τους ανθρώπους.  

 

Αυτή είμαι. Αυτή είναι η Δήμητρα. Αυτοί είναι οι Ολύμπιοι.  

Και έτσι είναι. 

 

  

 
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

