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Χρειάζεται η ένωση όλων των δυνάμεων Σας, χρειάζονται συγκεκριμένες πράξεις,
και προπάντων χρειάζονται η βοήθεια και η συμμετοχή Σας.
Ο Αγαπημένος Ελ Μορία, 30 Ιουνίου 2008

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελ Μορία ο οποίος ξαναήρθε. Ως συνήθως, το θέμα της σημερινής μας
συνεδρίαση θα είναι η αιώνια και παντοτινή Μάθηση, την οποία Εσείς κατακτάτε κατά την
πορεία Σας στο Δρόμο.

Κάθε καινούργιο λόγο σας παραδίδεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέψει την
εσωτερική Σας ισορροπία. Όταν Εσείς είστε έτοιμοι να δεχτείτε την δική μας Μάθηση,
εμείς ερχόμαστε για να Σας την προσφέρουμε. Αλλά κάποιες φορές συμβαίνει να μην
καταφέρουμε να παραβρεθούμε δίπλα Σας ακριβώς στη στιγμή που Εσείς δείχνετε την
ετοιμότητα Σας. Και αυτό επειδή η ματαιότητα του κόσμου Σας μας εμποδίζει και
επιβαρύνει και δεν μας επιτρέπει επιπλέον να φτάσουμε εγκαίρως ως την καρδιά Σας.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος να προσπαθούμε να στρέψουμε την προσοχή και τη συνείδηση
Σας προς την κατανόηση των αρχαίων Αληθειών.
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Πάντα ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους ανθρώπους κάθε καινούριας γενιάς η οποία
έρχεται στο κόσμο, επιζητά την Αλήθεια στα ράφια της βιβλιοθήκης, ανάμεσα στα βιβλία. Οι
περισσότεροι τρέχουν να χωθούν στο όχλο – εκεί που κυριεύουν η απατηλή διασκέδαση και
η αυταπάτη για την ασταμάτητη γιορτή της ζωής.

Εμείς όμως, Σας καλούμε να πάρετε άλλη κατεύθυνση και σπανίως βρίσκεται κάποιος που
να είναι ικανός να σταματήσει και να ακούσει τα λόγια μας.

Πόσο λίγοι είναι οι δικοί μας μαθητές οποίοι σε κάθε μια κατάσταση της καθημερινότητας
είναι έτοιμοι να συνεχίζουν την κατεύθυνση που ήδη έχουν επιλέξει! Αυτοί όμως προχωράνε
στο Δρόμο τους και κανένα εμπόδιο ή δυσκολίες εκεί δεν δύναται να τους σταματήσουν –
εκείνους, τους πιο αφοσιωμένους μας μαθητές!

Επίσης, σε πάρα πολλούς τους φαίνεται ότι έχουνε καταφέρει να καταλάβουν όλα τα
μυστικά της Θεϊκής Μάθησης. Αλά όταν αντιμετωπίσουν το πρώτο εμπόδιο στο Δρόμο, οι
ίδιοι στη στιγμή ξεχνάνε για τα δικά τους Θεϊκά κατορθώματα και αρχίζουν να απαρνούνται
και να κατηγορούν τα πάντα στο κόσμο αυτό. Και όλα αυτά – μόνο και μόνο επειδή έχουν
συναντήσει αυτό το εμπόδιο!...

Γι΄ αυτό ακριβώς ερχόμαστε εμείς – ξανά και ξανά, για να αποκαλύψουμε εκείνους τους
μαθητές μας που δεν θα ταραχθούν μπροστά από οποιαδήποτε εμπόδια στο Δρόμο,
εκείνους που θα εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους ασχέτως τι καταστάσεις βιώνουν στη
ζωή τους.

Όταν συναντήσουμε εκείνους που πραγματικά είναι έτοιμοι να μας ακολουθήσουν στο
Δρόμο μας, τότε εμείς χαιρόμαστε; με απέραντη ανακούφιση επειδή το να βρεθεί
πραγματικά αφοσιωμένος μαθητής είναι τόσο σπάνια όσο να πέσει χιόνι μέσα στο
καλοκαίρι.

Εμείς ελπίζούμε ότι θα μπορέσετε να δεχτείτε όλες τις καταστάσεις που παρουσιάζονται
στη ζωή Σας με ταπεινότητα. Όλα στη ζωή περνάνε και κάθε εμπόδιο εμφανίζεται στην
πορεία Σας μόνο και μόνο για να δυναμώσει τις ψυχές Σας.
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Όταν αποκτήσετε την ικανότητα να μας υπηρετείτε υπό κάθε συνθήκη, τότε Εσείς
αναβαθμίζεστε στη συνείδηση Σας ως το βαθμό να μην επηρεάζεστε καθόλου από όποια και
να είναι εξωτερική συνθήκη στη ζωή Σας!

Το να είσαι εντελώς ανεξάρτητος από τις καταστάσεις στην καθημερινότητα Σου και από
τη γνώμη των υπόλοιπων ανθρώπων σημαίνει να φτάσεις εκείνο το επίπεδο της
κατανόησης απ΄ όπου ήδη ανακαλύπτεται η Θεϊκή Συνείδηση.

Όταν οι δικοί μας μαθητές καταφέρουν να φτάσουν σ΄ αυτό το επίπεδο, τότε ήδη τους
παρουσιάζεται η δυνατότητα να υπηρετούν υπό την άμεση καθοδήγηση των Ανωτάτων
Πατριαρχών. Αλλά πάρα πολλοί απ΄ αυτούς δεν ξέρουν ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουν,
άλλοι μεν ερμηνεύουν την επιθυμία που αναδύεται στους Εαυτούς τους, να εκτελούν τα
έργα μας σαν «απευθείας καθοδήγηση» του Ανωτάτου Εγώ τους, μερικοί δε ξέρουν όμως
τον Δάσκαλό τους από τις ανώτατες σφαίρες και επίσης κρατάνε ασταμάτητη επαφή μαζί
του – όχι μόνο στη διάρκεια μιας ζωής αλλά και από ζωή σε ζωή; Από ενσάρκωση σε
ενσάρκωση.

Τέτοιοι μαθητές για μας είναι πολύτιμοι. Όταν παρόμοια προσωπικότητα ετοιμάζεται για
την επόμενη ενσάρκωση, εμείς ξέρουμε με βεβαιότητα ότι μπορούμε να στηριχτούμε σ΄
αυτόν για το λόγο μου ο ίδιος αποκτάει την συνήθεια να πράττει σύμφωνα με τις
καθοδηγίες μας και επίσης με τις καθοδηγίες του Ανωτάτου του Εαυτού, ανεξαρτήτως τι
καταστάσεις βιώνει στην συγκεκριμένη του ενσάρκωση.

Ο σκοπός μας είναι τώρα να μαζέψουμε τους αφοσιωμένους μας υπηρέτες για να
μπορέσουν οι ίδιοι να ενώσουν τις δυνάμεις και τους κόπους τους στην υλική διάσταση και
να δρουν συνεννοημένα. Γι΄ αυτό το λόγο στέλνουμε την παρακάλεση μας δια του
απεσταλμένου μας.

Χρειάζεται η ένωση των δυνάμεων όλων των υπηρετών του Φωτός οι οποίοι έχουν έρθει
στο κόσμο σ΄ αυτή την περίπλοκη εποχή. Χρειάζεται να προχωρήσουμε από τις συζητήσεις
και τα σχόλια στην πραγματοποίηση των σχεδίων εδώ, στην υλική διάσταση του πλανήτη
Γης – σχέδια που ανέκαθεν υπάρχουν στα υψηλά επίπεδα αλλά τα οποία δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν μέσα στην υλική διάσταση επειδή οι μαθητές μας δεν είναι ενωμένοι.
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Μόνο οι άνθρωποι, προετοιμασμένοι από μας και πανέτοιμοι να αντισταθούν στα πιο
δύσκολα εμπόδια είναι άξιοι και ικανοί να είναι οι Πρωτοπόροι στα ίχνη των οποίων θα
αρχίζουν να βαδίζουν οι υπόλοιποι – αυτοί συγκεκριμένα που ακόμη κρύβουν στις ψυχές
τους αμφιβολίες και δεν έχουν κατανοήσει τα σχετικά μυστήρια. Ασχέτως, εμείς πάντως
κηρύττουμε όσο μπορούμε σε περισσότερους τα σχέδια μας για να καταφέρουν οι μαθητές
μας να ανταποκριθούν και να αρχίσουν να δουλεύουν για το καινούργιο μας έργο που εμείς
έχουμε αποφασίσει να πραγματοποιήσουμε στη Γη δια του δικού μας απεσταλμένου.

Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα στην επιλεγμένη κατεύθυνση. Ακριβώς γι΄ αυτό είναι
πολύ σημαντικό να μην σπάσουν τα βλαστάρια των καινούριων σχέσεων και να γίνει
σωστός προσανατολισμός ακόμη από την αρχή του ξεκινήματος.

Δεν χρειάζεται να ασχολείστε λεπτομερώς και διαρκώς με τις αντιφάσεις, επειδή όταν
βρίσκεστε σε κίνηση και ταυτόχρονα ταχτοποιείτε τα τρέχοντα θέματα, θαρρείς αυτόματα
πλέον δεν υπάρχει καμία ανάγκη από μάταιες και οδυνηρές λογομαχίες. Οι προσγειωμένες
πράξεις οι οποίες έχουν για σκοπό την καινή Ευημερία, τον Καλό, δύνανται από μόνες τους
να γίνουν ένας άψογος και σωστός προσανατολισμός στον κόσμο του χάους. Η αλήθεια
βρίσκεται μόνο εκεί όπου σε υλικό επίπεδο δημιουργείται ένα καινούργιο πρότυπο.
Απεναντίας – εκεί που υπάρχουν μόνο ατέλειωτες και μάταιες συζητήσεις, δεν υπάρχει
Αλήθεια!

Ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο ειπώθηκε ότι ο χρόνος της ενσάρκωσης Σας, κάθε Σας λεπτό και
δευτερόλεπτο είναι πανάκριβα. Επιβάλλεται κάθε λεπτό να αποκτήσει πραγματική ουσία
και νόημα και η ενέργεια να κατευθυνθεί προς τη δημιουργία των προτύπων στο υλικό
επίπεδο; Τα οποία πρότυπα μπορούν μάλιστα να πολλαπλασιαστούν και να διαδοθούν σ΄
όλο τον κόσμο.

Χρειάζεται να ενωθούν όλες οι δυνάμεις, χρειάζονται συγκεκριμένες πράξεις, χρειάζεται
επίσης και η δική σας βοήθεια και συμμετοχή!

Δυσκολεύομαι να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να Σας ξυπνήσω επιτέλους από τα γλυκά
Σας όνειρα και να πάρετε την απόφαση να στρέψετε τον κόπο Σας για προσγειωμένες και
αποτελεσματικές πράξεις μέσω των οποίων θα δημιουργήσετε Θεϊκά Πρότυπα στο υλικό
επίπεδο.
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Ξανά και ξανά Σας επαναλαμβάνω ότι οι διαφωνίες Σας δεν έχουν καμία σημασία. Δεν
έχετε χρόνο να τις φιλοσοφείτε όταν τριγύρω Σας μαίνεται η πυρκαγιά των ανθρώπινων
παθών. Χρειάζονται ακριβέστερες και ενωμένες πράξεις. Όλα αυτά τα οποία μπορούν να
σωθούν και να μεταφερθούν στον Καινούργιο Κόσμο; Επιβάλλεται να σωθεί τώρα.

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Ελ Μορία.
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