
Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας: Η Νέα Κωδικοποίηση                                   Συνάντηση 1η  

Ανώτερη επικοινωνία: Άννα Αποστολίδου                                                                www.elijah.gr 

1 

 

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας: Η Νέα Κωδικοποίηση 

«Το Εξάκτινο Σύμπαν» - 25.01.2020 

 

Αφήστε τις αναπνοές και κλείστε τα μάτια. [Σημ. επειδή συνήθως 

ξεκινάμε την επικοινωνία παίρνοντας βαθιές, χαλαρές αναπνοές] 

Είναι αρκετό για μένα, να κλείσετε τα μάτια μπροστά σε οτιδήποτε… 

οτιδήποτε άλλο πλην εμού. Κλείνετε τα μάτια και βοηθάτε τον εαυτό 

σας να μπει βαθιά στην καρδιά. Ούτως ή άλλως, θα αναπνέετε, ως 

ζωντανοί στη γη που είστε. 

Χρειάζεται όμως να μπείτε στην καρδιά! Σας χαιρετώ και σας 

καλωσορίζω, ο Κρύων. Η συνείδηση του Χριστού, η ενέργεια της 

Μαγνητικής Υπηρεσίας, στη Γη. Η Μαγνητική Συνειδητότητα σε πράξη 

-επί τω έργω. 

Και καθώς εσείς ανοίγετε την καρδιά σας και τον νου σας να με δεχτεί, 

μπορώ εγώ και η συνοδεία μου να σας περιβάλλουμε, να σας 

περιτριγυρίσουμε με αγάπη, να σας αγγίξουμε, να σας χαϊδέψουμε… 

Να σας τραβήξουμε λίγο το αυτί, να σας πειράξουμε τη μύτη, να σας 

χτυπήσουμε απαλά στον ώμο λέγοντας:  

Μην ανησυχείς, όλα -όλα- θα πάνε καλά!. Είμαι εδώ για σένα, κάθε 

στιγμή. Όχι χθες ή προχθές ή αύριο. Διαρκώς. Να το θυμάσαι αυτό. 

Όλα θα πάνε καλά. Κατ’ ευχήν. Μόνο δέξου κι εσύ, από τη δική σου  

μεριά, αυτό να το συνδημιουργήσεις. Μη πας κόντρα στις ευλογίες 

που έρχονται και μπορεί να είναι μεταμφιεσμένες σε μικρά δράματα 

κάποιες φορές. Μη πας κόντρα στην ενέργεια της Ζωής που διατίθεται 

άφθονη για σένα, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς περιορισμούς, παρά 

μόνο εκείνους που θέτεις εσύ, εκείνους που θέτει η δική σου ψυχή. 

Το Πνεύμα είναι πάντοτε εδώ, πάντοτε ανοιχτό, εξυπηρετικό, πάντοτε 

αποκριτικό, πάντοτε συναινετικό. Η Μεγάλη Κατάφαση είναι η 

απάντηση του Πνεύματος στο κάθε τι. Είναι η στάση του Πνεύματος. 

Σε ό,τι επιλέξετε θα πούμε: «Ναι, ναι!» και θα τιμήσουμε την επιλογή 

σας, γιατί είσαστε θεοί στη γη, γιατί έρχεστε να παίξετε το σενάριό 

σας. Έρχεστε να δείξετε ποιοι είστε, με τον τρόπο που εσείς επιλέγετε 

και εμείς δεν μπορούμε παρά να το τιμήσουμε αυτό απόλυτα και να 

πούμε: «Ναι, έτσι ας γίνει».  

Όταν όμως εσείς αδημονείτε για αλλαγές που έρχονται και την 

τελευταία στιγμή κλείνετε την πόρτα σαν να μη τις θέλετε, σαν να μην 

είστε έτοιμοι από καιρό γι’ αυτές και φοβάστε να κάνετε το μεγάλο 

βήμα, δεν μπορείτε να δεχτείτε την κατάφαση του Πνεύματος. Η 
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Μεγάλη Κατάφαση σας βρίσκει ανέτοιμους. Σας βρίσκει με 

ερωτηματικά. Θέτετε μια ερώτηση κι εμείς λέμε «Ναι».  

«Μα γιατί λέτε ναι; Εγώ ρωτάω. Δεν έκανα μια δήλωση, δεν ζήτησα 

κάτι. Ρωτώ». Κι εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 

πούμε «Ναι», γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ερώτηση χωρίς 

απάντηση και πως, όταν εσείς ρωτάτε, το κάνετε γιατί μέσα σας ήδη 

περιμένει μια απάντηση να αναφανεί. Είναι εκεί έτοιμη. Εμείς σας λέμε 

μόνο «Ναι», δεχόμενοι την απάντησή σας, έτσι ώστε να μην 

τρομάζετε, έτσι ώστε να μη φοβόσαστε να τη δώσετε την απάντηση, 

να την εκφράσετε. Ένα μεγάλο «Ναι» είναι το Πνεύμα, προς όλους 

εσάς που κατοικείτε τη Γη και δέχεστε να συμβούν πράγματα που εσείς 

επινοήσατε, χωρίς να ξέρετε απ’ την αρχή πώς θα νιώσετε εκείνη την 

ώρα. Έτσι αλλάζουν οι συνθήκες και βιώνετε πράγματα που δεν σας 

αρέσουν, που δεν είχατε φανταστεί και αν είχατε φανταστεί ως ψυχές, 

κάπως αλλιώς τα είχατε συλλάβει. Και έρχεται η ώρα που θέλετε να 

αλλάξετε την έκφρασή σας. Ένα νέο σενάριο να σχεδιάσετε. Ναι. Ναι 

στο καινούριο. Ναι στο παλιό, αν αγαπάτε. Ναι.  

Καταθέτω ανάμεσά σας ένα μεγάλο ΝΑΙ. Φαίνεται παθητικό, δεκτικό. 

Ένα μεγάλο δισκοπότηρο, έτοιμο να δεχτεί τις απαντήσεις που έχετε 

ήδη μέσα σας σε όσα σας απασχολούν.  

Ξεκινώντας σήμερα αυτόν τον μικρό/μεγάλο κύκλο, αφήστε τον εαυτό 

σας να εκφράσει την απάντηση στα ερωτήματα που έχετε τούτη την 

ώρα. Αφήστε τις απαντήσεις να ξεχυθούν και να γεμίσουν το 

δισκοπότηρο του Ναι -μια διαφορά τάσης που θα σας βοηθήσει να 

δείτε τις απαντήσεις σας.  

Πάρτε χρόνο για να απαντήσετε. 

[Παύση 3΄] 

Και τώρα αφήστε τα πάντα να φύγουν από πάνω σας. Γυρίστε σ’ αυτό 

που Είστε. Το δισκοπότηρο γέμισε με τις απαντήσεις σας. Ψηλώνει και 

φτάνει στον ουρανό. Εκεί κάποιος παραλαμβάνει ό,τι έχει συλλεχθεί 

και το πίνει. Τα θέλω, τις επιθυμίες που ήταν βαθιά κρυμμένες μέσα 

σας, παραλαμβάνονται προς υλοποίηση. Σ’ αυτόν τον κύκλο εργάζεστε 

μόνοι η καθεμία και ο καθένας για τον εαυτό του και τον εαυτό της. 

Δεν θέλω να σας βάλω σε κύκλο, σε σειρά, όπως συμβαίνει σε άλλες 

περιπτώσεις. Κρατήστε τη δική σας ενέργεια, το δικό σας κανάλι 

δύναμης. Συνδυάστε την προσευχή με τη νηστεία και την ευσέβεια. 

Αυτά τα τρία θα σας οδηγήσουν μακρύτερα.  

Θα πάμε μακριά αλλά σήμερα μένουμε εδώ γύρω. Μαλακά σας εισάγω  

στο νέο πεδίο δράσης. Αφού ρίξετε τις ευθύνες κάτω στη γη, αφού 

πετάξετε όλα όσα δεν σας ανήκουν, θα αναδυθείτε. Μέσα από αυτό το 
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κουκούλι του φυσικού σώματος, ως μέλισσες. Μέλισσες που βγαίνουν 

από το κελί τους, έτοιμες να πετάξουν και να μεταφέρουν τη γύρη των 

λουλουδιών για να την κάνουν μέλι, μέλι γλυκό. Ως μέλισσες 

βγαίνετε, αναδύεστε από το φυσικό σας σώμα. Ως μέλισσες πετάτε 

γύρω. Μελισσουργός εγώ. Έχω τις μέλισσες που θα τρυγήσουν τα 

άνθη της σοφίας και θα παράγουν μέλι. Μέλι πνευματικό. Μέλι που θα 

γλυκάνει τις ψυχές. Είναι όμορφο να βλέπετε τον εαυτό σας σαν 

μέλισσα. Αυτές οι μικρές νοημοσύνες έχουν πολλά να πουν και αν 

αφήσετε τον εαυτό σας να εντρυφήσει στη δική τους ενέργεια, να δει 

με τα μάτια τους, η νοημοσύνη σας θα διευρυνθεί.  

Πάρτε χρόνο, πάρτε 1-2 λεπτά για να δείτε τον εαυτό σας σαν μέλισσα.  

[Παύση 1΄] 

Μέλισσες είστε και μέσα από τις εμπειρίες σας τρυγάτε τη σοφία. 

Θυμηθείτε άλλωστε και το σχήμα της κηρήθρας, θυμηθείτε την 

εξάγωνη δομή. Ηλιακή δομή, δομή ισορροπίας της κηρήθρας σας. 

Μέλισσες έχω στη μαγνητική υπηρεσία μου. Κρατώντας αυτή την 

ενέργεια της μέλισσας ο μελισσοκόμος παράγει έργο. Αφήστε με κι 

εγώ με τη σειρά μου να τρυγήσω το μέλι που ετοιμάζετε και να το 

διοχετεύσω στο δικτύωμα.  

Η δομή του σύμπαντος είναι εξαγωνική. Μια δομή ισορροπίας. 

Πλήρης. Μεστή. Μπορεί το πεντάγωνο και το δωδεκάεδρο να παίζουν 

για σας ιδιαίτερο ρόλο, σημαίνοντα ρόλο αλλά η δομή του σύμπαντος 

είναι εξαγωνική. Και αυτό σίγουρα θα σας παραπέμψει στον αριθμό 

δώδεκα. Έναν αριθμό ιερό, πλήρη, που περιλαμβάνει το έξι δύο φορές 

και ο ίδιος αθροιζόμενος δίνει τρία, το ήμισυ του έξι. Μελετώντας τη 

δομή του εξαγώνου ή ενός εξάκτινου αστεριού, μελετάτε τη δομή του 

σύμπαντος. Και αν αυτό δεν μπορέσετε να το συλλάβετε βλέποντας 

μια κηρήθρα, θα σας οδηγήσω για να το κατανοήσετε καλύτερα και 

να κατανοήσετε επίσης γιατί εσείς είστε οι μέλισσες. Κάθε αστέρι 

εκφράζει το εξάγωνο. Όπως ο ήλιος σας έχει τον αριθμό έξι, 

έτσι αυτόν τον αριθμό εκφράζει επίσης κάθε άλλο αστέρι. 

Αποτελεί έκφραση του Πυρός και του Αέρα. Το εξάκτινο 

σύμπαν δημιουργήθηκε για να μεταφέρει πληροφορίες μέσω 

των ηλίων στα αστρικά συστήματα που περιλαμβάνει. Υπάρχουν 

σύμπαντα που βασίζονται σε άλλες δομές; Πολύ φυσικά, ναι. Το δικό 

σας σύμπαν όμως, βασίζεται στο έξι. Τρεις φορές το έξι; 

Καταλαβαίνετε. Δίνει δεκαοκτώ, δηλαδή εννέα, δηλαδή έναν πλήρη 

αριθμό. Ολοκλήρωση. Το δώδεκα δεν ήρθε μόνο του, τα πάντα 

ξεκίνησαν από το ένα και το τρία. Το τρία αναπαραγώμενο έγινε έξι, 

έγινε εννιά, έγινε δώδεκα. Το σύμπαν σας προέρχεται από ένα άλλο 

εξάκτινο σύμπαν, που μετεξελίχτηκε σε αυτό, το τρέχον, με σκοπό να 

δώσει ένα εννεάκτινο σύμπαν μελλοντικά. Απέχει ακόμα από το 
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δωδεκάκτινο. Παρόλα αυτά, ταυτόχρονα αποτελεί μικρογραφία του, 

γιατί τα πάντα, σαν μια δομή φράκταλ, εμφανίζονται σε διάφορα 

επίπεδα της  μεγάλης κλίμακας της εκδήλωσης. Ο αριθμός εννέα είναι 

αυτός στον οποίο στοχεύετε. Και για εσάς ο αριθμός εννέα είναι ένα 

αντεστραμμένο έξι. Έτσι δεν είναι;  

Άρα, τι υπάρχει στο έξι, τι υπάρχει στον ήλιο σας, τι υπάρχει 

στα αστέρια του σύμπαντός σας που αντιστρέφοντάς το 

μπορείτε να κάνετε εννέα; Που αντιστρέφοντάς το μπορείτε να 

περάσετε σε μία άλλη δόνηση, σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης, σε ένα 

άλλο σύμπαν εννιάκτινο; Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πούμε στη 

συνέχεια του κύκλου μας.  

Οι μέλισσες αρκούν για να σας δείξουν το δρόμο. Και θα θελα μια 

μέλισσα  να έχετε για σύμβολό σας και ως μέλισσες να σκέφτεστε και 

να εργάζεστε. Αναμφίβολα ο νους σας θα συνδέσει πάρα πολλά 

στοιχεία, θα κάνει πολλές μικρές και μεγάλες ανακαλύψεις. Το πρώτο 

που θα μπορούσατε να σκεφτείτε είναι η κοινωνική ζωή των μελισσών, 

η συλλογικότητά τους, ο συλλογικός, ομαδικός τρόπος δράσης τους. 

Τι περίεργο! Εγώ σας είπα εδώ ότι ο καθένας θα δουλέψετε για τον 

εαυτό σας, ξεχωριστά!  

Ξέρετε, τα μεγάλα λόγια δεν μπορούν να συνοδεύονται πάντοτε 

από έργα αλλά και το ελάχιστο έργο μπορεί να αναλυθεί και να 

αναχθεί σε κάτι σπουδαίο. Μία μέλισσα δεν κάνει άλλο από το να 

τρυγεί τα λουλούδια, τη γύρη των λουλουδιών, κάθε μέρα. Να γυρίζει 

στην κυψέλη και να τινάζει τα ποδαράκια της και να μετατρέπει το 

νέκταρ που ήπιε σε μέλι, σε κερί, να μετουσιώνει διαρκώς την εμπειρία 

της σε έργο. Ένα έργο που ωφελεί τη μικρή της κοινωνία. Δουλεύει 

μόνη της, πετάει μόνη της. Σμάρι… σμήνος οι μέλισσες αλλά κάθε μια 

πάει σε άλλο λουλούδι. Ακολουθεί τη δική της πορεία. Στο τέλος της 

ημέρας, γυρίζει σπίτι. Στο τέλος της ημέρας φαίνεται το έργο και στο 

βάθος του χρόνου φαίνεται η προσφορά της στην κοινωνία της 

κυψέλης. Εάν αφήσετε τον εαυτό σας να εργαστεί ως  μέλισσα, θα 

εργαστείτε συλλογικά. Ο καθένας, η καθεμιά θα δουλέψετε με τον 

εαυτό σας στην ατομική σας χορδή, διακριτά, αλλά εμείς στο τέλος 

της ημέρας  θα πάρουμε το μέλι και το κερί.  

Το εξάκτινο σύμπαν περιλαμβάνει όλων των ειδών τις 

δημιουργίες. Περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς επίσης. Όπως 

κάθε σύμπαν, είναι άπειρο. Έχει άπειρες δυνατότητες εξέλιξης. 

Η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στη δομή και το επίπεδο συνείδησης 

που εξυπηρετεί. Το επίπεδο συνείδησης της θεότητας, με άλλα 

λόγια, του συμπαντικού νου ή, με άλλα λόγια, του Πνεύματος που 

είμαστε όλοι εμείς. Θα ετοιμαστεί για σας ένας καθρέφτης 

εξάγωνος -σημαντικό ρόλο παίζει το έξι, όπως καταλαβαίνετε-, και σ’ 
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αυτόν τον εξαγωνικό καθρέφτη θα ρίξετε όλα τα θέλω σας, όλες τις 

επιθυμίες σας, όλη σας τη βούληση και θα τον αφήσετε να λάμψει, να 

ακτινοβολήσει παντού. Αυτόν θα τον φέρουμε μπροστά σας τον 

καθρέφτη. Πρέπει να είναι εξάγωνος. Μέσα σ’ αυτόν θα δείτε το 

σύμπαν, τη συμπαντική δομή για την οποία σας μιλώ, σε όλο της το 

μεγαλείο. Θα σας δείξουμε αυτόν τον καθρέφτη την άλλη φορά για να 

τον πλησιάσετε και να μπείτε μέσα.  

Μερικά πράγματα δεν δίνονται εύκολα. Και είναι δύσκολο να δοθούν, 

επειδή αυτό θα κάνει εύκολο για εσάς στη συνέχεια να τα 

χρησιμοποιήσετε ως κλειδιά για να κάνετε εργασίες σε ακόμα 

περισσότερα επίπεδα. Γιατί, καταλαβαίνετε τώρα ότι, αν εμείς σας 

φέρουμε έναν εξαγωνικό καθρέφτη για να περάσετε στην αντίληψη… 

να ερευνήσετε το εξαγωνικό σύμπαν, κάτι ανάλογο  μπορείτε να 

συμβεί και με τη διερεύνηση των άλλων συμπάντων. Όμως η βάση 

είναι αυτό. Πρέπει να περάσετε πρώτα από αυτό. Ποτέ κανένας δεν 

σκέφτηκε, όσο εγώ και άλλοι σας μιλούσαμε για τα καθρεφτίσματα, 

ότι το σχήμα του καθρέφτη μπορεί να έχει τόσο μεγάλη σημασία. 

Ήσασταν πάντοτε τόσο απορροφημένοι στη μορφή σας μέσα στον 

καθρέφτη, ακόμα και όταν σας λέγαμε, ότι κάθε καθρέφτης είναι μία 

πύλη, που σας διέφυγε εντελώς να ασχοληθείτε με τη μορφή του.  

Ρωτάει η Άννα: «Τι ρόλο παίζουν όλα αυτά Κρύων; Και αν 

αποκτήσουμε αντίληψη του εξάκτινου σύμπαντός μας, τι θα 

καταλάβουμε; Τι πρακτική σημασία/αξία έχει αυτό για μας;» 

Η αξία του βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο κατανοείτε την 

πραγματικότητά σας. Η αξία του βρίσκεται στο γεγονός πως, όταν 

περάσετε απ’ τη δοκιμασία του εξαγωνικού καθρέφτη, θα 

βρεθείτε σε μία άλλη διάσταση, υπερπλήρη, στην οποία θα 

είστε περισσότερο ο εαυτός σας από ποτέ, καθώς θα έχετε 

εκπληρώσει τους απαραίτητους όρους, για την υπέρβαση του 

περιοριστικού δακτυλίου του εξάκτινου σύμπαντος. Γιατί τότε, 

επίσης, θα έχετε καταφέρει να κοιτάξετε σε άλλα σύμπαντα. Και 

κάνοντάς το αυτό, θα εισάγετε στο τρέχον σύμπαν ειρμούς 

σκέψης και θα τους κωδικοποιήσετε κατάλληλα, ώστε να 

μεταφερθούν πληροφορίες στην παρούσα διάσταση. Έτσι, να 

που αναπόφευκτα, εισάγουμε εκ νέου το στοιχείο της κωδικοποίησης, 

τώρα πια από ένα άλλο επίπεδο, συμπαντικό. 

 

Η κωδικοποίηση γίνεται με όρους του τρέχοντος σύμπαντος. Όταν 

εσείς μεταφέρετε ενέργειες και τις κωδικοποιήσετε στη γλώσσα αυτού 

του σύμπαντος, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μία κοινή γλώσσα 

ανθρώπινη, μία από τις πολλές γλώσσες αλλά είναι η βασική γλώσσα, 
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είναι ένα σύνολο επικοινωνιακών μέσων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος 

για να επικοινωνήσει πληροφορίες, να ανταλλάξει πληροφορίες, 

εφόσον λοιπόν χρησιμοποιήσετε την κωδικοποίηση του σύμπαντος για 

να εισάγετε πληροφορίες στο εξάκτινο σύμπαν, στη συνέχεια θα 

καταφέρετε αυτές να τις εισάγετε σε επιμέρους κωδικοποιήσεις, της 

γλώσσας ή άλλες και να τις κάνετε κατανοητές στον ανθρώπινο νου.  

Η Άννα με σκουντάει και δεν μπορώ παρά να το δεχτώ αυτό και να 

εξωτερικεύσω το ότι, τρόπος επικοινωνίας δεν είναι μόνο ο λεκτικός, 

της ομιλουμένης γλώσσας αλλά, επίσης, της Τέχνης. Η Τέχνη είναι 

κώδικας επικοινωνίας.  

Βλέπετε λοιπόν ότι οι μέλισσες ταξιδεύουν μακριά. Μπορούν να 

ταξιδέψουν σε άλλα σύμπαντα και να τρυγήσουν λουλούδια μακρινά 

για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μικρής τους κυψέλης. 

Κάποιοι/κάποιες θυμούνται ίσως ότι η μέλισσα είναι ένα από τα 

σημαντικά σύμβολα των Ελευσινίων Μυστηρίων. Πόσο τυχαίο μπορεί 

να είναι αυτό; Όμως δεν είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τα Ελευσίνια. 

Το κάνουν άλλοι πολύ αποτελεσματικά.  

Στα μακρινά σύμπαντα, που εκφράζουν άλλες αριθμητικές 

αξίες, ισχύουν φυσικά άλλοι κανόνες διαβίωσης -για να το 

πούμε χονδρικά. Για την ακρίβεια, είναι σύμπαντα που 

στηρίζονται σε μία τελείως διαφορετική βάση. Δεν θυμίζουν σε 

τίποτα τη δομή του δικού σας σύμπαντος. Και βέβαια, κάποιος μπορεί 

τώρα να προβάλει την εξής ένσταση, ότι τα μαθηματικά, όπως έχουν 

αναπτυχθεί, είναι ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένων αξιωμάτων. Θα 

μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί άλλα και τότε τα πάντα θα 

υπολογίζονταν σε άλλη βάση. Πώς έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ και σας 

μιλώ για το εξάκτινο σύμπαν και για σύμπαντα άλλων αριθμών; Θα 

μπορούσατε να μετρήσετε τα δέκα σας δάκτυλα των δυο χεριών με 

πάρα πολλούς τρόπους. Θα μπορούσατε να τα πείτε α, β, γ, δ, κ.λπ.. 

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε άλλους κωδικούς αρίθμησης αλλά 

δεν θα έπαυαν να είναι αυτά που βλέπετε, όπως και αν τα ονομάζατε. 

Θα βλέπατε δέκα δάκτυλα, ακόμα και αν για εσάς το ένα ήταν ενάμισι. 

Αυτή είναι η αξία της υλικής μορφοποίησης.  Όπως και αν κάνετε εσείς 

τον υπολογισμό, είναι αυτό που είναι. Η δομή είναι αυτή. Εσείς μπορεί 

να στηριχτείτε στη δομή, την υπάρχουσα δομή και με το νου σας να 

αναπτύξετε μια άλλη θεωρία. Αλλά η δομή είναι αυτή. Και εμείς 

χρησιμοποιούμε τις έννοιες που σας είναι οικείες για να μεταφέρουμε 

τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες σε εσάς.  

Η μεγαλύτερη αλλοτρίωση που δέχτηκε ποτέ ο άνθρωπος, είναι 

το σημείο μηδέν, το σύμβολο μηδέν. Δεν υπάρχει μηδέν. Απλώς, 

δεν υπάρχει. Εισήχθη για να σας βοηθήσει στην επίλυση πρακτικών 

θεμάτων. Περιττεύει. Μια άλλη ένσταση είναι: «Μα τι λες τώρα 
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Κρύων; Μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος κάτι που δεν υπάρχει; Αν δεν 

υπάρχει, τότε πώς το ορίσαμε και το χρησιμοποιούμε; Ακόμα και αν 

είναι κάτι φανταστικό, για να το σκεφτούμε κάτι σχετικό υπάρχει.» 

Υπάρχει η έννοια του κύκλου χωρίς την τελεία στη μέση, που είναι το 

Παν. Είναι μια σφαίρα χωρίς σημείο εστίασης. Και αυτή ήταν η 

αρχική, αρχική έννοια: χωρίς εστίαση. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό 

για να το αναπτύξουμε κάποια άλλη στιγμή.  

Τα δώδεκα σύμπαντα, επτά, δέκα, έντεκα, όσα θέλετε, προϋπάρχουν. 

Δημιουργείται το ένα από το άλλο. Κάποια στιγμή υπήρξαν πολλά 

περισσότερα, που συρρικνώθηκαν εννοιολογικά στον Μεγάλο Νου, ο 

οποίος εστίασε την προσοχή του σε μικρότερο αριθμό. Αν θέλετε, 

συγκέντρωσε την ενέργεια, τη συλλογιστική του, σε συγκεκριμένες 

γραμμές σκέψης. Κάθε σύμπαν είναι ένας ειρμός της Θείας Σκέψης.  

Πόση δουλειά θα χρειαστεί αλήθεια, για να κατανοήσει ο ανθρώπινος 

νους τι περιλαμβάνει ο ειρμός της Θείας Σκέψης για το δικό του 

σύμπαν! Ο ανθρώπινος νους είναι τυχερός, γιατί όλα όσα 

περιλαμβάνει ο ειρμός της Θείας Σκέψης, τα βλέπει γύρω του 

τετελεσμένα, γιατί πρόκειται για έναν ειρμό δημιουργικό και τα 

πάντα έχουν ήδη τελεστεί. Τελέστηκαν εξ αρχής και καθώς τα 

κύματα, οι ροές, συνεχίζουν να εξαπλώνονται στο χώρο της 

σκέψης, δημιουργούν αντίκτυπο που κάνει τις μορφές να 

αποκρυσταλλώνονται και να υλοποιούνται. Μελετώντας τις 

μορφές που υπάρχουν, αποκωδικοποιείτε τον ειρμό της Θείας 

Σκέψης.  

Ποιος το κάνει αυτό; Κατά βάση, στην εποχή σας το κάνει η 

Επιστήμη, γιατί οι θρησκείες ασχολούνται … ασχολούνται με μύθους, 

με συμβολισμούς, με νοητικά εκτρώματα πολλές φορές, που ναι μεν 

εκφράζουν το φαντασιακό κομμάτι του δημιουργού αλλά καταλήγουν 

να δεσμεύουν τον ανθρώπινο νου. Όταν η θρησκεία παύει να 

συμβαδίζει με την επιστήμη και λειτουργεί ξεχωριστά και αποκόπτει 

τους ανθρώπους από την επιστήμη, γίνεται καταστροφική και αυτό το 

γνωρίζετε ήδη, έχετε ήδη αποδείξεις αυτού του αποτελέσματος. 

Χρειάζεται η θρησκεία; Είναι απαραίτητη αν υπάρχει η επιστήμη; 

Αυτό που υπάρχει είναι η μελέτη της μορφής και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων βάσει αυτής της μελέτης και βάσει της νοητικής 

ικανότητας, της δυνατότητας των επιστημόνων για επεξεργασία όσων 

μελετούν. Τίποτε άλλο. Και είναι γεγονός ότι το ίδιο αντικείμενο 

μπορεί να το μελετήσει ένας επιστήμονας και να βγάλει δέκα 

συμπεράσματα, ένας απλός άνθρωπος και να βγάλει πέντε 

συμπεράσματα και να το μελετήσει ένας φιλόσοφος και να βγάλει 
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δεκαπέντε και ένας καλλιτέχνης και να βγάλει είκοσι. Είναι εξίσου 

απαραίτητοι όλοι.  

Το νοητό σύμπαν επεξεργάζεται την πληροφορία ως ύλη. Αυτό 

πρέπει να το εξηγήσω καλύτερα. Το σύμπαν που νοείτε, ο νοητικός 

σας εαυτός δηλαδή, το νοητικό σας πεδίο, επεξεργάζεται μια 

πληροφορία ως ύλη. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που τα χέρια σας 

επεξεργάζονται ένα κομμάτι ύλης, ένα κομμάτι σίδερου ή ένα κομμάτι 

πλαστελίνης. Ανάλογα ο νους σας επεξεργάζεται την 

πληροφορία και η πληροφορία, σας έχει ειπωθεί, είναι φως -

κωδικοποιημένο φως. Έτσι η πληροφορία είναι υλικό που 

επεξεργάζεται ο νους. Στα άλλα σύμπαντα, η επεξεργασία της 

πληροφορίας γίνεται με άλλους τρόπους, γιατί η ύλη δεν είναι όπως 

αυτή που βλέπετε εσείς και ο νους που υφίσταται εκεί, πάντα, 

προάγει την πληροφορία σε επίπεδο βασιλείας. Ο βασιλέας 

είναι η πληροφορία. «Άρα το φως;» θα πείτε. Μπορείτε να 

διανοηθείτε ένα σύμπαν στο οποίο βασιλιάς είναι η πληροφορία; Όχι 

βασιλεύει απλώς / κυριαρχεί αλλά είναι ο βασιλιάς.  

Εδώ στη γήινη πραγματικότητά σας, μιλάτε για κείνους που 

διαχειρίζονται την πληροφορία. Μιλάτε για την ισχύ που μπορεί να 

έχουν κάποιοι και αυτό είναι ένα γεγονός αποδεδειγμένο γιατί, εκείνος 

που έχει μία πληροφορία μπορεί να την αξιοποιήσει κατάλληλα για τον 

εαυτό του. Φανταστείτε λοιπόν ένα άλλο σύμπαν στο οποίο 

βασιλιάς είναι η ίδια η πληροφορία. Αυτό σημαίνει από μόνο 

του ότι το νοητικό πεδίο υπερισχύει, κατ’ αρχάς. Επίσης, ότι η 

πληροφορία, έχοντας εξουσία, μπορεί να υλοποιείται άμεσα. Σε 

ένα τέτοιο σύμπαν, δεν μπορούν να υπάρξουν οντότητες όπως 

η ανθρώπινη. Όταν βασιλιάς είναι η πληροφορία, τι θα είναι οι 

υπήκοοι; Μιλάμε για την πληροφορία όχι με την έννοια που έχει στο 

φυσικό πεδίο αλλά ως ένα σύνολο γνώσεων που επικαιροποιείται 

διαρκώς. Μια διαρκής εγρήγορση, μια διαρκής αντίληψη. Για τα γήινα 

δεδομένα θα έμοιαζε με το  να έχετε έναν εγκέφαλο σε μία γυάλα, που 

διοικεί όλη τη Γη. Είναι ό,τι πιο κοντινό μπορεί να υπάρξει ως εικόνα. 

Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ο εγκέφαλος ο ίδιος δεν είναι η 

πληροφορία, είναι ο επεξεργαστής. Φανταστείτε ότι μιλάμε για κάτι 

ακόμα πιο πέρα.  

Αν σας δίνω αυτές τις πληροφορίες τώρα, είναι για να σας 

ευαισθητοποιήσω ως προς τη φύση του νου και το πώς μπορεί αυτός  

να βιώνει την πραγματικότητα άλλων συμπάντων. Στο δικό σας 

σύμπαν υφίστανται όλες οι διαστάσεις αλλά στο πλαίσιο του 

εξαγώνου, της εξαγωνικής δομής. Και μόνο το γεγονός ότι οι 

διαστάσεις σε ένα άλλο σύμπαν προσαρμόζονται σε μία άλλη 

δομή, αλλάζει σε καίριο βαθμό την έκφρασή της. Αυτά λοιπόν 
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που φαίνονται πολύ απλά εδώ για εσάς, τους παλιούς εργάτες του 

φωτός, που διαρκώς ακούτε για τις διαστάσεις και τα σύμπαντα, είναι 

πολύ πιο πέρα από την αντίληψή σας, στην πραγματικότητα.  

Θα πούμε πολλά για την εξακτινική δομή του σύμπαντος και θα 

ταξιδέψετε πολύ μακριά και πολύ κοντά μαζί μου, στην προσπάθειά 

μου να εντοπίσω μέσα σας εκείνα τα κενά αντίληψης που μπορούν να 

γεφυρωθούν, προκειμένου να παράγετε το έργο της μέλισσας. Κάθε 

φορά που εσείς γεφυρώνετε ένα κενό, καθιστάτε δυνατή τη 

μετακίνηση πάνω από μια άβυσσο, ανοίγει ένα εξαπέταλο 

λουλούδι στο σύμπαν. Και αργότερα θα καταλάβετε τη σημασία που 

έχει αυτό.  

Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας που μιλά, εγώ με τη 

συνοδεία μου που σας περιβάλλει και κινείται ανάμεσά σας, κάθεται 

στα πόδια σας και σας τιμά. Ακούγομαι.. σκέφτεται η Άννα ότι 

ακούγομαι πολύ κλασικός Κρύων σήμερα. ποια είναι η αληθινή μου 

υπόσταση; Ποια είναι η αληθινή μου έκφραση; Είναι αυτή, είναι άλλες; 

Είμαι πιο σοβαρός από αυτό; Είμαι περισσότερο πειραχτήρι;  

Εγώ είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας που κάποιοι και κάποιες 

μάθατε να αγαπάτε, κάποιοι τον αποφεύγετε δια παντός, κάποιοι τον 

μαθαίνετε τώρα, μαθαίνετε να τον αγαπάτε τώρα, αν και αυτός σας 

αγαπούσε… από πάντοτε.  

Η αγάπη είναι ένα εξάκτινο λουλούδι.  

Με το έξι πορευτείτε. Η γοητεία του έξι και του μηδενός. 

Συλλογιστείτε πάνω σ’ αυτό, του έξι και του μηδενός. 

Δεν θα πούμε περισσότερα σήμερα. Η ώρα έχει περάσει όμορφα. Πριν 

σας αφήσω όμως εγώ και η συνοδεία μου, μπορώ να απαντήσω σε 

ερωτήσεις. 

 

[Ακολούθησε προσωπική ερώτηση και απάντηση, την οποία 

ολοκλήρωσε ο Κρύων λέγοντας:] 

Ο εξάγωνος καθρέφτης έχει πολλά να σας πει. Το εγώ σας, είναι 

εξάγωνο ξέρετε. Αν υπάρχει κάπου ένα σύμβολο που μπορείτε να το 

αντιστοιχίσετε, είναι το εξάγωνο. Υπάρχει άλλη ερώτηση; 

 

Ερώτηση: 

Σε άλλο σύμπαν η πληροφορία είναι βασιλιάς. Εδώ, όποιος έχει την 

πληροφορία γίνεται βασιλιάς. Προς τι η συστηματοποίηση της 

διαφοροποίησης; Ποιος είναι ο σκοπός; 
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Απάντηση: 

Είναι μια απλή αναλογία που μπορεί να σας δείξει, περίπου τι ισχύει 

σε άλλα σύμπαντα. Και δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιήσαμε και εδώ, 

και στη δική σας περίπτωση, την έννοια της πληροφορίας. Θα το 

καταλάβεις καλύτερα αυτό, όταν νιώσεις τη νόηση ως διευθυντήριο 

όργανο. Σε ένα σύμπαν που η νόηση κυριαρχεί, η πληροφορία 

είναι βασιλιάς. Γιατί η νόηση για να λειτουργήσει χρειάζεται 

πληροφορία. Η  νόηση είναι η διαδικασία αλλά τι θα επεξεργαστεί ο 

νους αν όχι πληροφορία -πληροφορία που μπορεί  να έρθει μέσω των 

αισθήσεων ή της φαντασίας; Και οι αισθήσεις και η φαντασία σε αυτήν 

την περίπτωση αναλογούν στην πραγματικότητα εκείνου του 

σύμπαντος.  

Μιλάμε λοιπόν εκεί για ένα σύμπαν νοητικό κυρίως, που όμως έχει τη 

δική του εκδήλωση, έχει ένα δικό του φυσικό περιβάλλον. Η ενέργεια 

σε ένα τέτοιο σύμπαν, όπως αυτό που περιγράφω, λειτουργεί 

συλλογικά. Δεν  υπάρχει η έννοια της ατομικότητας όπως εδώ, 

στο φυσικό πεδίο. Εδώ βλέπεις αυτόν που κατέχει την πληροφορία 

να γίνεται βασιλιάς ή, σε κάθε περίπτωση, να μπορεί να ασκήσει την 

εξουσία χωριστικά -γιατί ο τρόπος που ασκείται εδώ η εξουσία είναι 

χωριστικά κατά κύριο λόγο. Εκεί δεν συμβαίνει αυτό -δεν μπορεί να 

συμβεί αυτό. Είναι μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Θα 

έλεγες ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ένα κακέκτυπο της 

πραγματικότητας του άλλου σύμπαντος αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. 

Απλώς, είναι οι ίδιες αναλογίες όπως εκφράζονται σε ένα άλλο 

σύμπαν, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.  

 

Ερώτηση: 

Το εξάγωνο  που είναι η δομή του δικού μας σύμπαντος, υπάρχει και 

σε κάποιο ιδεατό πεδίο, όπως ας πούμε τα πλατωνικά στερεά; 

Άννα: Είναι ενδιαφέρον, το σκέφτηκα κι εγώ την ώρα που μιλούσε ο 

Κρύων. Έχουμε τα πλατωνικά στερεά που δεν περιλαμβάνουν κάτι 

εξαγωνικό… για δες τα σχήματα. Στο εξάεδρο οι γωνίες είναι οκτώ 

αλλά θα μπορούσες να βάλεις ένα εξάκτινο με τις ακτίνες προς τις 

έδρες. 

Απάντηση: 

Τα πλατωνικά στερεά είναι πέντε αλλά σε αυτά στηρίζεται η δομή του 

σύμπαντος του δικού σας και όλων των άλλων. Δεν έχεις πολύ σαφή 

ιδέα αυτού που ρωτάς. Ρωτάς αν υπάρχει κάποιο εξαγωνικό στερεό 

αλλά μιλάς για το νοητικό πεδίο. Ξεκίνησα να περιγράφω τη δομή του 

σύμπαντος ως εξάκτινη ή εξαγωνική. Εάν βλέπατε τη δομή του 
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σύμπαντός σας θα διαπιστώνατε ότι είναι εξαγωνική -αν τη βλέπατε 

μακροκοσμικά. Και μικροκοσμικά ωστόσο, το εξάγωνο παίζει 

σημαντικό ρόλο -όχι μοναδικό ρόλο, γιατί δεν θα μπορούσε. Είπαμε 

ότι κάθε σύμπαν περιέχει στοιχεία από όλα τα άλλα, περιέχει όλους 

τους αριθμούς.  

[Άννα: ρωτάω εγώ, στρέφομαι προς τον ειρμό της Θείας Σκέψης, 

εκείνη τη διδασκαλία και των πλατωνικών στερών. Μου λέει:  

«Αυτά θα τα φέρω αργότερα. Δεν είναι της παρούσης να μιλήσουμε 

γι’ αυτά» 

…δηλαδή να μιλήσουμε για τη σχέση του εξάγωνου με εκείνο το πεδίο 

των αρχετύπων.] 

 

Ερώτηση: 

Στη δική μας γη, ο άνθρακας είναι εξάκτινος. Και το νερό όταν παγώνει 

είναι εξαγωνικός κρύσταλλος. Καθαρά για τη νοητική πληροφορία και 

την τροφή του μυαλού, υπάρχει κάποιος άλλος κόσμος, μέσα στον 

γαλαξία μας ή κάπου όπου να μπορούμε να δούμε με τα τηλεσκόπιά 

μας, όπου η ζωή να βασίζεται σε κάτι άλλο και να είναι, ας πούμε, 

οκτώ; Κάτι άλλο πέρα από το έξι; Και αν ναι, που είναι αυτό; 

Απάντηση: 

Στη δομή που περιγράφεις ακριβώς όχι. Όμως υπάρχουν ενδείξεις 

σε μακρινά αστέρια, που εκ των πραγμάτων εκφράζουν το έξι, 

συστατικών που προέρχονται από άλλα σύμπαντα. Σας είπα 

αρχικά ότι τα αστέρια εκφράζουν το έξι. Όπως ο ήλιος σας και κάθε 

άλλο άστρο, εκφράζει το έξι. Αυτοί οι κύριοι εκφραστές του αριθμού 

του σύμπαντος του συγκεκριμένου, συνδέονται με τις πηγές φωτός 

των άλλων συμπάντων, που εκφράζουν άλλους αριθμούς. Η 

σύνδεση ανάμεσα στα σύμπαντα γίνεται μέσω των κεντρικών 

ηλίων. Υπάρχει μία δικτύωση μέσω των ηλίων που επικοινωνούν όλοι 

μεταξύ τους, σε ένα σύστημα πολύ περίπλοκο για να περιγραφεί. Ένα 

σύστημα που θα δημιουργούσε, αν αρχίζαμε να το περιγράφουμε, 

πολύ διαφορετικά δεδομένα χωροχρονικά. Θα δημιουργούσατε μία 

πολύ διαφορετική έννοια του χωροχρονικού πλέγματος, αν 

μπορούσατε να αντιληφθείτε την ύπαρξη πολλών ηλίων, 

διαφορετικών αριθμητικών αξιών έκφρασης, που 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Συνεπώς, μόνο μέσα από ήλιους μπορεί 

να βρεθεί υλικό, πληροφορία, σε σχέση με τα άλλα σύμπαντα. Αυτό 

δεν είναι τόσο περιοριστικό όσο μπορεί να πιστέψει κάποιος, γιατί είναι 

ο ήλιος και κάθε αστέρι που μεταφέρει φως, άρα πληροφορία, στην 

ηλιόσφαιρά του. Συνεπώς, είναι δυνατή η εφέλκυση πληροφορίας 
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μέσω του ηλίου σας, για παράδειγμα. Εσύ ρώτησες κάτι άλλο: αν 

είναι υπαρκτό ένα πλαίσιο άλλου σύμπαντος μέσα στο δικό σας. Με 

αυτήν την έννοια, όχι. Όμως μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσω του 

ηλίου. Και σε κάποια αστρικά συστήματα οι ήλιοι προβάλουν τέτοιες 

πληροφορίες σε συγκεκριμένους πλανήτες… Και όχι μόνο πλανήτες, 

μπορεί να είναι σε ενδιάμεσο αστρικό χώρο, προκειμένου να 

διευκολύνουν τη διαδικασία εξέλιξης της ηλιόσφαιράς τους. 

Εισάγοντας στοιχεία από άλλα σύμπαντα εμπλουτίζουν την εμπειρία, 

πολύ περιορισμένα όμως. Και αυτό είναι όλο όσο μπορεί να ειπωθεί 

για σήμερα.  

Έτσι λοιπόν μαζεύουμε τις ενέργειές μας, σας καληνυχτίζουμε κ αι σας 

αφήνουμε για την ώρα, προκειμένου να συνεχίσετε την εργασία σας 

στο δικτύωμα. 

Θα είμαι παρών. 

Κρύων 
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