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Συνάντηση 6η - 14.03.2015 
 

«Η Δημιουργία των Θεσμών» 

 
 
[Μέχρι  23:00 κατάθεση εμπειριών  από τη Μύηση που προηγήθηκε.] 
 

 
Δήμητρα: 

Βρισκόμαστε πολύ καιρό εδώ και περιμένουμε… Περιμένουμε τα πράγματα να 
γίνουν όπως πρέπει για να εμφανιστούμε. Περιμένουμε τις ενέργειες των 

ανθρώπων να ετοιμαστούν για να μας υποδεχτούν. Αυτό που γίνεται μέσα από 
αυτό το κύκλο και τα Ελευσίνια Μυστήρια που ξεκίνησαν εδώ και περίπου δύο 
χρόνια -λιγότερο αλλά  η προετοιμασία ξεκίνησε πιο μπροστά- αυτό που 

γίνεται λοιπόν είναι σε ρυθμό βάδην. Τώρα βαδίζετε. Μπορεί να σκοντάφτετε 
στο δρόμο, να πέφτετε να κτυπάτε, να πονάτε αλλά είναι ρυθμός βάδην. 

 
Υπάρχουν τεράστιες επιγνώσεις μπροστά σας που ακόμα δεν έχετε 
συνειδητοποιήσει. Και εκείνες οι επιγνώσεις αντιστοιχούν σε ρυθμό τρεξίματος. 

Πριν αρχίσετε να τρέχετε όμως πρέπει να μάθετε να περπατάτε. Για να 
μάθετε να περπατάτε, θα πρέπει να είσαστε αρεστοί σε μένα, στον Δία τον 

φιλήδονο παντεπόπτη των πάντων, θα πρέπει να μπορείτε να σταθείτε στην 
καρδιά - στο κέντρο της καρδιάς. 
 

Αφήστε τα αυτά που ξέρατε. Έχετε μάθει να μιλάτε με πολλούς και 
διαφορετικούς όρους. Μιλάτε για τσάκρα της καρδιάς, για κέντρο της καρδιάς, 

μιλάτε για μεσημβρινούς, ένα σωρό πράγματα. Δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιείτε όλους αυτούς τους όρους  όταν είστε μαζί μου. Όταν είστε εδώ 
τα πράγματα είναι απλά. Είναι “η καρδιά”. Τελεία και παύλα. Και στην καρδιά 

θα πρέπει να σταθείτε τελικά. Όταν καταφέρετε να μπείτε εκεί και να σταθείτε 
όρθιοι, τότε θα συνειδητοποιήσετε πόσο δυνατοί είστε. Αν δεν καταφέρετε 

να σταθείτε όρθιοι στην καρδιά σας, δεν θα καταφέρετε να σταθείτε 
όρθιοι πουθενά. Αν πηγαίνετε στην καρδιά σας και το πρώτο που σκέφτεστε 
είναι να μετουσιώσετε ενέργειες, το πρώτο που σκέφτεστε είναι να βρείτε το 

Δάσκαλό σας, το πρώτο που σκέφτεστε είναι να πάτε ένα μακρύ ταξίδι, χάνετε 
πολύτιμο χρόνο από το να σταθείτε όρθιοι. Είναι πολύ σημαντικό να στέκεται 

κάποιος όρθιος, για πολλούς λόγους που μπορείτε να καταλάβετε χωρίς να 
σας τους εξηγήσω. 
 

Δάφνινο στεφάνι αρμόζει στους ενοικούντες την Ιερουσαλήμ της Ελευσίνας. 
Δάφνινο στεφάνι. Σας αξίζει ένα δάφνινο στεφάνι και κάποια στιγμή θα έλθει 

η ώρα που θα το παραλάβετε. 
 
Βρισκόμαστε αρκετοί κοντά σας, δεν είμαι μόνο εγώ -η Δήμητρα που σας 

μιλώ- είναι ο Δίας, είναι ο γνωστός σας Δάσκαλος Κουτχούμι, ο οποίος είχε 
σπουδαίες ενσαρκώσεις στην αρχαιότητα της Ελλάδας, στην αρχαία Ελληνική 

εποχή. Είμαστε μια πλειάδα αστερισμών αλλά… όχι ξέρω ότι περιμένετε με 
αδημονία κάποιοι να δείτε, να ακούσετε για τυχόν συνδέσεις που υπάρχουν 

ανάμεσα στην Ελευσίνα και τους μακρινούς αστερισμούς του γαλαξία σας. Δεν 
είναι η ώρα για αυτό, χρειάζεται πρώτα να αγαπήσετε τη Γη, πρώτα να 
συνδεθείτε με τη Γη. Πρώτα πρέπει να καταλάβετε ότι είσαστε η Γη, να το 
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αποδεχθείτε αυτό. Δεν θα ανοίξει ο δρόμος των αστεριών, αν εσείς δεν 
αποφασίσετε να αποδεχθείτε ότι είσαστε η Γη.  

 
Είσαστε κύτταρο της Γης. Θα ήθελα να φανταστείτε για λίγο πως θα σας 

φαινόταν αν τα κύτταρα του συκωτιού σας, του ήπατός σας ή των μαλλιών 
σας ή του εγκεφάλου σας ή του εντέρου σας, συζητούσαν μεταξύ τους και 
έλεγαν “εγώ δεν είμαι από δω, εγώ είμαι από τον Ωρίωνα, είμαι από την 

Ανδρομέδα, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι από δω, απλά έχω μια ενσάρκωση εδώ”. 
Και εκείνη την ώρα εσείς θα σκεφτόσαστε “Μα τι κάνετε τώρα, εδώ! Έχουμε 

δουλειά, πάτε όπου θέλετε μετά. Τώρα είσαστε εδώ, πρέπει να κάνουμε 
δουλειά, είσαστε κομμάτι μου”. 
 

Παρόλα αυτά φανταστείτε πως θα ήταν, πως θα νιώθατε αν τα κύτταρά σας 
λέγανε «Πολύ θα ήθελα να γυρίσω στην Ανδρομέδα. Τι κάνω εγώ εδώ; “ Την 

ώρα που για σας είναι ζωτικής σημασίας η λειτουργία αυτών των κυττάρων. 
Με έναν ανάλογο τρόπο λειτουργείτε εσείς σε σχέση με τη Γη. Περνάτε τον 
καιρό σας σκεπτόμενοι ότι δεν είστε από δω και πρέπει να φύγετε και πότε θα 

φύγετε επιτέλους, ξεχνώντας ότι ήλθατε για πολύ συγκεκριμένο λόγο και ότι 
η αλήθεια είναι, ότι πάντοτε θα είσαστε συνδεδεμένοι με τη Γη. Πάντοτε, 

ακόμα και αν αυτό που λέτε, το πνεύμα που ανήκει κάπου αλλού, μετοικήσει 
στην Εστία του, πάντα θα έχετε μια σύνδεση με τη Γη. Έχετε αφήσει το 
ενεργειακό σας αποτύπωμα, έχετε αφήσει το φόρεμά σας εδώ. 

 
Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να δούμε μαζί σήμερα. Από τη 

μια εύκολα λέτε ότι αφήνετε το φόρεμά σας και φεύγετε και από την άλλη 
πολύ φοβόσαστε να αφήσετε αυτό το φόρεμα. Το φοβόσαστε πάρα πολύ! 

 
Τα Ελευσίνια είναι ο τρόπος των Θεών/του Θεού, ο τρόπος του Θείου να 
προσεγγίσει τα μύχια της καρδιάς σας και να ξεριζώσει από κει το φόβο του 

θανάτου. Η μεγάλη ωφέλεια για την ανθρωπότητα είναι αυτή. Πέρα από 
οτιδήποτε κάνετε εσείς οι ίδιοι, πέρα από τις προσωπικές σας επιγνώσεις που 

είναι βαθιές και θα είναι ακόμα βαθύτερες όπως σας προείπα. 
 
Πέρα δηλαδή από τα βήματα που κάνετε στο προσωπικό σας μονοπάτι, αυτό 

που κερδίζετε με τα Ελευσίνια, είναι ακριβώς ότι κατεβαίνετε στον Άδη. Και 
κάνοντάς το αυτό γνωρίζετε, καταλαβαίνετε. Όταν εσείς κατανοείτε είναι πιο 

εύκολο να πάψετε να φοβόσαστε.  Είναι κατανόηση, επίγνωση, είναι ένας 
βαθύς προσδιορισμός επίσης γιατί αρχίζετε να προσδιορίζετε τον εαυτό σας 
πολύ διαφορετικά όταν έχετε την εμπειρία του Άδη. Καταλαβαίνετε, βιώνετε 

την πραγματικότητα των πολλών διαστάσεων στις οποίες εκτείνεστε. Ένα 
θέμα είναι να το συζητάτε και ένα άλλο να το βιώνετε. Στα Ελευσίνια το 

βιώνετε. 
 
Δεν είμαι εδώ για να σας πω πόσο σπουδαία είναι τα Ελευσίνια. Ξέρω πως 

όταν θα έλθει η ώρα θα νιώσετε πλήρως την αξία τους. Χρειάζεστε χρόνο. 
Πάντοτε χρειαζόταν χρόνο οι άνθρωποι. Αποφασίσαμε αυτή τη φορά να μην 

περιμένετε δυο χρόνια για να περάσετε τη πύλη των Μεγάλων Ελευσινίων, 
όπως γινόταν παλαιότερα - και παραπάνω από δύο χρόνια. Αποφασίσαμε να 
επιτρέψουμε σε όποιον είναι έτοιμος, να προσέλθει. Σε όποιον νιώθει έτοιμος. 

 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί δουλειά μετά από αυτά. 

Αναφέρομαι τώρα στα Μεγάλα Ελευσίνια. Η συνέχεια από αυτή τη συνάντηση 
μέχρι τον Ιούλιο, Αύγουστο, όσο πάει, όσο κρατήσουν οι μηνιαίες συναντήσεις, 
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θα περιλαμβάνει τόσο την εμπέδωση των προηγούμενων, όσο και μια μικρή 
προετοιμασία για τα ερχόμενα Μεγάλα Ελευσίνια. 

 
Το μυστικό που δεν λέγεται, είναι αυτό που δεν κατανοείτε -δεν 

κατανοείτε μόνοι σας. Χρειάζεται να αποκτήσετε την Ελευσίνια διάκριση. 
Δεν κοινοποιείται ότι δεν επιθυμεί η Μητέρα να κοινοποιηθεί. Έχετε 
καταλάβει ήδη ότι κρατώ πολύ γερά τα ηνία των Ελευσινίων, πολύ γερά. 

Κάποιοι με κατηγορούν και μου λένε ότι είμαι πολύ αυστηρή. Αυτό γίνεται 
γιατί πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να προσεγγίζει το θάνατο με σοβαρότητα. 

Όχι γιατί το χιούμορ βλάπτει αλλά γιατί πολλές φορές το χιούμορ γίνεται ένας 
μηχανισμός άμυνας για να ξεφύγετε να δείτε την ουσία. Γι’ αυτό απαιτώ 
σοβαρότητα, με την έννοια ότι θέλω να βλέπετε, να είσαστε έτοιμοι/έτοιμες 

να δείτε, να ακούσετε. 
 

Φανταστείτε πως ήσασταν, θυμηθείτε πως ήσασταν σαν μικρά παιδιά μπροστά 
στη μητέρα σας, όταν την ρωτούσατε “Μαμά γιατί ο κύριος μιλάει έτσι; Γιατί 
δουλεύει έτσι αυτό; Γιατί γίνεται εκείνο;” και σας απαντούσε. Περιμένατε με 

πολύ χαρά να ακούσετε την απάντηση. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και εδώ 
να στέκεστε απέναντι στη Μητέρα. 

 
Συνεχίζουμε. 
Από σας εξαρτάται το πόσο θα μείνω εδώ. Παίρνω τις δικές μου αποφάσεις, 

αλλά φυσικά ένα κέντρο στο οποίο μπορεί να εστιαστεί η ενέργειά μου, 
μπορεί να με κρατήσει καλύτερα από ότι ένα κέντρο στο οποίο η 

ενέργειά μου είναι διασπασμένη. Και αυτή είναι η δική σας ευθύνη. 
Είναι η προσωπική σας ευθύνη. Μια ευθύνη που επιμερίζεστε όλοι μέσα στην 

ομάδα στον κύκλο των Ελευσινίων, που διευρύνεται σιγά σιγά με αργό και 
σταθερό ρυθμό. Είναι η δική σας πρόθεση να συντηρήσετε και να δυναμώσετε 
τον ενεργειακό κύκλο και να αξιοποιήσετε όλα όσα σας φέρνουμε και ιδιαίτερα 

εγώ. Είναι η δική σας πρόθεση λοιπόν που θα με κάνει να αποφασίσω να μείνω. 
 

Τώρα σας λέω κάτι διαφορετικό από ότι έχετε ακούσει παλαιότερα. Πιστεύετε 
ότι όταν καλέσετε μια ενέργεια έρχεται και μένει και ότι είναι μόνο στο χέρι 
σας. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι στο χέρι σας. Είναι μια συν-δημιουργία 

ανάμεσα σε μένα και σε σας. Έχει έλθει ο καιρός να κατέβω στη γη. Να 
πλησιάσω περισσότερο και πάλι αλλά πρόκειται για μια συν-δημιουργία. 

 
Ξέρετε τι χρειάζεστε;. Αγάπη. Έτσι λέτε. Σεβασμό, αξιοπρέπεια. Συναινώ σε 
όλα αυτά και προσφέρω ακόμα περισσότερα. Προσφέρω την ενέργεια της 

Μητέρας Θεάς που θα σας συνοδεύει σε κάθε βήμα σας. Μην αδημονείτε μόνο. 
Τα πάντα θα έλθουν στο κατάλληλο χρόνο. 

 
Το ερώτημα που θέτω λοιπόν -τώρα που έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος 
καθαρισμού πριν από την ετοιμασία σας για τα Μεγάλα Ελευσίνια- το 

ερώτημα που θέτω είναι “Αγαπάτε τη Δήμητρα;, θέλετε πραγματικά να 
με έχετε κοντά  σας;. Τι σημαίνω για σας, τι σημαίνει η Δήμητρα για 

εσάς;” . Αφήστε λίγο στην άκρη τα Ελευσίνια. Αυτά είναι οι δικές μου 
Ιερουργίες. Είναι τα δικά μου Μυστήρια, είναι το δικό μου δώρο αλλά είναι 
ένα δώρο. Είναι κάτι που δεν είχατε πριν και σας το δωρίζω όπως το δώρισα 

στην αρχαιότητα. Το ερώτημα είναι “εσείς τη θέλετε τη Δήμητρα;”. Δεν θα 
επαναλάβουμε την ίδια ιστορία, δεν θα επαναλάβουμε το μύθο ώστε να έλθω 

σαν μια βαρυπενθούσα και να δω αν θα με καλέσετε στον οίκο σας έστω σαν 
τροφό των παιδιών σας. Δεν χρειάζεται να επαναληφθεί ο μύθος, απλά σας 
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ρωτώ την ώρα που στέκεστε στη καρδιά σας - στέκεστε  όρθιοι. Όρθιοι 
στέκεστε στη καρδιά σας και απαντάτε. 

 
Δυστυχώς για να αξιοποιήσετε το δώρο των Ελευσινίων -δυστυχώς για 

αυτούς που δεν το κάνουν δηλαδή- θα πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τη 
Μητέρα Θεά. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσετε ούτε ένα βήμα 
παραπέρα αν δεν αποδεχτείτε μέσα σας τη Μεγάλη Μητέρα. 

 
Ας αλλάξω λοιπόν λίγο το ερώτημα. Αποδέχεστε τη Μητέρα;. Τη Μητέρα Θεά;. 

Τι ζητάτε από αυτή;. 
 
Η Μητέρα Δήμητρα κατέβηκε στη γη και έψαχνε για τη Κόρη, την Περσεφόνη. 

Έψαξε παντού και κατέληξε στη γη θρηνώντας και άνοιξε ο Κελεός βασιλιάς 
το σπίτι του, το παλάτι του και τη δέχτηκε. Της έκανε Ναό, τη τίμησε και εκεί 

ήλθε η Περσεφόνη. Τότε ανέβηκε η Περσεφόνη. Δεν θα μπορούσε να τη βρει 
η Δήμητρα αλλιώς;. Δεν θα μπορούσε να πάει να περιμένει έξω από το στόμιο 
του πηγαδιού;. Δεν θα μπορούσε; 

Αλλά έπρεπε, γιατί δεν μπορεί να βρει τη Κόρη πουθενά αλλού παρά μέσα 
στους ανθρώπους, μέσα από τους ανθρώπους, γιατί εκεί βρίσκεται η Κόρη, 

στη καρδιά των ανθρώπων. Και όταν οι άνθρωποι τιμήσουν τη Μητέρα 
Θεά, όταν της κτίσουν το Ναό, της κάνουν ιερουργίες, προσφέρουν 
θυσίες και ιερουργίες, τότε αναδύεται η Κόρη μέσα από τη καρδιά τους. 

Τότε η ψυχή τους αναδύεται. 
 

Καταλαβαίνετε μήπως λίγο καλύτερα ποια είναι η Κόρη και γιατί η Δήμητρα 
κατέληξε στην Ελευσίνα;. Γιατί την έψαξε ανάμεσα στους ανθρώπους;. Για 

να έλθει η Κόρη χρειάζεται να τιμήσετε τη Μητέρα Θεά. Τότε η ψυχή 
σας θα ανέβει, θα ανέβει από εκείνο τον άγνωστο τόπο που την έχετε 
σφαλισμένη. Τότε θα έλθει στην επιφάνεια και θα συνδεθεί και πάλι με τη 

Μητέρα της Ζωής και θα χαρεί και θα χαρείτε όλοι. Γιατί όταν η ψυχή του 
ανθρώπου εμφανιστεί στη γη, τότε έρχεται η χαρά. Τότε ανθίζουν τα πάντα. 

Η γη δίδει γεννήματα. Οι άνθρωποι ζουν ευτυχισμένοι και η Μητέρα Θεά, 
χαρίζει τις ευλογίες Της στους ανθρώπους. 
 

Τους δίνει τους θεσμούς γιατί οι θεσμοί προκύπτουν από την έλευση 
της Κόρης. Οι θεσμοί γεννιούνται από τη χαρά της Μητέρας για την 

έλευση της Κόρης. Αν δεν υπάρχει η ψυχή σας εδώ πως θα 
δημιουργηθούν οι θεσμοί;. Που θα στηριχτούν οι θεσμοί; 
 

Βλέπετε πόσο τεράστιο είναι το εύρος των ερμηνειών που επιδέχεται ο μύθος... 
Δεν είναι ακριβώς μύθος. Θα πούμε πολλά, θα μιλήσουμε και για τους θεσμούς 

εν καιρώ. Καταδυναστεύονται οι άνθρωποι στη γη. Γιατί τάχα;. Υποφέρουν οι 
άνθρωποι στη Γη. Τους έδειξε κάποιος, τους μίλησε κάποιος για την ψυχή; 
Τους εξήγησε κάποιος ότι έχουν να φέρουν κάτι ξεχωριστό στη Γη, για να 

μπορέσουν να σταθούν στην αγάπη, στην αξιοπρέπεια, για να μπορέσουν να 
φτιάξουν θεσμούς που να εξυπηρετούν την ανθρώπινη κοινωνία; 

 
Αυτά είναι τα δώρα της Δήμητρας αλλά για να τα πάρει κάποιος πρώτα 
θα υπηρετήσει τη Θεά και ας είναι βασιλιάς. Ποιος είναι βασιλιάς στο τόπο 

της Ελευσίνας, ο Κελεός, εσείς τάχα δεν είσαστε βασιλείς στο δικό σας κόσμο; 
Δεν είσαστε οι βασιλείς της προσωπικότητάς σας; Δεν ορίζετε το σώμα σας, 

τις συνήθειές σας;. Πρώτα θα υπηρετήσουν οι άνθρωποι τη Δήμητρα, τη 
Μητέρα Θεά, θα της οικοδομήσουνε Ναό για να κατοικήσει, θα τη 



Μικρά Ελευσίνια - Κύκλος 2ος                                                  Συνάντηση 14.03.2015 

 

Διαυλισμός: Άννα Αποστολίδου                                                                                  5 

 

τιμήσουν και όταν η Κόρη έλθει, από τη χαρά Της θα τους ανταμείψει. 
 

«Μα πόσους ναούς να σου κάνουμε Δήμητρα;» θα πει ο καθένας σας. «Που 
να χτίσω το ναό;» Για ελάτε λοιπόν να κατανοήσετε καλύτερα. Ποιος είναι ο 

ναός σας; Ποιος είναι ο πιο οικείος ναός που έχετε; Δεν θα μου έπεφτε λίγος 
ένας όμορφος ναός στο όνομά μου αλλά αν εσείς δεν μπορείτε να τον κτίσετε, 
θα αρκεστώ σε εκείνο το ναό που έχετε κρυμμένο βαθιά στη καρδιά σας. 

 
Ο Ναός απαιτείται και απαιτούνται οι ιερουργίες. Απαιτούνται οι θυσίες. 

Απαιτείται όλη η δουλειά της προσωπικότητάς σας για να έλθει και 
πάλι η Κόρη.  Αυτή η δουλειά είναι στην ουσία που προετοιμάζει το 
δρόμο της Κόρης. 

 
Με τα λόγια αυτά και άλλα θα σας ετοιμάσω σιγά σιγά για την είσοδό σας στα 

Μεγάλα Ελευσίνια. Εκμαιεύω την Αλήθεια σας, εκμαιεύω την ψυχή σας. 
Πρέπει να γεννηθεί. «Χρόνια και χρόνια» λέει κάποιος «δουλεύω, ακόμα δεν 
έχει γεννηθεί;». Όχι! Και θα το καταλάβετε όταν τη δείτε να γεννιέται. Θα το 

καταλάβετε όταν δείτε το θαύμα και τότε θα συμφωνήσετε μαζί μου. 
 

Από δω και πέρα λοιπόν στο δρόμο της ετοιμασίας για τα Μεγάλα 
Ελευσίνια, θα οικοδομήσετε το δικό σας Ναό, αφιερωμένο στη 
Δήμητρα. Απαιτείται. Και θα τον στολίσετε με τα πιο καθαρά και ατόφια 

χρυσάφια, τους πιο λαμπερούς και διαυγείς κρυστάλλινους λίθους… 
πολύτιμους λίθους. Με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, με το άρωμα της 

βροχής πάνω στο χώμα και θυμιάματα από πολύτιμα λιβάνια. Και κει μέσα θα 
σταθεί η Μεγάλη Μητέρα περιμένοντας. Όταν περιμένεις κάτι, έρχεται. Θα 

σταθεί εκεί περιμένοντας με διψασμένη καρδιά για να αγκαλιάσει πάλι τη Κόρη. 
Η Κόρη έχει που να πάει, ξέρει που να επιστρέψει και κει μέσα θα γίνει το 
μεγάλο αγκάλιασμα. 

 
Δε θα πάρω τώρα χρόνο για να σας πω περισσότερα πάνω στις αντιστοιχίες 

του ανθρώπινου σώματος και του μύθου. Θα το αφήσουμε για κάποια άλλη 
φορά. 
 

Τώρα παιδιά μου θέλει να μιλήσει ο Δίας και θα κάνω ένα βήμα στην άκρη για 
Αυτόν. Θα σας αφήσω να συνεννοηθείτε όπως πρέπει. Αν κάποιος από σας ή 

κάποια δεν με βρίσκει στη καρδιά του και στη καρδιά της και δεν θέλει ή νιώθει 
ότι δεν μπορεί να με φιλοξενήσει, να μου παραχωρήσει ένα ναό και να με 
τιμήσει εκεί, μπορεί να αποχωρήσει, μπορεί να θεωρήσει δεδομένο ότι δεν θα 

λάβει τη χαρά των Μεγάλων Ελευσινίων. Δεν θα λάβει το δώρο των 
Μυστηρίων από μένα. Όσοι πάλι σαν το Κελεό φανείτε φιλόξενοι και 

προσφέρετε σε μια γυναίκα ένα χώρο για να μείνει και προσφέρετε στη Θεά 
τιμή και δόξα, χώρο στη καρδιά σας, όσοι της κτίσετε ένα ναό τέτοιας 
περιωπής, θα φανείτε στο τέλος άξιοι να λάβετε μέρος στα μυστήριά της. 

Στο κέντρο του κύκλου έρχεται ο Δίας. 
 

[Άννα: Τον βλέπω χαμογελαστό και φαίνεται να στρίβει το μουστάκι του 
κάπως, λέγοντας: «Σας τα είπε η Δήμητρα, σας τα είπε”.] 
 

Δίας: 
Έρχομαι για να τραβήξω τη προσοχή σας σε μερικά πράγματα… Θεωρείτε ότι 

ο Δίας δεν ήταν από τις θεότητες που συμμετείχαν στα Ελευσίνια. Παρόλα 
αυτά είμαι εδώ. Είμαι από τις αφανείς θεότητες των Ελευσινίων. Αφανής γιατί 
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πρέπει να φανεί η Θηλυκή Αρχή. Δεν θα παίξω κρυφτό με σας, -τουλάχιστον 
με το τρόπο που νομίζετε- αλλά η παρουσία μου στα Ελευσίνια είναι κάτι που 

δεν χρειάζεται να κυκλοφορεί προς τα έξω. Είναι Μυστήρια αφιερωμένα στη 
Μητέρα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Πατέρας 

παρόν. 
 
Ελάτε τώρα, πάρτε θέση νοερά γύρω μου. Σχηματίστε γύρω μου έναν κύκλο. 

Δεχθείτε με καθώς αγγίζω με το χέρι μου το κέντρο της κεφαλής και κει 
δημιουργώ ρυτιδώσεις όπως αυτές στην επιφάνεια του νερού, όταν αγγίζετε 

με το δάχτυλό σας την επιφάνεια ή όταν ρίχνετε ένα πετραδάκι. Αλλεπάλληλοι 
κύκλοι ανοίγουν προς τα έξω, ομόκεντροι κύκλοι. Ανοίγουν, ανοίγουν, ανοίγει 
η κορώνα, το στέμμα διευρύνεται και εκεί επάνω από το κεφάλι σας, 

αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη ενός χώρου. Χώρου που γεμίζει με φως. 
Προβάλετέ  με εκεί. Θα σας ζητήσω να με δείτε εκεί. Ποια είναι η μορφή που 

παίρνω; πως φαίνεται ο Δίας σε αυτό το χώρο;. 
 
Με βλέπετε με διάφορους τρόπους ήδη. Κάποιοι όχι. Θα σας ζητήσω να με 

δείτε σαν μια γαλάζια σφαίρα, μια μικρή γαλάζια σφαίρα -όχι πολύ μικρή- λίγο 
μεγαλύτερη από το κεφάλι σας. Ο χώρος είναι πολύ μεγαλύτερος. Αφήστε με 

να σταθώ. Δεχθείτε την ενέργεια που διοχετεύω σε σας από αυτόν το χώρο. 
Μέσα από αυτή τη σφαίρα δημιουργείται ένα είδος μηχανισμού 
ελέγχου των διαστάσεων που υπερβαίνουν τις φυσικές -αυτές που 

βλέπουν τα μάτια σας. Πρόκειται για ένα ενεργειακό κέντρο ελέγχου. Αυτό 
το κέντρο με άλλους τρόπους ενεργοποιείται σε κάποιους ανθρώπους. Με 

άλλες μεθόδους. Είναι ένα εξελιγμένο κέντρο. Είναι γεγονός ότι δεν είσαστε 
όλοι έτοιμοι για αυτό, δεν βλάπτει όμως να προσπαθήσετε να το σχηματίσετε. 

Να το κρατήσετε, να το διαχειριστείτε. Μετά από λίγους μήνες που η ενέργειά 
σας θα έχει κατασταλάξει αρκετά, θα σας φανεί πολύ χρήσιμο. 
 

Σε αυτό το κέντρο θα ρίξω ένα κεραυνό. Μην τρομάξετε. 
“Μα δεν είσαι εσύ αυτό;”.  

Ζήτησα να με δείτε σε αυτό το χώρο. Ζήτησα να με δείτε εκεί αλλά δεν είναι 
όλη μου η ενέργεια εκεί. Από τα ανώτερα πεδία ρίχνω ένα κεραυνό και το 
ενεργοποιώ. 

 
Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να αντιληφθεί τι συμβαίνει σε αυτό το 

κέντρο, το ενεργειακό κέντρο ελέγχου, τη γαλάζια σφαίρα. 
Αρχίζει και δονείται γρήγορα, πολύ γρήγορα. Η δόνησή του προσιδιάζει σε 
αυτή του πνεύματος, της ανώτερης πνευματικής αρχής. Εκπέμπει σήματα. 

Καθώς δονείται μαγνητικά σχεδόν, δονεί το κέντρο της κεφαλής, της κορώνας 
και η δόνηση αρχίζει να μεταδίδεται σε όλα τα ενεργειακά κέντρα κατά μήκος 

του σώματος, μέχρι και τα κέντρα των πελμάτων και από κει μεταδίδεται στη 
γη. 
 

Τώρα έχετε γίνει ένας πολύ καλός δέκτης της ενέργειας μου. Αφήστε αυτή 
την ενέργεια που διαχέεται με την παλμική δόνηση, το παλμό, να αγκαλιάσει 

όλο σας το σώμα. Τη νιώθετε τη δόνηση. Στρώνω το δρόμο μου, ετοιμάζω το 
δρόμο μου με αυτόν τον τρόπο. 
Έχει δημιουργηθεί τώρα μια άλλου είδους δόνηση στην αύρα σας. Καθαρίζει 

η αύρα σας, καθαρίζει όπως ο αέρας μετά τη καταιγίδα. 
 

Η ενεργειακή ζωή διαφέρει αρκετά από τη φυσική ζωή. Η ενέργεια πάνω από 
όλα είναι παλμός, δόνηση. Το σώμα σας δονείται επίσης αλλά σε κραδασμούς 
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πιο βαριούς, πιο χονδροειδής. Η ανάληψη για την οποία μιλήσαμε την 
προηγούμενη φορά, συνεπάγεται την αύξηση του ρυθμού, την άνοδο του 

ρυθμού δόνησης. Θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα το να δέχεστε με αυτόν το τρόπο 
τη δόνηση που σας μεταδίδω και να την αφήνετε να κυκλοφορεί στο σώμα 

σας και στην αύρα σας. Ήδη κάποιοιι/κάποιες μπορείτε να νιώσετε τη δόνηση 
στην αύρα σας, όχι μόνο στο σώμα σας. 
 

Δεχθείτε τον Δία. Σας επισκιάζει.  
Έτσι με δέχεστε και έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να δεχθείτε τον ένα 

χωρίς τον άλλο. Δεν μπορείτε να δεχτείτε τη Μητέρα χωρίς το Πατέρα, το 
θηλυκό χωρίς το αρσενικό και τανάπαλιν. Υπάρχει ισορροπία. Και προχωράμε 
βήμα-βήμα ώστε να μην την διαταράξουμε αλλά αντίθετα όπου είναι ήδη 

διαταραγμένη να την αποκαταστήσουμε. 
 

Κάθε φορά μιλάμε και οι δύο, είτε ο ένας μετά τον άλλο, εγώ μετά από τη 
Δήμητρα, η Δήμητρα μετά από μένα, είτε και οι δύο μαζί. Μέσα από αυτή την 
ένωση που βιώνετε, θα μπορέσει να γεννηθεί και πάλι η Περσεφόνη. Η ένωση 

της Δήμητρας και του Δία δεν είναι κάτι που συνέβη κάπου μακριά από 
εσάς, συμβαίνει σε εσάς. Ανάλογα, η δημιουργία των θεσμών 

προκύπτει από την επάνοδο της Κόρης που γεννήθηκε από το Πατέρα 
και τη Μητέρα. Η Δήμητρα σας χαρίζει τα στάχυα, εγώ τον ήλιο που 
μεγαλώνει τα στάχυα, τη Ζωή που ρέει μέσα από τα στάχυα και τα κάνει να 

βλασταίνουν. 
 

Και τώρα θα σας συνοδεύσουμε προς τα έξω. Μεταφέρετε τη προσοχή σας για 
λίγο στη γαλάζια ηλεκτρισμένη σφαίρα και από κει στο κέντρο της κεφαλής, 

μέσα από το λαιμό στη καρδιά. Βιώστε τη νέα πραγματικότητα καθώς στέκεστε 
όρθιοι στη καρδιά. 
 

Ο Δίας και η Δήμητρα είναι εδώ.  
Γεγονε!  

 
[Συζήτηση, γέλια και γείωση της ενέργειας] 
 

'Αννα: Τώρα έχει χαμηλώσει η ενέργεια, μου λέει. 
 

 
Δήμητρα: 
Να εκπαιδευτείτε να σκέφτεστε και να βλέπετε όπως εγώ. 

 
['Αννα: Μιλάει η Δήμητρα λίγο πιο έντονη τώρα.] 

 
Ο Δίας είναι εδώ αλλά δεν μιλά αυτή την ώρα. Είμαστε πάντα μαζί. 
 

'[Αννα: αυτό που μου δείχνει τώρα είναι γλυκό αλλά καταλαβαίνω και τον 
πόνο της Μητέρας. Μου δείχνει το θυμό -σύμφωνα με το μύθο δηλαδή- το 

θυμό της απέναντι στον Δία που επέτρεψε να πάει η Κόρη στον Άδη και να 
την ψάξει αλλά στην ουσία είναι η ώθηση του Πνεύματος, η ώθηση που δίνει 
στην ψυχή να ξετυλιχτεί, να υλοποιήσει το δυναμικό της. Αυτό δεν θα γινόταν 

αν δε  συνέβαινε αυτή η διαδικασία. Αλλά πάντοτε η Μητέρα είναι εκεί για να 
δεχτεί και να αγκαλιάσει τη ψυχή στην επάνοδό της.] 

 
Έχετε υπάρξει όλοι σας μυημένοι των Μεγάλων Ελευσινίων -και κάποιοι από 
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σας της Εποπτείας- και έχετε συναντηθεί εδώ, τα είχαμε ξαναπεί αυτά. Θα σας 
προσθέσω λίγα πράγματα ακόμα τώρα. Ξανασυναντηθήκατε σαν μέρος του 

ιερού σας συμβολαίου εδώ, για να επικοινωνήσετε και πάλι στους ανθρώπους 
αυτές τις βαθιές ιδέες και τις πολύ πραγματικές ενέργειες. Για να στερεώσετε 

βάζοντας και τη δική σας ενέργεια τον θεσμό των Ελευσινίων. 
 
Είσαστε παιδιά της Δήμητρας και του Δία όλοι και όλες. Δεν σας έχουμε 

ξεχάσει. Αντίθετα περιμέναμε την ώρα που θα ξυπνήσετε και σεις από το δικό 
σας λήθαργο και θα μπείτε στο μονοπάτι σας το οποίο στην εξέλιξή του θα 

σας έβγαζε σε αυτό το σημείο. Είναι πράγματα που δεν κοινοποιούνται από 
πριν. 
 

Πολλές φορές ρωτάτε “Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου;” και σας λέμε: 
«Μα, θα τον βρεις στη καρδιά σου:».  

“Τι θα κάνω στο μέλλον;” 
«Μα, εσύ θα το δημιουργήσεις, γιατί βέβαια δεν θέλουμε να φτάσετε και πάλι 
εδώ χωρίς πραγματικά να το θέλετε. Ξέρουμε το σχέδιό σας αλλά μέχρι εσείς 

να το συλλάβετε δεν επιτρέπεται σε μας να μιλήσουμε. Πρέπει να το 
θυμόσαστε αυτό! 

 
Αν υπάρχει κάτι που αξίζει στη διαδικασία της γήινης ζωής σας, είναι 
το να συλλάβετε εσείς οι ίδιοι το Σχέδιό σας. Να το θυμηθείτε ή να 

συνδημιουργήσετε κάτι καινούργιο. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό 
από οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό αντανακλά τη δική σας αλήθεια. Μπορεί 

να έρχεστε με πολύ βαριά σενάρια, πλούσια σενάρια, να κάνετε το “α” να 
κάνετε το “β”. Το Σχέδιο, το Μεγάλο Σχέδιο, δεν λειτουργεί 

καταναγκαστικά. Αυτή είναι η μεγάλη και βαθύτατη αξία του Θείου 
Σχεδίου. Δεν λειτουργεί καταναγκαστικά. 
 

Όλοι μπαίνουν στην ανάγκη αλλά αυτή η ανάγκη -που όπως λέγατε, “ανάγκα 
και Θεοί πείθονται”- είναι άλλη. Το Θείο Σχέδιο δεν λειτουργεί 

καταναγκαστικά. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να συλλάβει το Σχέδιο. 
Δηλαδή να προκύψει η υλοποίηση του Σχεδίου, να προκύψει σαν 
αποτέλεσμα της προσωπικής του Αλήθειας. Γιατί το σύμπαν είναι αληθινό, 

γιατί το Πνεύμα είναι αληθινό και ζητά αληθινή πραγμάτωση. Δεν αρέσκεται 
στη θυμαπάτη -αν και η ζωή στη Γη είναι μια μεγάλη θυμαπάτη σε σχέση με 

ότι υπάρχουν πέρα από αυτή. Παρόλα αυτά, αυτή είναι η πραγματικότητά σας 
και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να συλλάβετε το Σχέδιο, να συλλάβετε 
το δικό σας Σχέδιο, τη δική σας Αλήθεια, στο πλαίσιο αυτής της 

πραγματικότητας. Τότε η υλοποίηση είναι αληθινή. Προκύπτει γιατί 
πραγματικά το θελήσατε. 

 
Έτσι λοιπόν όπως προείπα, εμείς γνωρίζουμε το σενάριό σας, οι πάντες 
γνωρίζουν το σενάριο των πάντων αλλά τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί αν εσείς 

δεν το συλλάβετε εσωτερικά. Αυτός είναι ο λόγος που όπως θα έχουν 
διαπιστώσει οι πιο προσεκτικοί από εσάς -εκείνοι δηλαδή που προσέχουν πολύ 

εσωτερικά και διαβάζουν την ενέργειά τους και τα κίνητρά τους-  έχουν 
διαπιστώσει λοιπόν ότι υπάρχει μια σπίθα, υπάρχει μια κατεύθυνση 
εσωτερικά και στη συνέχεια βλέπουν πάνω σε αυτή τη κατεύθυνση 

την εσωτερική κίνηση-τάση να οικοδομούνται επιπλέον πράγματα και 
να αυξάνει και να σχηματίζεται κάτι καινούργιο. 

 
Και τότε αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι είναι 
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κάτι πραγματικό και να πουν: «Μα ήταν ιδέα μου, μου πέρασε αυτή η ιδέα και 
πάνω εκεί έχτισα τα υπόλοιπα. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτή η Αλήθεια μου, 

δεν μπορεί!» 
Και όμως, πάνω σε αυτή την αρχική σπίθα, την αρχική λεπτή επίγνωση που 

μπορεί να είναι αδιόρατη -αυτή είναι ουσιαστικά η ρίζα- πάνω σε αυτήν 
αρχίζουν και χτίζονται οι επιγνώσεις, πάνω σε αυτήν αρχίζει να φαίνεται όλο 
και πιο ξεκάθαρα το Αληθινό σας Θέλημα και αρχίζετε να κατανοείτε το Σχέδιο. 

 
Όταν υπάρξει αυτή η πρώτη σπίθα, η πρώτη κίνηση, εμείς μπορούμε να 

έλθουμε και να προσθέσουμε. Μπορούμε να έλθουμε και να μιλήσουμε. Τότε 
επιτρέπεται. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις χρειάζεται να μιλήσουμε χωρίς να 
έχει προκύψει ακόμα αυτή η σπίθα. Μόνο στη περίπτωση αυτών που το έχουν 

ήδη συμπεριλάβει στο σενάριό τους προκειμένου να πάρουν μια ώθηση για να 
προχωρήσουν περισσότερο. Όταν εσείς συλλάβετε τη πρώτη σπίθα, τη πρώτη 

έμπνευση τότε εμείς θα έλθουμε και θα προσθέσουμε. 
 
Έτσι λοιπόν βρίσκεστε εδώ εκούσια, φυσικά, τιμώντας το Θεϊκό σας Σχέδιο. 

Εκούσια. Εθελοντικά. Και αυτό είναι που δίνει μεγάλη αξία σε αυτό που κάνετε. 
Για κάποιους από σας, όχι λίγους, αυτό είναι σκοπός ζωής και μπορείτε να 

θεωρήσετε ότι έχετε εκπληρώσει τους σκοπούς της ζωής σας με αυτό, μέσα 
με αυτό που κάνετε εδώ, στηρίζοντας τον θεσμό των Ελευσινίων. 
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο και δεν είναι κάτι μικρό. Απαιτεί κότσια 

-τα οποία έχετε. 
 

Δεν μπορούσαν όλοι να το κάνουν αυτό τώρα. Ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολλοί 
οι μυημένοι των Ελευσινίων στην αρχαία εποχή. Πολλοί από αυτούς εξέπεσαν, 

άλλοι όχι, προχώρησαν ενσαρκώθηκαν ξανά και ξανά, δούλεψαν με την ιδέα 
αυτή. 
 

Έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα να βάλει τώρα αυτή την εποχή… να βάλει τις 
βάσεις για να μετατρέψουμε αυτό που υπήρχε τότε έτσι ώστε να ταιριάξει στις 

νέες συνθήκες, στη νέα εποχή και τη νέα ενέργεια. Θα δείτε αρκετά πράγματα 
να αλλάζουν στο μέλλον. Οι θεσμοί έχουν αλλάξει αρκετά. Δεν είναι αυτοί 
που ήταν. Εμείς θα τους αλλάξουμε και άλλο. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, 

στην Ελλάδα, είναι για να αλλάξω τους θεσμούς. Να το θυμόσαστε 
αυτό! Δεν είμαι εδώ για να φέρω σοκ και δέος αλλά για να δουλέψω μαζί σας 

και με όσους χρειάζεται για να αλλάξουν οι θεσμοί και να γίνουν κατάλληλοι 
για τη νέα εποχή. 
 

Η Άννα θα σας πει ότι στη τελευταία επίσκεψη στην Ελευσίνα είδε μπροστά 
της τη διπλή έλικα του DNA, την ώρα που με ρωτούσε για τους θεσμούς. 

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, για το οποίο θα συζητήσουμε 
σύντομα. Η μελέτη των θεσμών είναι διαφορετική από την εργασία των 
Ελευσινίων. Για αυτό θα συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας που θα ασχολείται 

με τους θεσμούς, την οποία φυσικά θα εποπτεύω και θα επισκιάζω. Θα γίνεται 
σε διαφορετική ημέρα και ώρα. 

 
Παρότι σε αυτή την ομάδα μπορούν να παίρνουν μέρος μόνο μυημένοι των 
Ελευσινίων, δεν απαιτείται να πάρετε μέρος όλοι σε αυτή. Θα το κάνετε 

εφόσον βρίσκετε μέσα σας με ανάλογο τρόπο την αλήθεια, την χαρά να 
συμμετάσχετε. 

 
Η εργασία σε αυτή την ομάδα θα γίνεται τόσο με επικοινωνία δική μου, 
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καθοδήγηση, όσο και με δική σας εργασία. Έτσι θα χρειαστεί να αναπτύξετε 
περισσότερο το κεφάλαιο των νοητικών συνδέσεων με τρόπο που να 

εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο έργο. Η εργασία δεν θα αφορά μόνο τους 
εξωτερικούς θεσμούς, αλλά και τους εσωτερικούς θεσμούς, τους 

θεσμούς που αντικατοπτρίζονται, που έχουν τις ρίζες τους, τις 
αναλογίες τους στο DNA σας. 
 

Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δουλειά που απλώνεται πολύ σε έκταση και 
πηγαίνει σε μεγάλο βάθος και ύψος. Είναι μια δουλειά που γενικά απλώνεται 

πολύ. Δεν θέλω αυτή η εργασία να σας αποσυντονίσει από τη βασική πορεία 
σας προς τα Μεγάλα Ελευσίνια, όμως δεν πρέπει να περιμένετε άλλο για να 
συστήσετε αυτή την ομάδα. Πρέπει να γίνει το συντομότερο. 

 
Οι ενέργειες που έρχονται μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια, είναι οι 

κατάλληλες για να οδηγήσουν την εργασία σε αυτή την ομάδα. Πέρα δηλαδή 
από τις προσωπικές σας επιγνώσεις σε σχέση με το δικό σας ταξίδι προς τον 
Άδη, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αυτή η ενέργεια για να ενδυναμώσει την 

εργασία με τους θεσμούς. Και θα δείτε τότε μαγικές συνδέσεις ανάμεσα 
στα πάντα. Και θα δείτε τις συνδέσεις σε ένα επίπεδο που θα σας είναι 

διαχειρίσιμο και πολύ πρακτικό, έτσι ώστε να μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις και τη φώτιση, τη διαύγεια που θα 
αποκτήσετε, για να βελτιώσετε τη κοινωνία σας. Αυτό είναι δώρο της 

Δήμητρας. 
 

Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. 
 

Και έτσι είναι. 
 
………………………. 

 
 

 
Ερώτηση:  
Σχετικά με το κέντρο ελέγχου που ανέφερε ο Δίας; 

 
Απάντηση:  

Ο συνδυασμός γη-ουρανός. Αυτό το κέντρο ελέγχει τη ροή της ενέργειας στο 
φυσικό σώμα, ελέγχει την είσοδο και την έξοδο του πνεύματος. Ελέγχει τις 
οντότητες που συνεργάζονται με το δικό σας πεδίο και τη προσωπικότητά σας, 

το κανάλι σας. Ελέγχει τη ροή. Σαν κέντρο βρίσκεται πέρα από τον χρόνο, για 
αυτό και μπορεί να είναι σημείο ελέγχου. Βρίσκεται δηλαδή πριν από την 

είσοδο στο φυσικό σώμα που υπόκειται στο χρόνο, στους χρονικούς 
περιορισμούς. Σε αυτό το πεδίο ο έλεγχος είναι συμβολικός. Δηλαδή 
προσδιορίζεται με σύμβολα, γίνεται μέσω συμβόλων. 

 
Αυτό από μόνο του είναι μια πληροφορία τεράστιας αξίας για εσάς. Από αυτό 

το σημείο και πάνω ο νοητικός έλεγχος καταρρίπτεται. Εξασκείται μόνο μέσω 
συμβολισμών που κινητοποιούν βαθιές ενέργειες, ενέργειες που βρίσκονται 
στο πνευματικό δυναμικό σας αλλά δεν έχουν εκδηλωθεί. 

 
Ο κεραυνός του Δία αντικατοπτρίζει τη συνέπεια εικόνας και λόγου. Έρχονται 

πληροφορίες, έρχονται δεδομένα, έρχονται σύμβολα που δεν αναγνωρίζετε. 
Τα βλέπετε αλλά δεν τα κατανοείτε. Με την είσοδο της ενέργειας του Διός, 
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αυτό το μικρό κεραυνοβόλημα, αρχίζετε να αποκτάτε μια εξαιρετικά μεγάλη 
διαύγεια, σχετικά με την ερμηνεία των συμβόλων. Δοκιμάστε το. Τα σύμβολα 

είναι εικόνες καθοδηγούμενες, καθοδηγούμενης ενέργειας και είναι σύμβολα 
που χρησιμοποιούνται στο σημείο αυτό, στο σημείο ελέγχου -από αυτό το 

σημείο και πάνω. Με όλη αυτή τη διαδικασία αναπτύσσεται μια πολύ καλύτερη 
αντίληψη των πνευματικών αρχών. Διαύγεια και κατανόηση. Μένει όλο αυτό 
να το δείτε στη πράξη, να το διαπιστώσετε στη πράξη με τη πάροδο του 

χρόνου.  
Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. 
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