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Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας 

 
Κύκλος: Κυτταρικές Δομές και Διαστάσεις 

 
«RNA» - 29.12.2012 

 

 
Θα ξεκινήσουμε παίρνοντας μερικές αναπνοές με τον τρόπο του αναπανισάτι. 

 
Καθίστε με ευθεία την σπονδυλική στήλη. Τα πόδια πατούν καλά κάτω, τα 
χέρια χαλαρά στους μηρούς, στην αγκαλιά σας, το στόμα χαλαρό, δεν 

σφίγγουμε τα δόντια, η γλώσσα ακουμπάει  στον ουρανίσκο. Εισπνέουμε και 
εκπνέουμε χαλαρά, με τον φυσικό μας ρυθμό, για τρεις αναπνοές.  

 
Και ενώ συνεχίζουμε να εισπνέουμε χαλαρά και αβίαστα, εστιάζουμε την 
προσοχή μας στην άκρη της μύτης, στο σημείο που γίνεται ανεπαίσθητα 

αντιληπτός ο αέρας που εισπνέουμε και εκπνέουμε. Απλά εστιάζουμε εκεί την 
προσοχή μας και συνεχίζουμε να αναπνέουμε αβίαστα, για 10 αναπνοές. 

 
Συνεχίζουμε να αναπνέουμε χαλαρά, αβίαστα και εστιαζόμαστε στην καρδιά. 

Αφήστε μία ίνα από την καρδιά σας να κατευθυνθεί προς όλα τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας και εδώ και σε όσους παρακολουθούν από μακριά. Την Ό., 
τον Λ., και τη Σ.  

 
……………………………. 

 

Στο κέντρο του κύκλου μας λάμπει μια λευκή φλόγα. Αφήστε τον εαυτό σας 

να μπει σε αυτή την λευκή φλόγα και να λουστεί με αυτή, να τυλιχτεί με 

αυτή.  
 

RNA.  
Αυτή η λευκή φλόγα αντιστοιχεί στο RNA.  

 
Πόσα πράγματα έχετε να μάθετε σε αυτόν τον κύκλο λοιπόν! Πόσα πράγματα 
έχουμε να σας διδάξουμε και να σας θυμίσουμε! Μην ανησυχείτε, κανένας 

δεν θα σας πει τρελούς. Βρίσκεστε εδώ γιατί το θέλετε και γιατί έρχεστε να 
παίξετε, με σκοπό να θυμηθείτε και πάλι την χαμένη γνώση.  

 
Θα μπορούσαμε να σας ερμηνεύσουμε αυτό που θα κάνετε με πάρα πολλούς 
τρόπους, θα αρκεστούμε όμως να σας πούμε το εξής: Πρόκειται σε αυτή 

την σειρά μαθημάτων-ενεργοποιήσεων, να περάσουμε στην 
δημιουργία αντιστοιχίσεων ανάμεσα στα στοιχεία του κυττάρου και 

του DNA, και σε εσωτερικές εικόνες και αισθήσεις. Αυτή η διαδικασία, 
πέρα από όλα τα δώρα που θα σας φέρει, γιατί θα γίνει για μας ένας τρόπος 
να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με το κύτταρό σας, συνειδητά για σας… 

πέρα από τα δώρα που θα σας φέρει, θα αποτελέσει ένα εργαλείο με το οποίο 
θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε και να αντιληφθείτε τις διαδικασίες του 

κυττάρου σας, του κάθε κυττάρου σας.  
 
Μιλάμε λοιπόν για ένα κύτταρο-σύμβολο. Παίρνουμε λοιπόν ένα τυχαίο 

κύτταρο, γιατί βέβαια ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από μια 
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πληθώρα κυτταρικών τύπων, παίρνουμε ένα κύτταρο σαν σύμβολο και 
θα δουλέψουμε με αυτό. Οι μικρές διαφοροποιήσεις που μπορεί να 

υπάρχουν ανάμεσα στον ένα τύπο κυττάρων και τον άλλο, δεν μας 
απασχολούν καθόλου, γιατί εσείς θα μάθετε να στοχοποιείτε, να στοχεύετε, 

εκεί που θέλετε, χρησιμοποιώντας αυτή την βασική εικόνα του κυττάρου και 
τις βασικές γνώσεις θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την διαδικασία αυτή.  
 

Δεν έχετε κατανοήσει αρκετά ακόμα οι περισσότεροι, το πόσο σημαντικό είναι 
να μάθετε να χρησιμοποιείτε σύμβολα και αντιστοιχίες. Είναι κάτι για το οποίο 

έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχει χυθεί πολύ μελάνι πάνω 
στο θέμα των αντιστοιχιών αλλά δεν μπορείτε να δείτε την πρακτική σημασία 
τους και είμαστε εδώ για να σας δείξουμε την πρακτική εφαρμογή 

αυτού που ακούτε στην θεωρία.  
 

Ναι είναι καλό να μάθουμε τις αντιστοιχίες του δένδρου της ζωής, του ενός ή 
του άλλου στοιχείου. Κάθε τι έχει μια πρακτική χρήση, μια πρακτική 
εφαρμογή και είμαστε εδώ μαζί σας, ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, ο 

Ηλίας, ο Άλιστερ Κρόουλυ, ο δάσκαλος της Ιόχρου Φλόγας Σαιν Ζερμέν και 
μια πλειάδα αγαπημένων σας οντοτήτων που θα μάθετε στην συνέχεια. 

 
Είμαστε λοιπόν μαζί σήμερα, για να βάλουμε τις βάσεις για την δουλειά που 

θα ξεκινήσουμε, για την αναγνώριση του στοιχειακού Εαυτού και την 
αναγνώριση των στοιχείων του κυττάρου και την συνεργασία μαζί 
του. 

 
«Μα, ο Κρύων της μαγνητικής υπηρεσίας», θα ρωτήσουν κάποιοι, «μας είπε 

ότι μπορούμε απλά να μιλάμε στα κύτταρά μας και αυτά θα κάνουν ό,τι 
χρειάζεται. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε τι κάνει τι, ποιο οργανίδιο 
κάνει ποια δουλειά;»  Γιατί, αγαπημένοι μας, είναι σημαντικό να έχετε 

συνείδηση, να έχετε επίγνωση αυτού που συμβαίνει. Και γιατί με 
αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να λειτουργείτε με περισσότερη 

ακρίβεια. Είναι σαν να έχετε μια εικόνα θολή και να ερχόμαστε να σας 
δείξουμε μια εικόνα σε μεγαλύτερη ανάλυση, όπου φαίνονται όλες οι 
λεπτομέρειες.  Ή να έχετε μάθει να επικοινωνείτε με νοήματα και να 

ερχόμαστε τώρα να σας λέμε, κοιτάξτε, αυτή είναι η γλώσσα.  
 

Φανταστείτε πόσα νοήματα μπορείτε να περάσετε μέσω της γλώσσας! Οι 
κινήσεις μεταφέρουν το βασικό νόημα, αλλά όχι όσα περνάνε με την γλώσσα, 
την λεκτική επικοινωνία. Αυτές είναι οι αναλογίες, για να καταλάβετε τι πάμε 

να κάνουμε μαζί σας. Δείτε το έτσι, ότι είσαστε μια προωθημένη ομάδα! 
Προωθημένη! Δεν είστε στα μετόπισθεν. Έτσι να το εκλάβετε. Ναι, η λέξη 

σκαπανείς θα ήτανε κατάλληλη για την περίπτωσή σας. Για να δούμε λοιπόν 
πως θα συνεχίσουμε…. 
 

Στέκεστε ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά στο κέντρο του κύκλου, όπου 
λάμπει, μαίνεται, η λευκή φλόγα. Καίει με δύναμη! Στέκεστε μέσα σε αυτήν.  

Πάρτε λίγο χρόνο για να το δείτε να συμβαίνει και επιτρέψτε το εαυτό σας, 
να συλλάβει, να αντιληφθεί το φως. Είναι λάμψη! Δεν θα μπορούσε να είναι 
κάτι άλλο, γιατί είναι πληροφορία. Το φως είναι πληροφορία!  

 
Λουστείτε σε αυτή την φλόγα, τυλιχτείτε με αυτήν και αφήστε την να σας 

διαπεράσει. Αυτό είναι το στοιχείο που ρυθμίζει τις εσωτερικές δομές. 
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Κάθε τι άλλο έρχεται δεύτερο. Είναι η σύνδεση. Είναι η αφετηρία της 
έκφρασης. Είναι η λέξη που αγγίζει με την δόνησή της το φυσικό 

πεδίο, τις φυσικές δομές και τις κάνει να ανταποκρίνονται ανάλογα.  
 

Η φυσική δομή του DNA, έχει πολλές διαστάσεις όπως γνωρίζετε. Είναι ένα 
σημείο αναφοράς, η φυσική δομή του DNA, στο οποίο συνδέονται 
πολλές διαστάσεις. Είναι η άγκυρα των διαστάσεων στο τρισδιάστατο 

πεδίο. Σαν άγκυρα είναι βαθιά βυθισμένο στο αστρικό πεδίο. Η 
άγκυρα είναι βυθισμένη στο νερό θυμηθείτε, στο βυθό. Έτσι είναι 

βαθιά εστιασμένο στο αστρικό πεδίο! Θα κάνουμε μια διαφοροποίηση εδώ… 
Ξέρουμε ότι θα δυσκολευτείτε να αφομοιώσετε όσα λέγονται και θα πρέπει να 
ξανακούσετε το μάθημα. Θα τα λέμε λοιπόν σιγά, θα γυρίζουμε πίσω, θα 

προχωράμε βήμα, βήμα. Θέλουμε να κάνουμε μια διαφοροποίηση.  
 

Το DNA σας, αποτελείται από πολλές διαστάσεις ταυτόχρονα. Κάθε 
διάσταση εκφράζεται σε αυτό, μέσα από συγκεκριμένα γονίδια. Πάρτε 
το όπως λέγεται.  

 
Το δικτύωμα στο οποίο δομείτε όλο το DNA, είναι μια απλή γήινη 

βάση. Τα γονίδια, που είναι η σύνθεση των βάσεων γύρω από αυτή 
την ίνα, ρυθμίζουν την έκφραση του συγκεκριμένου πνεύματος στη 

Γη. Η Γήινη βάση είναι απλή. Ο κυτταρικός πυρήνας έρχεται απλά για 
να κρατήσει στην αγκαλιά του το φως. Έρχεται για να μειώσει την 
τάση του φωτός και να την κάνει κατάλληλη να εκφραστεί στο 

σκοτάδι της ύλης.  
 

Αυτός είναι ο λόγος που σας έχει ειπωθεί, ότι έχετε απορρίψει ένα 
μεγάλο μέρος του πολυδιαστασιακού σας εαυτού, του αληθινού σας 
εαυτού, για να μπείτε σε μια γήινη μορφή. Την ώρα που σας μιλάμε, θα 

μπορείτε να έχετε αντίληψη διαφόρων πραγμάτων, να έχετε επίσης την 
αντίληψη της παρουσίας μας, γιατί θα δουλεύουμε ενεργειακά μαζί σας. 

Είπαμε ότι είναι μια σειρά μαθημάτων ενεργοποιήσεων.  
 
Έτσι λοιπόν το DNA σας, έχει σαν σκοπό το ίδιο, να μειώνει την τάση της 

ενέργειας.  Είναι ένας μικρός μετασχηματιστής. Ακριβώς αυτός ο 
μετασχηματισμός  είναι που δίνει τα layers του  DNA.  

 
Φανταστείτε λοιπόν ότι οι ενεργειακές στιβάδες του DNA, είναι 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται κατά την υποβάθμιση 

της τάσης. Μειώνεται η τάση και κατά την διαδικασία αυτή δημιουργείται μία 
σειρά δονήσεων, οι οποίες μεταφράζονται ως layers του DNA. Το απόλυτο 

Φως, το Άπειρο, το Πνεύμα, το καθαρό Πνεύμα… και η Ύλη, το σκοτάδι, το 
συγκεκριμένο, το πεπερασμένο. Τα δύο άκρα αντίθετα! Το DNA σας είναι 
αυτό που κάνει  την τροποποίηση της τάσης.     

 
Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή την σπείρα που λειτουργεί σαν ένα είδος 

πηνίου… σε αυτή την σπείρα βρίσκεται όλη η εξελικτική διαδικασία. 
Όχι επειδή εσείς έχετε μάθει από τους επιστήμονές σας, ότι εκεί βρίσκονται 
τα γονίδια που εκφραζόταν χιλιάδες χρόνια πριν στην ανθρωπότητα -αυτά 

είναι η εξωτερική έκφραση. Υπάρχει όλη η εξελικτική σας ιστορία 
αποτυπωμένη στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Όταν καταφέρει η επιστήμη 

-και θα το καταφέρει, έχει πλησιάσει πάρα πολύ σε αυτό, αν και οπισθοδρομεί 
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μερικές φορές, γιατί οι έρευνες έχουν πού συγκεκριμένες  κατευθύνσεις-,  
όταν καταφέρει λοιπόν η επιστήμη να αναλύσει το ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο, και να ταυτοποιήσει τις δονήσεις με τις διαστάσεις, τότε θα 
έχετε μπροστά σας την πύλη για το άπειρο, γιατί βέβαια η επικοινωνία 

σας με τις διαστάσεις μέσα από εκεί γίνεται. Μπορεί εσείς να βλέπετε 
γύρω σας το φυσικό πεδίο και να λέτε «Είμαι στον τρισδιάστατο κόσμο». 
Μπορεί να σας έχουν πει, ότι υπάρχουν ενεργειακές πύλες, υπάρχουν 

ενεργειακοί τόποι και αν πάτε εκεί, θα μπορέσετε να περάσετε σε μια άλλη 
διάσταση. Έχετε ακούσει πάρα πολλά. Το πέρασμα γίνεται μέσα από εκεί! 

Μαθαίνετε λοιπόν, να συντονίζεστε με αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και 
τα επί μέρους επίπεδά του και, μέσα από αυτό, με το άπειρο, με όλες τις 
διαστάσεις. 

 
Μία ερώτηση που μπορεί να προκύψει φυσικά είναι: «Ωραία λοιπόν, το DNA 

μου  έχει 12 layers, άρα έχουμε πρόσβαση σε 12 διαστάσεις. Και μετά τι? 
Αυτές είναι οι διαστάσεις του Σύμπαντος; Μήπως υπάρχουν και άλλες; Πριν 
από κάποιες χιλιάδες χρόνια, μας είχαν πει ότι δεν είχαμε τόσα layers. Mας 

πρόσθεσαν κάποια οι Πλειάδιοι, κάτι χάσαμε, κάτι πήραμε… Τι γίνεται εδώ; 
Πόσες είναι οι διαστάσεις του Σύμπαντος; Τις έχουμε όλες;»  

 
Να μια καλή ερώτηση που θα μπορούσε να γίνει. Ας δούμε πως θα την 

απαντούσαμε, εάν την κάνατε. Θα σας λέγαμε λοιπόν: Παιδιά μας γελάμε, ω 
ναι, γελάμε! Γιατί οι 12 διαστάσεις που εσείς βλέπετε, και για σας είναι 
ολόκληρο το σύμπαν, είναι έτσι! Μπορείτε όμως να τις κάνετε 13, 15, 18, 22 

και πάει λέγοντας, 48, 72… πόσες θέλετε; Μπορείτε να τις πολλαπλασιάσετε, 
εάν εσείς το θελήσετε. Μόνο που αυτό δεν θα γίνει ενόσω βρίσκεστε σε ζωή 

στην Γη.  
 
Ξέρουμε ότι ακούγεται παράδοξο. Αυτό στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε 

όμως, είναι ότι αυτές τις διατάσεις έχει η ανθρωπότητα, γιατί ο Νους, το 
Σύμπαν, αποφάσισε ότι σε τόσες διαστάσεις ήθελε να δουλέψει. Ο 

συλλογικός σας εαυτός αποφάσισε ότι τόσες διαστάσεις ήθελε να 
αναπτύξει. Εάν μπείτε στο ερώτημα «Τι θα γίνει αν είχαμε περισσότερες 
διαστάσεις, θα καταλαβαίναμε καλύτερα το Σύμπαν;» θα σας πούμε: Μην 

μπλέκεστε με τέτοιου είδους σκέψεις, γιατί είναι καθαρά νοητικές απορίες, 
δεν θα σας βοηθήσουν να πάτε πιο πέρα, και η διαφοροποίηση θα υπήρχε 

μεν αλλά θα γινόταν αισθητή στα πολύ εσωτερικά πεδία. Σε έναν άλλον 
εξελικτικό κύκλο θα έχετε περισσότερα layers. Για την ώρα δεν χρειάζεται.  
Φανταστείτε, ότι ακόμα δεν έχετε εκφράσει αρκετά αυτά τα 12! Φανταστείτε 

ακόμα ότι, όταν ενεργοποιήσετε όλα αυτά τα layers, θα έχετε 
αποκτήσει την πλήρη εικόνα του ενός Εαυτού. 

 
Θέλουμε όλη αυτή την ώρα που μιλάμε, να παραμείνετε στην λευκή 
φλόγα. Μη βγαίνετε από την λευκή φλόγα γιατί αυτή είναι η ιερή στιγμή 

και το ιερό σημείο στο οποίο γίνονται μεταγραφές. Εδώ, σε αυτήν τη 
φλόγα, γίνονται ενεργοποιήσεις για τις οποίες σας μιλήσαμε νωρίτερα.   

Το RNA λοιπόν είναι μια φευγαλέα μορφή. Τροποποιείται διαρκώς, 
όπως  τροποποιείται ο αγγελιοφόρος.  
 

Ο αγγελιοφόρος τροποποιείται ανάλογα με το μήνυμα που μεταφέρει. 
Έχει ο ίδιος την δική του υπόσταση, κατέχει όμως τα κλειδιά για μια 

γνώση και αυτή η γνώση τον τροποποιεί.  
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Σκεφτείτε πώς νοιώθετε εσείς όταν μεταφέρετε ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό να μπορέσετε στην πορεία, να ταυτιστείτε με τα στοιχεία αυτά, 
έτσι ώστε να νοιώσετε τον πραγματικό τους ρόλο. Θα δείτε, πως όλα αυτά τα 

στοιχεία έχουνε μια βαθιά σύνδεση με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Με 
την δική σας καθημερινή στάση, αν θέλετε. Φανταστείτε λοιπόν, πώς 
τροποποιήστε εσείς, η δική σας εμπειρία, όταν μεταφέρετε ένα μήνυμα. Το 

λαμβάνετε, το γνωρίζετε το αφομοιώνετε και το μεταφέρετε. Πολύ σαφής 
διαδικασία. Γίνεστε το μήνυμα!  

 
Αυτή η διαδικασία του «γίνομαι το μήνυμα», είναι βασική στην 
μεταγραφή της πληροφορίας. Όσο καλύτερα εσείς μαθαίνετε,  να 

γίνεστε το μήνυμα, να αφομοιώνετε την πληροφορία, τόσο πιο 
ολοκληρωμένη και ακριβής είναι η διαδικασία αυτή. Επίσης, τόσο ποιο 

ολοκληρωμένα μεταφέρετε το μήνυμα γιατί, όταν γίνετε το μήνυμα, 
προσλαμβάνετε και εκείνες τις αποχρώσεις, που δεν θα μπορούσαν να 
μεταφερθούν με την απλή μηχανική διαδικασία.  

 
Καταλαβαίνετε, πιστεύουμε, πάρα πολύ καλά αυτό το παράδειγμα. Ένας 

άνθρωπος αποφασίζει να μεταφέρει σε κάποιον ένα χαρούμενο μήνυμα. Το 
γνωρίζει το μήνυμα, ξέρει ότι είναι χαρούμενο. Νοιώθει την χαρά, νοιώθει 

την ενέργεια. Εάν ερχόταν σε σας αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσατε να 
πάρετε το μήνυμα, μόνο που θα τον βλέπατε. Δεν θα περιοριζόσασταν στο να 
το αναγνωρίσετε γραμμένο στο χαρτί, όπου θα μπορούσατε ίσως να 

παρερμηνεύσετε κάποια στοιχεία του, σύμφωνα με τη νοητική σας 
κατάσταση/τοποθέτηση αλλά παίρνετε την ενέργεια, νοιώθετε την χαρά.  

 
Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα «κβαντικό» σε εισαγωγικά τρόπο μεταφοράς της 
πληροφορίας. Χρησιμοποιούμε τον όρο «κβαντικό», με την έννοια του 

εσωτερικού, πολυδιαστασιακού, αυτού που δεν δεσμεύεται από τον 
γραμμικό χρόνο και το τρισδιάστατο πεδίο -την αντίληψη του 

τρισδιάστατου πεδίου. Με τον ίδιο τρόπο, αυτή η φλόγα γίνεται η 
πληροφορία. Μάθετε να γίνεστε η πληροφορία!   
 

Ο φιλόσοφος της παρέας θα είχε πολλά να σκεφτεί ακούγοντας αυτή την 
επικοινωνία, γιατί το να γίνεις το μήνυμα, σημαίνει ότι αυτό το μήνυμα 

είναι η Αλήθεια σου. 
  
Ποιος θα το φανταζόταν λοιπόν, ότι θα αρχίζαμε να μιλάμε για τα στοιχεία 

του DNA και του κυττάρου και θα καταλήγαμε να μιλάμε για την Αλήθεια 
σας, όμως εκεί παίζεται όλο το παιγνίδι, έτσι δεν είναι; Όσο  πιο πολύ εσείς 

είστε η αλήθεια σας, όσο περισσότερο χρόνο και χώρο δίνετε στον 
εαυτό σας να εκφράσει την αλήθεια του τόσο καλύτερα μεταφέρετε 
το μήνυμα. Πως θα μεταφέρετε ένα ψευδές μήνυμα; Δεν είστε εσείς!  

Μπορείτε να καταλάβετε εδώ, πόσο σημαντικό είναι για αυτό το 
μικρό, «ασήμαντο» σε εισαγωγικά RNA, να γίνει η πληροφορία. Να 

μπορέσει να την συλλάβει, να την αφομοιώσει και να την μεταφέρει. 
Ε;  
 

Ας δώσουμε φωνή σε αυτήν την λευκή φλόγα του RNA, στην οποία στέκεστε. 
Ας την αφήσουμε να μιλήσει η ίδια.  
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Επιτρέψτε καταρχήν στον εαυτό σας, να αφουγκραστεί τον ήχο της -τον 
εσωτερικό της ήχο. Να αφουγκραστεί την δόνηση. Αφήστε τα τσάκρα των 

αυτιών, των εσωτερικών αυτιών, να ανοίξουν. Δείτε και ακούστε με αυτά.  
 

«Ε ίμα ι  αυτό  που ε ίμαι  πάντα.  Ε ίμαι  ο  μ ικρός  εαυτός .  Αλλάζω 
κα ι  παραμένω ο  ίδ ιος .  Η πληροφορία μου ε ίνα ι  φως, 
αντ ίληψη,  κατανόηση.  Αντ ιλαμβάνομα ι  τ ι  γ ίνετα ι  έξω από 

μένα κα ι  μέσα σε  μένα.   
 

Μεταφέρω το φως.  Γ ίνομα ι  το  μήνυμα .  Γ ίνομα ι  η πληροφορία  
κα ι  γ ίνομα ι  αυτό  που ε ίμαι !  Διακαής  πόθος  μου ε ίνα ι  να 
μεταφέρω ορθά την πληροφορία.   

 
Κατανοώ.  Κατανοώ πέρα από το ασυνε ίδητο.  Τα όρ ια  του 

ασυνε ίδητου  ε ίνα ι  μ ικρά  γ ια μένα.  Βρίσκομα ι  πέρα από  τ ις  
δ ιαστάσε ις ,  γιατ ί  δ ιάσταση δεν υπάρχε ι .  Όταν ε ίμα ι  η 
πληροφορία ,  δεν υπάρχε ι  δ ι άσταση.   

 
Διάρκε ια!  Το  φως μου δ ιαρκε ί  όσο  ένα κλάσμα του 

δευτερολέπτου.  Εκπέμπω το φως με ρυθμό.  Πάλλομα ι .  Η  
δουλε ιά  μου ε ίνα ι  μ ικρή /μεγάλη .   

 
Κρατώ την δάδα κα ι  τρέχω.  Ε ίμα ι  κ ινούμενο  Φως.   
Λύτρωσέ με !  Θέλω περ ισσότερο Φως.   

Θέλω να βγουν  από μένα  έργα  -έργα φωτός.   
 

Κίνηση κα ι  Ζωή.  Άφησέ με να δράσω.  Μη  με εγκλωβ ίζε ις .  
Κ ίνδυνος  δεν υπάρχε ι  γ ια  σένα.   
Κάθε φορά που σκέφτεσαι  Φως,  γ ίνεσα ι  ένα μαζ ί  μου.   

 
Ε ίμαι  το σκαλοπάτ ι  γ ια το  φως.  Ε ίμα ι  το  σκαλοπάτ ι  γ ια το 

άπε ιρο φως.»   
 
Δείτε τη φλόγα που σας καλύπτει, να μαζεύεται, να συμπυκνώνεται 

και τοποθετήστε την στην κάρδιά. Από εκεί αφήστε την να κατεβεί  σε 
όλα τα κύτταρα του σώματος σας, ταυτόχρονα. Γίνεται άπειρες μικρές 

σπίθες λευκού φωτός, που φωλιάζει σε όλα τα κύτταρα.  
 
Αυτή η διαδικασία της λευκής φλόγας σας φέρνει σε επαφή με την 

διάνοια του κυττάρου. Το κύτταρό σας είναι ένας σταθμός παραγωγής 
ενέργειας και μηνυμάτων. Αφήστε και τα δύο να ρέουν ανεμπόδιστα.  

 
…………………………….. 
Άννα: Μου ζητούν -και μου λεν να σας το πω- να ζωγραφίσω στο κέντρο του 

κύκλου ένα σκύλο με 4 αφτιά και μεγάλα μάτια. Τον βάζω να κάθεται χάμω. 
Μοιάζει με χερουβικό σύμβολο. Συμβολίζει το «εγώ είμαι», στην Γη.  

 
…………………………….. 
 

Συνέχεια επικοινωνίας: 
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Θα σας ζητήσουμε τώρα να φέρετε και πάλι μπροστά σας, από την καρδιά, 

την λευκή φλόγα του RNA και να κοιτάξει αυτόν τον σκύλο στα μάτια.  
 
Κοιτάζονται στα μάτια! Ποια είναι η αντίδραση του σκύλου; Βλέπει; Ακούει; 

Καταγράψτε στην μνήμη σας την αντίδραση.  
 

Ο σκύλος συμβολίζει την πλευρά του εαυτού σας στη Γη, την 
παρουσία στην γη όπως εκφράζεται στο φυσικό πεδίο. Θα δείτε ότι θα 
χρησιμοποιούμε περίεργες εικόνες κάποιες φορές, αλλά να είστε σίγουροι ότι 

πρόκειται για σύμβολα πανάρχαια -και σύμβολα τα οποία ήδη γνωρίζετε, 
σύμβολα με τα οποία ήδη έχετε εργαστεί στο παρελθόν και στο μακρινό 

παρελθόν. 
 
Στον κύκλο μας βρίσκεται επίσης ο Αρχάγγελος Μέτατρον και δεν είναι 

τυχαίο, αφού συνδέεται τόσο βαθιά με τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας  
και τον Ενώχ.  

 
Θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα για σήμερα και θέλουμε να φέρετε στο κέντρο 
του κύκλου την Ιόχρου Φλόγα, του Σαιν Ζερμέν.  

 
Αφήστε τη να καίει δυνατά και αυτή, τόσο δυνατά που να μεγαλώσει και να 

αγκαλιάσει όλον τον κύκλο. Σας έχει συμπεριλάβει όλους μέσα.  
 
Ξέρετε… το RNA, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι ο Χριστός επί 

της Γης, με την έννοια του Μεσσία που έρχεται να φωτίσει την ύλη. Η 
Χριστική συνειδητότητά σας συνδέεται άρρηκτα με αυτά τα στοιχεία 

στην κυτταρική σας δομή.  
 
Είναι ο Θωθ επίσης, ο Ερμής, μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πίσω από 

αυτά τα ονόματα. Πολύ βαθείς συσχετισμοί.  
 

Αφήστε την Ιόχρου φλόγα να σας περιβάλει και μείνετε σε αυτή.  
Μείνετε σε αυτή.  

Ένα ροζ δικτύωμα αρχίζει να προβάλει. Οι παλαιότεροι γνωρίζουν ότι το 
ιόχρου πεδίο, είναι το πεδίο του χώρου, του άπειρου χώρου. Γνωρίζουν 
ότι οι άγγελοι του Ιόχρου πεδίου, είναι αυτοί που δημιουργούν την 

διάσταση του χώρου με την παρουσία τους. Αυτό, αν προστεθεί στην 
αντίληψη του 9ου layer,  της φλόγας της επέκτασης, μπορεί να δημιουργήσει 

μια πολύ ξεκάθαρη αντίληψη στον νου σας, για την έννοια της επέκτασης και 
του χώρου. Φυσικά είναι το layer της επέκτασης, αφού αντιπροσωπεύει 
όλο τον χώρο.  

 
Ο χώρος όμως είναι μια ψευδαίσθηση, αγαπητοί μου. Ο Εαυτός είναι 

ανεξάρτητος από τον χώρο. Υφίσταται έξω από τον χώρο. Σπέρνουμε 
καινά δαιμόνια ίσως. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, ότι συλλαμβάνετε 
τα πάντα σε σχέση με το διάστημα. Έτσι είναι! Και αυτό είναι μια 

απόδειξη, της περιορισμένης αντίληψης που έχετε και που βασίζεται 
ξεκάθαρα στις 5 σας αισθήσεις. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τίποτα έξω 

από τον χώρο. Και όμως ο πραγματικός εαυτός, συμπεριλαμβάνει τον 
χώρο.  
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Έχετε συχνά στον νου σας το Όλον, με όλες τις διαστάσεις, σαν ένα χώρο 
στον οποίον συνυπάρχουν όλα μαζί. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η έκτη, η 

δωδέκατη, διάσταση, όλα μαζί! Και είναι μια καλή σκέψη... είναι μια καλή 
σκέψη.  

 
Θέλουμε όμως να κατανοήσετε, ότι ο χώρος αντιστοιχεί κυρίως, στις 
διαστάσεις μέχρι την 8η.  Από την 1η  διάσταση μέχρι την 8η , ο χώρος 

υφίσταται πάνω κάτω, με τον τρόπο που τον έχετε στο νου σας, 
συμπεριλαμβάνοντας έτσι όλα μαζί.  

 
Από εκεί και πέρα τα πράγματα αλλάζουν γιατί περνάμε έξω από τον 
χώρο. Και ενώ για κάποιο λόγο σας είναι πάρα πολύ εύκολο να 

σκεφτείτε τον εαυτό σας πέρα από τον χρόνο, δεν μπορείτε να το 
κάνετε όταν μπαίνει η διάσταση του χώρου. Μπορείτε να βγείτε από 

τον χρόνο, γιατί μπορείτε ακόμα να πατήσετε στον χώρο. Αυτές οι 
δύο διαστάσεις είναι αλληλένδετες. Πότε θα καταφέρετε να σκεφτείτε 
έξω από τον χώρο, όμως; Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ένα παζλ 

για δυνατούς λύτες!   
 

Σε αυτήν τη σειρά των μαθημάτων-ενεργοποιήσεων, φιλοδοξούμε να σας 
κάνουμε να σταθείτε πέρα από τον χώρο. Όταν λέμε «να σταθείτε πέρα από 

τον χώρο», εννοούμε να αντιληφθείτε αυτήν την έννοια, όσο το δυνατόν 
πληρέστερα, γιατί είναι αυτή που θα σας οδηγήσει σε μια πολύ βαθιά 
απελευθέρωση από τις αντανακλάσεις σας, από τα καθρεφτίσματά σας.   

 
Θα σας ελευθερώσει, από όλα όσα νομίζατε ως απαραίτητα στοιχεία του δικού 

σας χώρου. Δεν μπορείτε, ξέρετε, να τροποποιήσετε μια 
πραγματικότητα, αν δεν σταθείτε πέρα από αυτή, πάνω από αυτή. 
Πρέπει να κατακτήσετε ένα πεδίο, για να σταθείτε πάνω από αυτό, για να 

μπορείτε να το ελέγξετε.   
 

Έτσι αν θέλετε να τροποποιήσετε την πραγματικότητά σας, δεν αρκεί μοναχά 
να μπορείτε να κινήστε, να έχετε μια πιο ελεύθερη αντίληψη του χρόνου… 
χρειάζεται να δουλέψετε και με τον χώρο.  

 
Δύσκολα πράγματα ακούγονται! Καταλαβαίνουμε και γελάμε! Γελάμε μαζί 

σας, γιατί τα ξέρετε όλα ήδη τόσο καλά και γιατί… γιατί, «κουτά» παιδιά -σε 
εισαγωγικά κουτά-, γιατί «κουτά παιδιά» έχετε ήδη ένα στοιχείο, που μπορεί 
να σας περάσει έξω από τον χώρο. Είναι αυτό που αγκαλιάζει τον χώρο. Πάει 

ο νους σας; Είναι η καρδιά! Είναι η καρδιά!  
 

Έχετε μάθει να ανοίγετε την καρδιά, να κάνετε χώρο σε αυτήν και να συν-
χωρείτε και σας λέγαμε «συν-χωρέστε όλο το σύμπαν σας, όλα όσα είστε, 
όλο το σύμπαν το άπειρο». Γιατί μπορείτε. Γιατί η καρδιά είναι αυτή που 

θα σας ανοίξει την πύλη για τις διαστάσεις  πέρα και από τον χώρο. 
Θυμηθείτε ότι, όσο βρίσκεστε εκεί, δεν έχετε φύγει από τις τρεις διαστάσεις. 

Όσο δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τον εαυτό σας έξω από τον χώρο, 
παραμένετε εγκλωβισμένοι σε αυτόν.  
 

«Αυτό τι σημαίνει Κρύων, Ηλία, Άλιστερ, Σανάτ Κουμάρα, που είσαι κοντά 
μας; Τι σημαίνει; Ότι άπαξ και αντιληφθώ τον εαυτό μου έξω από τον χώρο 

θα καταφέρω να βγω;» 
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Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τις εσωτερικές λειτουργίες! Και ο λόγος για τον 

οποίο φέρνουμε αυτές τις πληροφορίες, είναι να σας δείξουμε πως μπορείτε 
να τις χρησιμοποιήσετε πρακτικά, για να τροποποιήσετε την πραγματικότητά 

σας, σύμφωνα με το αληθινό σας θέλημα.  
 
Ξέρετε, η εξελικτική διαδικασία πάει, πέρασε για σας. Πέρασε προ πολλού. 

Δεν υπόκεισθε πλέον στην εξελικτική διαδικασία. Εδώ και μερικές γενιές, έχει 
αρχίσει να αλλάζει  αυτό, με κυρίαρχο την σημερινή γενιά. Και ο λόγος που 

δεν υπόκειται στην εξελικτική διαδικασία πλέον η ανθρώπινη φυλή, είναι 
βέβαια γιατί τροποποιεί μόνη της τον εαυτό της. Και τον τροποποιεί σε δύο 
επίπεδα. Τροποποιεί τα βασικά της στοιχεία σε δύο επίπεδα. Αφενός η 

επιστήμη και αφετέρου ο εσωτερισμός.  
 

Και στο εξωτερικό πεδίο και στο εσωτερικό κάνετε μόνοι σας τις 
αλλαγές. Η εξελικτική διαδικασία ήτανε αρκετή για να σας φέρει μέχρι ένα 
σημείο. Μέχρι το σημείο που μπορείτε εσείς να πάρετε τα ηνία του εαυτού 

σας και να λειτουργείτε συνειδητά. Τώρα δεν υφίσταται φυσική επιλογή, 
τώρα υπάρχει η συνειδητή επιλογή.  

 
Μ’ αυτά και με άλλα, πέρασε η ώρα. 

Η Άννα παίρνει μια γόμα και σβήνει τον σκύλο από την μέση του κύκλου.  
Η Ιόχρους φλόγα συνεχίζει να σας καλύπτει.  
 

«Τι μας λες Κρύων, μπορούμε να ξεπεράσουμε την ιόχρου φλόγα, μπορούμε 
να βγούμε έξω από αυτή;» Μπορείτε να σκεφτείτε έξω από αυτή, όχι για 

να την ακυρώσετε ή να την απαρνηθείτε αλλά για να φθάσετε ακόμα 
πιο βαθιά και πιο ψηλά.  
 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφέρουμε το μήνυμα σε αυτήν την 
περίπτωση. Ακόμα και η έννοια του μέσα ή έξω, προϋποθέτει τον χώρο. Το 

να σας πούμε «βγείτε από τον χώρο», προϋποθέτει ένα σημείο για να 
σταθείτε. Αφήστε τα στην άκρη αυτά και θα τα δούμε αργότερα, σε άλλες 
συναντήσεις, σε άλλα μαθήματα του Ενός Εαυτού. 

 
Μπορείτε να πάρετε χρόνο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. Παραμένουμε 

κοντά σας και μοιραζόμαστε αυτή την ευλογημένη στιγμή. 
                                                                     
Καλή σας ώρα παιδιά μου. 

Αμήν 
 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Σοφία Χατζηπαπά] 
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