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Συνάντηση 7η - 07.05.2016
«Κάθαρση και Ανασυγκρότηση»
Ας ξεκινήσουμε από τα παλιά. Ας ξεκινήσουμε από αυτά που έγιναν, από αυτά
που μεσολάβησαν από τη τελευταία φορά που ειδωθήκαμε σε αυτόν τον κύκλο.
Είναι η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστείτε εμπειρίες, βιώματα, σκέψεις,
συναισθήματα, εντυπώσεις. Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες. Τι θα θέλατε να
μοιραστείτε;
[Συζήτηση]

Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σας αφήνω να πάρετε μερικές χαλαρές

αναπνοές, όπως κάνετε και σας αρέσει να κάνετε, για να μπορείτε να
συνδεθείτε καλύτερα. Μερικές απλές βαθιές αναπνοές, σας φέρνουν στον
ουδό, στο κατώφλι της εσωτερικής συνείδησης.
Σας άφησα να μιλήσετε λίγη ώρα πριν πάρω εγώ το λόγο. Νιώθετε άβολα
κάποιοι/κάποιες για το γεγονός ότι δεν βλέπετε αυτόν που σας μιλά. Και όμως
αυτή είναι η αλήθεια γιατί, έτσι και αλλιώς, βλέποντας την Άννα, δεν βλέπατε
αυτόν ή αυτή που σας μιλά. [Σημ.: Για πρώτη φορά, σε αυτή τη συνάντηση η
Ιέρεια μιλά από το ναό].
Έτσι λοιπόν βρίσκεστε σε μια κατάσταση βαθύτερης αλήθειας. Είπατε πολλά,
περισσότερα από όσα χρειάζονταν πραγματικά να ειπωθούν. Κάποιοι
επαναλαμβάνετε τον εαυτό σας αρκετές φορές, όχι για να μεταδώσετε τη
πληροφορία στους άλλους αλλά για να την χωνέψετε οι ίδιοι. Για να ακούσετε
τον εαυτό σας να μιλά, να λέει αυτά τα λόγια, μήπως και ξεκαθαρίσει κάτι μέσα
σας.
Σας μιλά η Δήμητρα.
Η Ιέρεια μου είναι εδώ και εγώ επίσης.
Βρίσκεστε λοιπόν σε μια κατάσταση αυξημένης αλήθειας. Δεν μπορείτε να
εκμαιεύσετε από τον εαυτό σας, περισσότερα από όσα βγάζει η καρδιά σας. Ο
νους προτρέχει. Βιάζεται γενικά. Θέλει να τρέξει και να αρπάξει τη σκυτάλη
του λόγου, για να πει πολλά. Είναι η δουλειά του αυτή.
Η καρδιά όμως τι λέει;. Πώς μπορεί να μιλήσει ο νους αν δεν δώσει η καρδιά
και πώς μπορείτε αληθινά να δείτε το δυναμικό σας, να βρείτε το αληθινό σας
θέλημα, αυτό που πραγματικά είστε, αν δεν μιλήσει η καρδιά;
Ο νους βιάζεται. Συζητά, λέγει πότε το ένα και πότε το άλλο, με σκοπό να
εξυπηρετήσει τη γήινη συνειδητότητα. Καβαλάει το καλάμι και τρέχει. Σαν το
παιδί που παίζει και δεν μπορεί να το μαζέψει κανείς. Οι αμφισβητίες δεν
μιλούν με τη καρδιά. Μιλάει ο νους τους.
Σε μια συνάντηση σαν αυτή των Μικρών Ελευσινίων Μυστηρίων, έρχομαι να
σας καθοδηγήσω για άλλη μια φορά στα μονοπάτια της εσώτερης αντίληψης
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και γνώσης.
Καταλαβαίνω καλά πολύ καλά, ότι το διάστημα που πέρασε… ήταν ειρηνικό
για σας; Κάθε άλλο! Καθόλου ειρηνικό δεν ήτανε. Ήταν μια περίοδος τριβής,
κόπου, μόχθου, εσωτερικής αντιπαράθεσης και εξωτερικής. Φυσικά έτσι
έπρεπε. Οι αλλαγές που γίνονται είναι βαθιές. Πηγαίνουν πολύ βαθιά. Και σεις
μένετε με το καλάμι στο χέρι, το καλάμι του νου στο χέρι, πότε το
καβαλάτε, πότε το αφήνετε και ασχολείστε διαρκώς με το να
αναρωτιέστε, αν πρέπει οριστικά να το αφήσετε ή όχι. Είστε ένα παιδί
που παίζει στους αγρούς με το καλάμι του. Όταν αφήσετε το καλάμι και
αποφασίσετε ότι έχετε πολλά ακόμη να δείτε και να κάνετε, τότε θα
μπορέσουμε να μιλήσουμε καλύτερα. Τότε θα μπορέσω να σας εξηγήσω
περισσότερα. Και πάλι όμως πρέπει να αναγνωρίσω ότι είναι μόνο μια σύντομη
περίοδος αυτή, όπου βρίσκεστε αντιμέτωποι με τις ενέργειες της διάσπασης.
Έτσι πρέπει. Η δοκιμασία είναι για όλους, όχι μόνο για εσάς. Εσείς το
αντιλαμβάνεστε καλύτερα και είναι πιο πιστευτό για σας. Το βιώνετε στο πετσί
σας.
Ο λόγος της διάσπασης είναι αυτός ο ίδιος λόγος που οδήγησε τον Δία στο
Κωρύκειο Άντρο να σας δώσει την εντολή, την οδηγία, να σταματήσετε τις
ομαδικές συναντήσεις και να μείνετε ο καθένας στο κέντρο του και να
αναλάβετε την ευθύνη της ύπαρξής σας. Το γεγονός ότι επανέρχεστε και
δίνετε κάποιοι σαφή σημεία ότι παραδώσατε για άλλη μια φορά και πολύ
γρήγορα αυτά τα ηνία, σημαίνει ότι δεν έχει εμπεδωθεί το μάθημα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια, όσο εσείς δεν
αναλαμβάνετε τη δύναμή σας. Δεν είναι ένα χαμένο παιχνίδι, δεν σημαίνει
ότι αποτύχατε, σημαίνει ότι χρειάζεται να δουλέψετε περαιτέρω με αυτό.
Ο Ποσειδώνας με πολύ αγάπη και προθυμία, σας οδήγησε στα βαθύτερα
θεμέλια της ύπαρξής σας, στο βαθύ ασυνείδητο. Ήταν αναπόφευκτο να
υπάρξουν αντιδράσεις. Είστε μόνοι σας. Είστε κύριοι και κυρίες του εαυτού
σας. Κανένας δεν μπορεί να σας αντιπαρατεθεί σε τίποτα. Κάνετε αυτό που
θέλετε. Αν ακόμα αναρωτιέστε ποιος είναι ο δρόμος, ψάξτε καλύτερα τι
είναι αυτό που θέλετε πραγματικά.
Η Ευρυδίκη, η Περσεφόνη, και εγώ, δημιουργούμε ένα τρίγωνο γύρω σας
τώρα. Οι ενέργειές τους κατέρχονται στο χώρο σας και σας ευλογούν.
Μόλις δέχτηκα την ερώτηση εσωτερικά: «Τι θα γίνει; Έτσι θα διαλυθεί η
ομάδα;» Όχι, όχι. Δείτε το σαν μια περίοδο χάριτος, στην οποία έχετε την
ευκαιρία να ισοπεδώσετε τα τελευταία εμπόδια. Είστε θεόρατοι/θεόρατες και
ανησυχείτε για το μικρό λιθαράκι που βρίσκεται μπροστά σας. Αυτή είναι η
αναλογία της πλάνης σας. Της πλάνης του νου σας. Γιγάντισσες και γίγαντες
που ανησυχούν μήπως σκοντάψουν στο λιθαράκι. Παρανοϊκή κατάσταση.
Είστε όμως εδώ και είστε ασφαλείς. Δεν σας λέω ότι δεν θα προχωρήσει τίποτε
άλλο. Φτάσατε πολύ βαθιά το προηγούμενο διάστημα. Με όλες τις εργασίες
που γίνονται στο χώρο, πήγατε πάρα πολύ βαθιά. Και τώρα ξαφνικά νιώθετε
σαν να σας έχει πετάξει κάτι έξω από τη πόρτα του άβατου, έξω από το άδυτο,
έξω από τη Χάρη. Νιώθετε ότι βρίσκεστε και πάλι έρμαια των ενεργειών
εκείνων, των δυνάμεων που σας ταλάνιζαν καιρό πριν.
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Ο Σ. έχει δίκιο. Ο Ιεροφάντης σας έχει δίκιο. Η απάντηση βρίσκεται στην
ιεροπρέπεια. Γιατί αν είναι κάτι που ξεχνάτε διαρκώς, είναι ότι εργάζεστε
επίσης, οι περισσότεροι από εσάς, ως Ιερείς και Ιέρειες του Διός του Υψίστου.
Δεν έχετε προχωρήσει σε αυτή την εργασία. Έχετε κάνει πολύ θεωρία,
οραματισμούς, αλλά μένει ακόμα να προχωρήσετε βαθύτερα.
Και τούτη την ώρα σας μιλούμε μαζί ο Δίας και εγώ, ο Δίας ο οποίος βρίσκεται
επίσης κοντά μας.
Δεν θέλω να μείνετε μόνοι. Ποτέ δεν είστε μόνοι, αλλά από σας εξαρτάται, αν
θέλετε να γυρίσετε και να δείτε αυτόν που είναι δίπλα σας. Μπορεί δίπλα σας
να βρίσκονται πάρα πολλές δυνάμεις. Αν εσείς δεν θέλετε να τις δείτε, είναι
δικό σας θέμα. Εμείς είμαστε παρόντες και παρούσες. Η δύναμή μας είναι εδώ
και είναι μαζί σας. Όμως αλλάζουν τόσο ραγδαία οι ενέργειες, αλλάζουν με
τέτοιους ραγδαίους ρυθμούς οι καταστάσεις εσωτερικά πλέον, που δεν
μπορείτε να κρατήσετε σταθερό βήμα. Να παρακολουθήσετε το ρυθμό τους.
Ένας λόγος που ήταν και είναι απαραίτητη αυτή η επιρροή της διάλυσης/
διάσπασης όπως τη νιώθετε κάποιοι, είναι γιατί ακριβώς πρέπει να συντριβούν
όλες οι σκεφτομορφές, να συντριβεί κάθε τι ψευδές ώστε να εντοπίσετε και
να παραμείνετε στην αλήθεια του εαυτού σας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε
τώρα, πως θα προχωρήσετε σε πεδία που θα διαχειρίζεστε κατεξοχήν τέτοιες
καταστάσεις.
Τώρα μαθαίνετε να διαχειρίζεστε πολύ συνειδητά μεταβατικές περιόδους,
καταστάσεις μετάβασης, αλλαγής δηλαδή δόνησης. Αυτό που συμβαίνει, είναι
ότι αλλάζει η δόνηση σας και αλλάζει συνειδητά για σας. Η αλλαγή της
δόνησης δεν γίνεται με το να κοιμηθείτε το βράδυ και να ξυπνήσετε το
πρωί και να έχετε βρεθεί σε ένα άλλο τόπο και χρόνο. Γίνεται μέσα από
μια τέτοια διαδικασία αποσύνθεσης και επανασύνθεσης. Διάλυσης και
αναδόμησης. Είστε γελασμένοι, γελασμένες αν πιστεύετε ότι η αλλαγή της
δόνησης που περιμένετε είναι τόσο εύκολη.
Καθρεφτίζετε πολλά μεταξύ σας. Άλλοι λίγο άλλοι πολύ. Λειτουργείτε ο ένας
για τον άλλο, η μια για την άλλη, σαν κάτοπτρα της πραγματικότητας. Για αυτό
χρωστάτε ευγνωμοσύνη στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Ας συνοψίσουμε λοιπόν τι πραγματικά σας είπα μέχρι στιγμής.
Βρίσκεστε σε μια μεταβατική περίοδο αλλαγής δόνησης. Είναι μια
κρίσιμη περίοδος για σας και είναι η κατάλληλη στιγμή «να πιάσετε το
ταύρο από τα κέρατα», όπως θα λέγατε, να μείνετε σταθεροί/σταθερές
στο κέντρο σας και να κρατήσετε εστιασμένη τη προσοχή σας στο
σκοπό. Να θυμηθείτε όσα γνωρίζετε και να τα χρησιμοποιήσετε για να
διατηρήσετε την ισορροπία.
Όσο και αν κλυδωνίζεστε, την επόμενη στιγμή τα πάντα θα φανούν και πάλι
σταθερά. Μέχρι να καταλάβετε… αυτό θα αλλάζει, θα εναλλάσσεται το σκηνικό
διαρκώς από την αστάθεια στη σταθερότητα, μέχρι να καταλάβετε ότι δεν
υπάρχει άλλο σταθερό σημείο πέρα από το δικό σας κέντρο. Το σταθερό
σημείο είστε εσείς. Και αν πραγματικά θέλετε να εργαστείτε για το κοινό καλό
όπως λέτε, αν πραγματικά θέλετε να λάμψετε το φως σας, θα πρέπει να βρείτε
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αυτό το σταθερό σημείο και να σταθείτε εκεί. Είναι αυτή η περίοδος στην οποία
εσείς πρέπει να επιβεβαιώσετε τον εαυτό σας.
Οι ενέργειες που γκρεμίζουν είναι ισχυρές και τα τοίχοι που γκρεμίζονται
κάνουν πολύ θόρυβο, φασαρία, σηκώνουν κουρνιαχτό. Δεν βλέπετε, δεν
ακούτε, πνίγεστε, χάνετε το δρόμο μέσα στη σκόνη. Σε περιόδους σαν αυτή
χρειάζεται υπομονή. Περιμένετε!
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί από σας βγήκαν από την
εσωτερική, την εσωστρεφή τους διάθεση και ασχολήθηκαν ιδιαίτερα έντονα
με το φυσικό πεδίο, με εργασίες του φυσικού του υλικού πεδίου. Υπάρχουν
περίοδοι που ευνοούν τη βαθιά εσωτερική εργασία και υπάρχουν περίοδοι που
χρειάζεται να μείνετε στα ρηχά, επιβεβαιώνοντας τον εαυτό σας. Και τότε θα
δείτε, ότι δεν υπάρχουν πια ρηχά και βαθιά, αλλά είστε εσείς παντού και αν
θέλετε πραγματικά να πάτε βαθιά, ο δρόμος είναι της ιεροπρέπειας και
της ιερουργίας.
Πέρα των όσων σας ειπώθηκαν στο κύκλο των Ολύμπιων Ιερέων, τον οποίο
εποπτεύει και διαχειρίζεται ο Δίας, σας ειπώθηκε επίσης, ότι και στα Μικρά
Ελευσίνια θα περάσετε σε μια πιο πρακτική φάση ιερουργίας. Αυτό θα γίνει,
θα αρχίσει να συμβαίνει στις επόμενες συναντήσεις.
Θα επιτρέψετε στο σώμα σας να συμβάλει στη δημιουργία της Θείας Μέθης.
Γιατί αυτό χρειάζεστε. Μέθη. Χρειάζεται να μεθύσετε με Φως. «Μα πώς θα το
κάνουμε αυτό;» αναλογίζεστε ήδη. Θα έλθει, θα έλθει, μη το συζητάτε. Θα
έλθει με πολύ χαρά. Θυμηθείτε μοναχά τη διδασκαλία της μύησης σας.
Θυμηθείτε το Θείο Διόνυσο, τον Ιερό Διόνυσο.
Διέρχεστε από μια περίοδο βαθιάς κάθαρσης και ανασυγκρότησης. Δεν σας
κρύβω ότι αυτό που θα επιλέξετε να κάνετε τώρα, αυτήν την περίοδο, θα
οδηγήσει και τα επόμενα βήματά σας. Θα μπορούσατε μάλιστα να επαναλάβετε
όλα όσα πραγματικά θέλετε, γράφοντάς τα σε ένα χαρτί εν είδει συμβολαίου.
Δεν σας είναι άγνωστη αυτή η πρακτική. Το λέω αυτό, γιατί θέλω απλά να σας
βοηθήσω να καταλάβετε ότι είναι όντως μια σημαντική περίοδος, στην οποία
πρέπει να ανασυγκροτηθείτε και για άλλη μια φορά να αποφασίσετε, πού
θέλετε να κατευθυνθείτε. Ο ιερός όρκος των Ελευσινίων σας δεσμεύει πάντα
αλλά είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε τι θα κάνετε και που θα κατευθυνθείτε.
Σε ποιο δρόμο θα συνεχίσετε.
Ακούγονται αρκετά σαφή νομίζω όσα σας είπα μέχρι στιγμής. Για να δούμε
πως θα προχωρήσουμε στο δρόμο των Ελευσινίων.
Στο κέντρο του κύκλου σας κατεβαίνει μια μεγάλη πολύ μεγάλη φωτεινή
σφαίρα. Θα μπορούσατε να πείτε με λίγη φαντασία, ότι μοιάζει με
διαστημόπλοιο. Μια μεγάλη φωτεινή σφαίρα. Στη σφαίρα αυτή βρίσκομαι εγώ
η Δήμητρα, ο Δίας, ο Διόνυσος και η Περσεφόνη. Οι τέσσερις μας. Ανοίγουν
πόρτες προς τον καθένα, τη κάθε μια σας και καλείστε να εισέλθετε.
Αυτό το «διαστημόπλοιο», σε εισαγωγικά, έχει ένα προορισμό.
Για να επιτευχθεί ο στόχος και να φτάσετε στο προορισμό, χρειάζεται
τα τέσσερα Ιερά πρόσωπα, οι τέσσερις Θεότητες, να συνδεθούν μεταξύ
τους. Είναι τέσσερις κωδικοί, τέσσερα σημεία κλειδιά. Ζητώ από τον
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καθένα και τη κάθε μια σας ξεχωριστά, να σταθείτε μέσα σε αυτό το μεγάλο
«διαστημόπλοιο», τη φωτεινή σφαίρα ανάμεσά μας και να πραγματοποιήσετε
με δική σας ευθύνη τις συνδέσεις που πρέπει να γίνουν. Εδώ και τώρα. Εσείς
θα βρείτε το τρόπο επικοινωνώντας μαζί μας και κανένας δεν μπορεί να σας
υποδείξει κάτι διαφορετικό. Έχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά της ώρας.
[παύση]
Μην σταυρώνετε τα πόδια και τα χέρια.
Πάρτε χρόνο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες από την εργασία που κάνατε.
[μεσολαβεί συζήτηση]
Ας επιστρέψουμε λοιπόν.
Μαζί σας ο Δίας, η Ευρυδίκη, η Περσεφόνη, η Δήμητρα.
Σας μιλά ο Δίας.
Ζητήθηκε από την Ιέρεια να ανοίξει ο δρόμος για σας προς εμένα και
έγινε δεκτό.
«Μα πρέπει η Ιέρεια να το ζητήσει για να γίνει δεκτό;» θα αναρωτηθείτε. «Η
δική μας προσευχή, το δικό μας αίτημα, δεν ακούγεται;»
Αυτό θα εξηγηθεί κατάλληλα όταν έλθει η ώρα. Πάντως το αίτημα έγινε δεκτό
και από αυτή τη στιγμή, όσοι εργάζεστε στο κύκλο των Ολύμπιων Ιερέων,
αλλά και όσοι από την ομάδα των Ελευσινίων που δεν βρίσκονται σε αυτό το
κύκλο το επιθυμούν, είστε υπό τη προστασία τη δική μου προσωπικά, ως
προσωπικός οδηγός.
Αυτό σημαίνει ότι εφόσον το επιθυμείτε θα πρέπει να μείνετε εστιασμένοι σε
μένα. Θα πρέπει να ρίξετε όσα νομίσματα κρατάτε, να αδειάσετε τις τσέπες σας
και τα χέρια σας, να ανοίξετε το μυαλό σας και να μείνετε εστιασμένοι σε μένα.
Η παρουσία μου εδώ είναι γεγονός. Η σύνδεσή σας μαζί μου έρχεται για να
επιβεβαιώσει, όσα σας ειπώθηκαν στο κύκλο των Ολύμπιων Ιερέων.
Περισσότερο όμως έρχεται για να τονώσει τη πνευματική σας υπόσταση, αυτή
τη δύσκολη περίοδο για εσάς. Αυτήν την περίοδο που είναι γεμάτη
ανακατατάξεις και εσείς νιώθετε ότι βρίσκεστε σε διαρκή εκκρεμότητα.
Ο τρόπος για να συνδεθείτε μαζί μου είναι ο εξής: Πάρτε με και βάλτε με
μπροστά σας. Οραματιστείτε με να στέκομαι μπροστά σας και σεις σταθείτε
μπροστά μου ως ψυχή. Οραματιστείτε ότι στέκεστε μπροστά μου ως ψυχή.
Ζητήστε μου… δώστε την άδειά σας και ζητείστε μου να καθρεφτιστώ σε σας
και να σας φέρω κοντά μου. Χρειάζεται να μου ζητήσετε να το κάνω.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει περισσότερη εργασία για μένα. Δέσμευση και
εργασία. Κατανάλωση ενέργειας. Γιατί το να καθρεφτίζεσαι σε κάποιον δεν
είναι μικρή υπόθεση. Αυτό όμως μπορεί να σας τραβήξει από τα γήινα και να
σας συνδέσει ουσιαστικά μαζί μου.
Εφόσον το επιθυμείτε, μείνετε ανοικτοί/ανοικτές μπροστά μου, με τη
ψυχή σας σαν ένα καθρέπτη για μένα και ζητήστε μου να καθρεφτιστώ.
Η χαρά, η αίσθηση συνοχής, ο έρωτας, η αντίληψη, η εγγύτητα, το βάθος και
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ακόμα περισσότερη συνοχή και ένωση και αγάπη, είναι οι ενδείξεις της ένωσής
μας με αυτό το τρόπο. Της σύνδεσής μας. Είναι ένας τρόπος που αφορά εμένα
και εσάς.
Θα παρακαλούσα να μην τον μοιραστείτε με άλλους. Είναι σημαντικό! Δεν το
κάνουμε συχνά. Γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που κάποιος το ζητήσει ένθερμα
και κάποιος, γιατί όχι, μεσολαβήσει για αυτόν. Είναι ό,τι ποιο βαθύ κάνετε
μέχρι σήμερα σε επίπεδο ψυχής. Αυτό σημαίνει ότι συντονίζεστε μαζί μου.
Αφήνετε τους φορείς σας να συντονιστούν με μένα. Γίνεστε ένα μαζί μου.
«Και πώς θα βοηθήσει αυτό στα Ελευσίνια;» ακούγεται μια ερώτηση. Αυτό
αγαπητοί μου θα βοηθήσει, στο ότι ήδη με αυτό το τρόπο επανασυντονίζεστε
μαζί μου και γίνομαι για σας ένα σταθερό σημείο αναφοράς, την ώρα που τα
πάντα είχαν καταρρεύσει.
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα, ενεργούμε μαζί, γίνεστε τα χέρια μου,
βρίσκομαι από πάνω σας, σας προστατεύω. Συνδέεστε μαζί μου καρδιά με
καρδιά, ταυτίζεστε ολοκληρωτικά μαζί μου. Είναι ένα πλήρες δόσιμο όπως
αυτό δύο ερωτευμένων. Τόσο βαθιά επιδρά το καθρέφτισμα αυτό.
Πάρτε λίγο χρόνο για να το νιώσετε βαθύτερα σε σιωπή. Να νιώσετε βαθύτερα
εμένα, τη δική μου παρουσία σε σας. Αυτό στο δικό μας επίπεδο, στη δική
μας επίγνωση ονομάζεται Κλήση. Όταν καθρεφτίζομαι σε σας, σας
καλώ, σας καλώ κοντά μου.
[μικρή παύση]
Χρειάζεται μια πολύ δεκτική φύση, για να δουλέψετε με αυτό το τρόπο.
Κάποιοι από σας είναι ήδη βαθιά συνδεδεμένοι μαζί μου και για
κάποιους/κάποιες θα πάρει καιρό να μάθουν να δουλεύουν έτσι. Όμως ήδη η
Κλήση έχει δοθεί και μαθαίνετε τώρα να διαχειρίζεστε αυτό το είδος επαφής.
Δεν υπάρχει πιο βαθιά επαφή από αυτό. Εύχομαι να την τιμήσετε και να μείνετε
αληθινοί και αληθινές σε αυτήν τη διαδικασία.
Για να πάμε το όλο θέμα λίγο βαθύτερα, φιλοσοφικά, η αλληλοπεριχώρεση
λειτουργεί με ανάλογο τρόπο στα ανώτερα πνευματικά πεδία. Έχοντας
αυτήν την ενεργειακή βάση, μπορείτε τώρα να αρχίσετε να ξετυλίγετε το νήμα.
Να ακολουθήσετε τη πορεία σας πατώντας σταθερά, καθώς εγώ σας δίνω το
σταθερό σημείο για να πατήσετε. Κανένας Δάσκαλος δεν δουλεύει
περισσότερο με αυτό το τρόπο, από τον Ηλία και εμένα.
Σας δίνουμε γη για να πατήσετε.
Δεν είναι εύκολο να γίνει μια τέτοια εργασία, γιατί απαιτεί δέσμευση πόρων.
Έτσι όσοι παίρνουν μέρος, θα πρέπει να είναι πολύ, πάρα πολύ συνειδητοί και
συνεπείς. Μείνετε αυτό που είστε. Δεν αλλάζει αυτό που είστε αλλά… τι είστε
αλήθεια; Μην προσπαθήσετε να το λύσετε τώρα. Για την ώρα απολαύστε,
εντρυφήστε στην ένωσή μας. Θα γίνετε Θεοί μέσω εμού. Θεοί στη γη.
Αυτό μπορεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι είστε, τι δεν είστε. Δεν
είστε ήδη Θεοί; Μια συζήτηση που δεν θα κάνουμε τώρα. Είστε αυτό που είστε.
Δώστε μου την ευκαιρία να βοηθήσω και βοηθηθείτε, για να βοηθήσετε άλλους
με τη σειρά σας κατόπιν.
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Αν δεν νιώθετε αγάπη στη καρδιά σας για μένα, θα έχετε μια σαφή ένδειξη ότι
η ένωσή μας έχει πρόβλημα. Αυτός είναι ο δρόμος της αγάπης. Όταν νιώθετε
να με αγαπάτε βαθιά, τότε καθρεπτιζόμαστε ορθά. Πραγματικά
καθρεπτίζομαι σε σας και πραγματικά είστε δεκτικοί και η καρδιά σας είναι
ανοικτή να με δεχτεί. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσετε το
άνοιγμα της καρδιάς σας και να εργαστείτε για να την διευρύνετε περισσότερο.
Σε αυτό το σημείο η επικοινωνία ολοκληρώθηκε.
Η Ιέρεια θα εξέλθει του ναού και θα καθίσει μαζί σας για να μιλήσετε, να
συζητήσετε, να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τις εμπειρίες σας και να θέσετε,
αν θέλετε, ερωτήματα.
Είμαι εδώ και σας αγαπώ.
Δίας.
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