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 «Όπως κάνει η Γη, να κάνετε κι εσείς.» 

Τ.Ε. 23.04.2014 

 

Βάλτε τα χέρια στην καρδιά σε στάση προσευχής, με τις παλάμες ενωμένες 

μπροστά στο στήθος - έτσι όπως σας ζητάει ο Ηλίας να κάνετε συχνά. 

Παιδιά μου, είμαι εδώ. Το ξέρετε. Αυτό που συμβαίνει, είναι ότι έχετε πάρα 

πολλά πράγματα να κάνετε, να δείτε, να διαβάσετε, να ακούσετε και ξέρετε 

ότι είμαστε όλοι κοντά σας αλλά δεν έχετε χρόνο για εμάς. Θα σας 

προτείνω λοιπόν έναν τρόπο με τον οποίο να είστε συνδεδεμένοι με 

όλους όσους επιθυμείτε ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μη νιώθετε στην 

καρδιά σας διχασμό για το ότι: «Να, τώρα είμαι εδώ αλλά θα ήθελα να 

είμαι συνδεδεμένος και με εκείνη την οντότητα ή με εκείνον τον δάσκαλο». 

Η Γη είναι ένας μεγάλος, υπέροχος πλανήτης και φιλοξενεί στην αγκαλιά της 

μια τεράστια ποικιλομορφία ζωής. Αγαπάει κάθε ψυχή πάνω της, το ίδιο. 

Φροντίζει για όλες. Μπορείτε να φανταστείτε για λίγο, να νιώσετε στην 

καρδιά σας, πόση αγάπη πρέπει να υπάρχει σ’ αυτόν τον πλανήτη, για να 

κρατά στην αγκαλιά του όλες αυτές τις ζωντανές υπάρξεις, να τις θρέφει, να 

τις προστατεύει, να τις συντηρεί και να τις επαναφέρει και να φυλά πάνω 

του όλα τους τα αγαπημένα πράγματα, σαν μία μάνα που, όταν δεν τη βλέπει 

το αγαπημένο της παιδί, παίρνει τα παιχνίδια του και τα αγκαλιάζει τρυφερά 

με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, ενθυμούμενη ότι «Αυτό είναι του παιδιού 

μου!»;  Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η μητέρα Γη σας αγκαλιάζει. Έτσι 

κι εσείς θα πρέπει να αγκαλιάζετε το Πνεύμα, με πολλή αγάπη και στοργή, 

σαν να είναι κάτι μοναδικό για εσάς. Αφήστε όλους τους διχασμούς, όλους 

τους διαχωρισμούς να διαλυθούν. Και όπως μια μάνα με στοργή αγκαλιάζει 

όλα τα παιδιά της, όπως η πάπια βάζει όλα τα παπάκια κάτω από τα φτερά 

της και τα παρακολουθεί ένα – ένα σε κάθε τους βήμα, έτσι αγκαλιάστε όλες 

τις πνευματικές υπάρξεις.  

Θα φανεί περίεργο, γιατί εδώ φαίνεται να είστε εσείς η μητέρα και αυτές τα 

παιδιά, όχι οι πνευματικές υπάρξεις οι προστάτες κι εσείς οι 

προστατευόμενοι. Αλλά μόνο όταν δείτε με αυτόν τον τρόπο τη σχέση σας 

με το Πνεύμα, θα μπορέσετε να σταθείτε ως ίσοι στη σχέση σας με τις 

πνευματικές υπάρξεις. Γιατί τότε, δεν θα πηγαίνετε ζητώντας βοήθεια αλλά 

θα πηγαίνετε προσφέροντας αγάπη. Θα δίνετε, αντί να ζητάτε να πάρετε. 

Τότε θα είσαστε ίσοι. Όχι όταν ζητάτε κάθε στιγμή βοήθεια -που την έχετε 

και την παίρνετε. Ίσοι θα είστε όταν ενηλικιωθείτε και αποφασίσετε 

ότι μπορείτε κι εσείς να προσφέρετε αγάπη. Σε μία τέτοια σχέση με 

το Πνεύμα, δεν χρειάζεται να δίνετε και να παίρνετε ανταλλάγματα. 

Δεν χρειάζονται ταξίματα, δεν χρειάζονται καλοπιάσματα, δεν 

χρειάζονται ικεσίες. Είναι απλώς η Αγάπη που ρέει και συντηρεί τα 

πάντα. Η Αγάπη είναι ο Συντηρητής. Ρέει και ζωογονεί. 
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Έτσι, σαν αυτή τη σφαίρα της Γης που φιλοξενεί μέσα της και πάνω της όλες 

αυτές τις ψυχές, έτσι κι εσείς στη δική σας σφαίρα ύπαρξης αφήστε να 

σταθούν όλες οι πνευματικές υπάρξεις που αγαπάτε. Όχι για να 

απομυζήσουν ενέργεια, γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, αλλά για να 

δουλέψετε μαζί τους, να τους επιτρέψετε να υπηρετήσουν το Σχέδιο μέσα 

από εσάς και να υπηρετήσετε και από την πλευρά σας το Σχέδιο μέσα από 

αυτούς.  

Όπως κάνει η Γη, έτσι θα κάνετε κι εσείς, όχι μόνο με τους 

ανθρώπους αλλά και με το Πνεύμα. Το καλύτερο παράδειγμα απ’ όλα 

είναι ο τρόπος με το οποίο συμπεριφέρεται η Γη. Όπως αν κοιτάξετε γύρω 

σας, στα πρόσωπα των ζώων, θα δείτε κομμάτια του εαυτού σας, όπως 

μπορείτε να δείτε όψεις του χαρακτήρα σας σε κάθε ζώο και να κατανοήσετε 

τελικά ότι εσείς τα συμπεριλαμβάνετε όλα αυτά, έτσι μπορείτε να δείτε στη 

Γη, τη Μητέρα Γη, όλες τις όψεις σας, όχι μόνο τις εξωτερικές αλλά και τις 

εσωτερικές. Και οι χθόνιες θεότητες είναι κομμάτι της Γης. Και οι Ουράνιες 

είναι κομμάτι της Γης, γιατί δεν θα μπορούσατε να τις αντιληφθείτε αν δεν 

βρισκόσασταν στη Γη, προσωρινά «απομακρυσμένοι» από αυτές -σε 

εισαγωγικά-, μέσα σε μια φυσική μορφή. 

Εδώ είναι το πεδίο της δοκιμασίας όλων των Ιδεών. Ό,τι κάνει η Γη, θα 

κάνετε κι εσείς. Αν βλέπετε τα δέντρα να κινούνται και να υποχωρούν 

στον δυνατό άνεμο, να λυγίζουν, το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Γιατί τα 

δέντρα λυγίζοντας, αποφεύγουν να σπάσουν, έχουν ελαστικότητα. 

Καμπυλώνονται και αντέχουν, μέχρι να περάσει ο δυνατός βοριάς.  

Όπως η Γη ανοίγει την αγκαλιά της για να δεχτεί τα κόκαλα των 

ανθρώπων και των ζώων, τις μνήμες τους, έτσι μπορείτε να ανοίξετε 

την αγκαλιά σας για να κρατήσετε στην καρδιά σας τις μνήμες των 

αγαπημένων σας.  

Όπως η Γη σφύζει από ζωή που είναι δική της όλη, -απ’ τη δική της 

σάρκα είναι φτιαγμένη κάθε ζωή- έτσι κι εσείς αφήστε τον εαυτό σας 

να ανθίσει, να ομορφύνει, φιλοξενώντας τις αγγελικές υπάρξεις στη 

ζωή σας. Επιτρέποντας στις πνευματικές υπάρξεις να δουλέψουν 

μαζί σας, εν ειρήνη. 

Ό,τι κάνει η Μητέρα Γη, θα κάνετε κι εσείς.  

Το παράδειγμα της Ελευσίνας έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι 

ευτυχισμένοι με το Πνεύμα, όταν είναι σε καλή σύνδεση με τη Γη. 

Ό,τι κάνει η Γη, θα κάνετε κι εσείς.  

Η Γη δίνει καρπούς. Προσφέρει τους καρπούς της, θρέφοντας όλες τις 

ζωντανές υπάρξεις. Θα προσφέρετε κι εσείς, από τους δικούς σας καρπούς. 

Ό,τι καρπούς κάνετε, ό,τι έχετε. Δεν έχει σημασία το μέγεθος. Η Χάρη έχει 

σημασία.  

Έτσι σας ζητώ σήμερα να μοιάσετε με τη Μητέρα Γη κι εγώ θα είμαι κοντά 

σας σε κάθε τέτοιο βήμα σας. Σας συνιστώ να προσέξετε μόνο, το 

αμάρτημα του διαχωρισμού. Μην αφήσετε ποτέ τον εαυτό σας να 

χωριστεί από τη Γη. Δεν θα υπάρχετε πια. Θα χάσετε την ταυτότητά σας. 
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Κι αυτό που λέω έχει μεγάλη σημασία, που δεν μπορείτε τώρα να 

καταλάβετε. Τρέφεστε και υπάρχετε χάρη στη Γη. Η ταυτότητά σας είναι 

αυτή που έχετε πάνω στη Γη. Αν δεν είχατε ενσαρκωθεί, δεν θα είχατε 

ταυτότητα, δεν θα είχατε εξατομικευτεί με άλλα λόγια. Χάνοντας τη σύνδεση 

με τη Γη, παραβλέποντας αυτή τη σύνδεση, χάνετε την ταυτότητά σας και 

την εξατομίκευσή σας και άρα δεν μπορείτε να επιτύχετε τον ανώτερο βαθμό 

συνειδητότητας που ζητάτε.  

Όπως κάνει η Γη, θα κάνετε κι εσείς. 

Περίπου σε ένα μήνα από σήμερα, θα κάνουμε μια μικρή Ελευσίνια γιορτή. 

Αυτό θα γίνει για να έρθετε σε επαφή με περισσότερες ενέργειες του χώρου 

της Ελευσίνας, που δεν γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Ζητήστε να ετοιμαστείτε 

ενεργειακά αλλά και στο φυσικό πεδίο, να προετοιμαστείτε κατάλληλα γι’ 

αυτή τη γιορτή. Αν κάποιοι δεν βρίσκονται εδώ, είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται 

να ανησυχούν γι’ αυτό. Η σύνδεση θα γίνει. Αλλά αν μπορέσετε να είστε 

όλοι μαζί, θα είναι ακόμα καλύτερα. 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. 

 

Στο Φως 

Δήμητρα 
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