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Φωνές. Φωνές πολλές ακούγονται στο κεφάλι της Άννας. Δεν μπορεί να 

καταλάβει ποιοι μιλούν. Είμαστε πολλοί σήμερα. Όχι μόνο ένας ή δύο, 

πάμπολοι. Είμαστε οι σύντροφοι του Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, καθώς 

η δική του ενέργεια μας ανεβάζει εδώ πάνω από τα έγκατα της γης και τα βάθη 

της θαλάσσης και τα πιο μακρινά μέρη του στερεώματος. Ελκόμεθα από τις 

ενέργειες του Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας.  

Ομιλεί ο ίδιος, με χιλιάδες φωνές, μέσα από άπειρες ψυχές που οδηγεί. Εκείνος 

μιλάει. Έτσι μιλάτε κι εσείς, έτσι μιλάει το Πνεύμα μέσα από εσάς. Μέσα από 

χιλιάδες ανθρώπους μιλάει. Εκατομμύρια. Είτε είναι συνειδητοί είτε όχι. Λεν ότι 

είναι δικά τους τα λόγια που προφέρουν, ότι είναι δική τους η ανάσα που 

αναπνέουν. Ο αέρας γεμίζει το δικό τους σώμα και το ενεργοποιεί. Και επειδή 

είναι εκείνοι οι φύλακες του σώματος, είναι, σε πλήρη ταύτιση με αυτό, τόσο 

που πιστεύουν πως, ό,τι κάνουν, το κάνουν οι ίδιοι. Ό,τι λόγια λεν, τα λένε οι 

ίδιοι. Ό,τι ακούν, τα δικά τους αυτιά τα ακούν. Ό,τι νιώθουν, ό,τι 

απεργάζονται, ό,τι ο νους τους συλλαμβάνει, τα θεωρούν δικά τους. Κι όμως 

στο σύμπαν των έξι ακτίνων δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα.  

Το εξάκτινο σύμπαν απλώνεται παντού, σε όλη την πλάση, σε όλο το 

στερέωμα. Οι μέλισσες είναι εκείνες που συμβολίζουν το εξάκτινο 

σύμπαν. Τα κελιά της κηρήθρας της κυψέλης τους το απεικονίζουν. Οι 

μέλισσες κυοφορούν επίσης. Κυοφορούν ενέργειες, που ενσταλάζουν στη 

γη σιγανά, ταπεινά, χωρίς κανένας να το κατανοεί, να το αντιλαμβάνεται. Τα 

εξαγωνικά κελιά της κηρήθρας είναι το σημείο μηδέν. Είναι το σημείο 

από όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός. Είναι το σημείο της νόησης του εντόμου. Του 

εντόμου που κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά μια δική του επινόηση. 

Μια δική του επινόηση για να μπορεί να φέρνει κοντά περισσότερες κυψέλες 

και να θρέφει, να προστατεύει και να συντηρεί μελίσσια. Είναι το σημείο της 

νόησης του εντόμου, που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για τη δική του διαιώνιση, 

παρέχοντάς του μέλι και κερί και ό,τι αγαθά έχει.  

Και η αλήθεια είναι ότι του τα παρέχει συνειδητά, γιατί θα μπορούσαν πολύ 

εύκολα να ξεχυθούν και να φύγουν όλα αυτά τα μελίσσια. Οικειοθελώς 

παραμένουν. Όχι απλώς επειδή υπάρχει μια βασίλισσα κάπου. Οι μέλισσες 

ξέρουν. Πληρώνουν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τις φροντίζει. Και μην το 

ξεχάσετε ποτέ αυτό! Θεωρούν ότι σας έχουν εκπαιδεύσει να τις 

προστατεύετε και συνυπάρχετε αρμονικά. Δεν τους πειράζει να 

προσφέρουν την τροφή τους, δεν τους πειράζει να προσφέρουν το μέλι, να 

προσφέρουν το κερί, γιατί ξέρουν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται το είδος 

τους, η φυλή τους, αν πούμε ότι υπάρχουν φυλές εντόμων. Έτσι, το ποιος έχει 
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εκπαιδεύσει ποιον είναι ένα άλλο θέμα, ποιος χρησιμοποιεί ποιον. Είναι πολλές 

οι μέλισσες και έχουν τη δική τους οπτική των πραγμάτων. Μοιράζονται πολλά 

και περιμένουν επίσης πολλά. 

Αφήστε το Πνεύμα της Μέλισσας να σας καθοδηγήσει. Καλέστε τη 

Μέλισσα, τη θεά και ζητήστε την καθοδήγησή της. Σκαλίστε μια 

μέλισσα στο ξύλο, ζητήστε από τη συλλογική νοημοσύνη των μελισσών 

να μοιραστεί μαζί σας τα μυστικά της και τη σοφία της. Δεν είμαστε εδώ 

ακριβώς για να μιλήσουμε για τη σοφία της μέλισσας, όμως αυτή η σοφία 

αντανακλάται σε όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Συνδέεται με αυτά. Χρειάζεστε 

χρόνο για να κατανοήσετε πού πηγαίνει αυτή η συζήτηση…  

Το εξάκτινο σύμπαν είναι εδώ.  

Σας μιλά ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας.  

Χρειάζεται να αφήσετε τους αρμούς της νόησής σας ελαφρώς να χαλαρώσουν. 

Χαλαρώστε τους, έτσι ώστε να μπορεί το φρέσκο αεράκι να περνά ανάμεσά 

τους. Αυτό που βιώσατε το 2020, είναι η ροή, η φορά, της μέλισσας και αυτό 

θα επιταθεί τους επόμενους μήνες. Θα επιταθεί η ανάγκη της προστασίας της 

συλλογικότητας και  συλλογικής νόησης εν γένει. Τη συλλογικότητα την 

αντιλαμβάνεστε σε πολλά επίπεδα, που πολώνονται σε δύο κυρίως, το 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Έξω από εσάς υπάρχει η μεγάλη συλλογικότητα 

της κοινωνίας και μικρότερες ομαδικές συλλογικότητες ενώ εσωτερικά υπάρχει 

η συλλογικότητα που είστε εσείς. 

Συχνά γκρινιάζετε για την έλλειψη ομόνοιας, συμφωνίας, εξωτερικά. Την 

έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στα κοινωνικά μέλη. Φανταστείτε την 

αντίστοιχη κατάσταση μέσα σας, μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό! Φανταστείτε το 

δεξί σας χέρι να μην συμφωνεί με το αριστερό. Το πεδίο ενός νευρώνα να είναι 

δυσαρμονικό προς το πεδίο ενός άλλου και η μία μνήμη σας να αντιπαρατίθεται 

στην άλλη, να φαίνεται ότι ακυρώνει μία άλλη. Όλα αυτά είναι εκδοχές του 

εξάκτινου σύμπαντος. Είναι προβλήματα που προκύπτουν καθώς η 

ενέργεια του εξάκτινου σύμπαντος εξωτερικεύεται στη γη. Επίτευξη 

συμφωνίας. Είναι τόσο σημαντική εξωτερικά όσο και εσωτερικά.  

Μελισσάνθη. Η φίλη σας η Μελισσάνθη είναι σήμερα εδώ. Εξασκείται στο να 

μεταφέρει μηνύματα από την πλευρά του εξάκτινου σύμπαντος στο ανθρώπινο, 

σ’ αυτό που ακόμα επικρατεί, ισχύει, στη γη. Η Μελισσάνθη στο σύμπαν που 

βρίσκεται είναι μία χορεύτρια. Μια όμορφη χορεύτρια με ψηλά, λιγνά πόδια, 

αέρινη. Τα μαλλιά της σχηματίζουν μπούκλες, καθώς πέφτουν στους ώμους 

της. Στο σώμα της φοράει το ρούχο των μελισσών, διάφανο, φτιαγμένο από 

ένα υλικό που θυμίζει τα φτερά των μελισσών. Ιριδίζει. Η Μελισσάνθη έχει μία 

μορφή που μοιάζει με την ανθρώπινη, γιατί προσπαθεί να σας προσεγγίσει. Η 

φύση της όμως είναι άλλη. Μπήκε κι αυτή μέσα από μία σχισμή του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, μια σχισμή του χωροχρόνου. Μπήκε και εποπτεύει 

τα γήινα. Δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης, παρά μόνο για να κάνει αυτό που πρέπει 

να κάνει.  

Οι άνθρωποι βρίσκουν μια τέτοια συμπεριφορά πολύ βαρετή. Οι άνθρωποι 

θαυμάζουν τις μέλισσες για την εργατικότητά τους και το πνεύμα ομαδικότητας 
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που τις διέπει και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν την κυψέλη τους και 

τη βασίλισσά τους από τους εχθρούς. Όμως οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν έχουν 

κανένα λόγο να συμπεριφέρονται όπως οι μέλισσες, γιατί η ζωή είναι όμορφη 

και έχουν οι ίδιοι πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Δεν βρίσκουν το λόγο οι άνθρωποι 

να αφιερώσουν τη ζωή τους σε ένα σκοπό. Ίσως επειδή η ζωή τους είναι πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή μιας μέλισσας στη γη και δεν καταλαβαίνουν πώς 

μπορούν να την ξοδέψουν όλη, αφιερώνοντας τον εαυτό τους σε ένα σκοπό. 

Χρειάζονται παιχνίδι, χρειάζονται συχνά να αφήνουν την προσοχή τους να 

διασπάται σε πράγματα μηδαμινά. Λένε ότι αυτό τους ξεκουράζει.  

Οι άνθρωποι όμως χαίρονται και αγαπούν, αγαπούν με θάρρος και όταν 

φτάσεις σε αυτό που αγαπούν, δεν μπορείς να τους παραβγείς στην αφοσίωση. 

Έτσι, αυτό που μια μέλισσα το κάνει απλώς επειδή υπάρχει, απλώς επειδή 

αυτός είναι ο τρόπος της ύπαρξής της, ο άνθρωπος το κάνει επειδή το βρίσκει 

στην καρδιά του -όταν το βρει στην καρδιά του, μέχρι τότε όχι. Και αν δεν 

μπορεί να το κρατήσει στην καρδιά του, όχι. Αν το χάσει, όχι. Αλλά όσο το 

βρίσκει στην καρδιά του, γίνεται μια τέλεια μέλισσα, έστω και παροδικά.  

 Ποια είναι η πρόσθετη αξία; Υπάρχει μεγαλύτερη αξία σ’ αυτό που κάνει μια 

μέλισσα ή σ’ αυτό που κάνει ένας άνθρωπος; Τι είναι καλύτερο; Μπορείτε να 

είστε βέβαιοι ότι η μέλισσα δεν βρίσκει το σκοπό πάντοτε στην καρδιά της; 

Έχετε υπάρξει μέλισσες και μπορείτε να βεβαιώσετε ότι δεν συμβαίνει κάτι 

τέτοιο; Και όμως, αυτό συμβαίνει επειδή η ζωή της είναι ταυτισμένη με το 

σκοπό. Δηλώνει την πλήρη ταύτιση ύπαρξης και σκοπού. Είναι ένας συλλογικός 

σκοπός εκ των πραγμάτων για τις μέλισσες, που γίνεται ατομικός.  

Και αν θέλετε πραγματικά να γειώσετε την ενέργεια του εξάκτινου 

σύμπαντος στο φυσικό πεδίο, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το 

επιτύχετε: ταυτιζόμενοι με το σκοπό. Δίνοντας όλη σας την ύπαρξη στο 

σκοπό. «Το σκοπό τίνος;» Ρωτάτε. «Ο δικός μου σκοπός μπορεί να είναι 

διαφορετικός από εκείνου.»  Τα ανώτερα στάδια της εξέλιξης της 

ανθρωπότητας προαπαιτούν την κοινή αντίληψη του σκοπού. Δεν μπορείτε να 

έχετε μία εξελιγμένη ανθρωπότητα, στην οποία οι άνθρωποι παλεύουν ο 

καθένας ξεχωριστά για τον ατομικό του σκοπό, στο όνομα μιας ασαφούς 

ελευθερίας. Είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση του σκοπού του είδους, 

στην έκφρασή της. Στην έκφραση κάθε ανθρώπου.  

Επειδή τέτοια λόγια μπορεί να ανησυχούν κάποιους, πρέπει να πούμε ότι αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση σε μια ανθρώπινη κοινωνία ή στην 

κοινωνία της μέλισσας. Εξειδίκευση υπάρχει. Γυρίζουν όμως όλα γύρω από τον 

κοινό στόχο.  

«Τόσα χρόνια Κρύων, μας μάθαινες… μας έδειχνες, πώς να είμαστε ο εαυτός 

μας, πώς να εμπιστευόμαστε το Πνεύμα και να λέμε ότι τα πάντα γίνονται για 

κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό, να βρίσκουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε 

στην καρδιά μας, το αληθινό μας θέλημα και να το πράττουμε. Και τώρα είσαι 

εδώ, λες, μιλώντας μας για τον κοινό σκοπό του είδους; Πόσο μακριά πάει 

αυτό; Πόσο απέχει απ’ όλα τα προηγούμενα; Είσαι όντως εσύ Κρύων που λες 

αυτά τα λόγια;» 
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Ναι. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας ομιλεί, έχοντας ακούσει όλα όσα 

έχετε να πείτε -και λέτε ήδη στην καρδιά σας. Αφήστε τώρα εμένα, να σας 

πάρω από το χέρι και να σας φέρω στην καρδιά του Ήλιου. Του ηλίου, που 

είναι ο σκοπός, που είναι η θέληση για ζωή. Είναι η ίδια η Ζωή. Σας τραβώ 

νοερά στην καρδιά του Ήλιου κι εδώ σας αφήνω το χέρι και σας παρακαλώ να 

δείτε τις φλόγες που μαίνονται και να περιγράψετε πώς μια φλόγα ξεχωρίζει 

από μια άλλη. Να περιγράψετε πώς μια ακτίνα φωτός ξεχωρίζει από μια άλλη. 

Προσπαθήστε. 

Κάθε ακτίνα φωτός κρέμεται από τον Ήλιο, τον Ήλιο Βασιλέα. Κάθε ακτίνα 

φωτός. Κάθε ακτίνα φωτός πηγάζει από την καρδιά του Ήλιου. Μπορεί μια 

καρδιά να έχει πολλά θελήματα; Όχι. Μπορεί μία καρδιά να έχει πολλά 

θελήματα, πραγματικά; Ο σκοπός είναι ένας. Πάντοτε ήταν ένας αλλά 

εκφράζεται διαφορετικά, έχει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τον τόπο 

στον οποίο θα πέσει η ακτίνα. Θα πέσει στην έρημο, στην ξερή γη, ζεσταίνοντάς 

τη ακόμα περισσότερο; Θα πέσει στη θάλασσα διεισδύοντας βαθύτερα; Θα 

πέσει στον πάγο λιώνοντας το χιόνι; Θα πρέπει να περάσει μέσα από τα 

σταγονίδια της ατμόσφαιρας και να διαθλαστεί το φως, συμβάλλοντας στη 

δημιουργία ενός όμορφου ουράνιου τόξου; Ο σκοπός είναι πάντοτε ένας 

και η έκφρασή του αλλάζει, ανάλογα με το πεδίο που προσφέρεται.  

Όταν μιλάμε λοιπόν για το σκοπό του ανθρώπινου είδους, χρειάζεται κάποιος 

να έχει αρκετά πράγματα στο νου του. Χρειάζεται να σκεφτεί ποιος είναι, τι 

θέλει μεν αλλά επίσης να βγει από τον μικρό του εαυτό και να θυμηθεί ότι είναι 

μέλος ενός συνόλου. Τα μαθήματα που παίρνει η ανθρωπότητα αυτήν την 

περίοδο είναι πολλαπλά και οι δοκιμασίες , όσο σκληρές και αν 

φαίνονται, είναι ευλογίες. Δυστυχώς, οι άνθρωποι ξεχνούν επίσης εύκολα. 

Χάνονται εύκολα. Δεν είναι εύκολο να τους πείσεις να κοιτάξουν σε μια 

κατεύθυνση. Εσείς θυμόσαστε ακόμα.  

Ένα σας λέω: ο σκοπός είναι εδώ. Το εξάκτινο σύμπαν δίνει την 

ευκαιρία για να τεθούν τα θεμέλια της έκφρασης του Ενός Σκοπού σε 

πολλαπλά επίπεδα. Είτε σε επίπεδο εξωτερικό, κοινωνικό είτε σε επίπεδο 

προσωπικό. Και το δεύτερο μπορεί να αφορά τόσο στον εσωτερικό σας κόσμο, 

όσο και στο φυσικό σας σώμα, που είναι ένα αλλά αυτό το ένα απαρτίζεται από 

εκατομμύρια μικρές νοημοσύνες. Ο σκοπός του εξάκτινου σύμπαντος είναι να 

παρουσιάσει αποτελέσματα στον άρχοντα του Κόσμου, με την εξής σειρά:  

• Πρώτα οι μικροί και ταπεινοί θα βρουν συμπόνοια στην καρδιά τους και θ’ 

αρχίσουν να δουλεύουν για το σκοπό, το κοινό καλό.  

• Μετά έρχονται οι άρχοντες του κόσμου, του μικρού κόσμου, 

καταϊδρωμένοι, προσπαθώντας να εξηγήσουν τα ανεξήγητα, να δώσουν 

ευκαιρίες στα παιδιά τους, που είχαν χάσει. Γυρίζουν σαν τη βρεγμένη 

γάτα, προσπαθώντας να καλύψουν τεράστιες αποστάσεις.  

• Μετά από αυτούς έρχονται ο μικροί και ταπεινοί που είχαν χάσει το δρόμο 

και έμειναν πίσω ακόμα και από αυτούς τους βασιλείς.  

• Και τελευταίοι έρχονται οι άρχοντες του σκότους, που δεν μπορούν να 

δουν και να καταλάβουν τα του φωτός. Σίγουρα από αυτά κάπου πηγαίνει 

ο νους σας, αν και όχι με αρκετή σαφήνεια. 
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Το εξάκτινο σύμπαν εγκαθιδρύεται στη γη. Είναι η κοινωνία της 

ανθρωπότητας, που όφειλε να κατασταλάξει πριν αρχίσει να κυνηγάει 

δαίμονες. Πρέπει πρώτα να κυνηγήσει και να βρει τα δικά της παιδιά και τους 

δικούς της στόχους. Αυτή στην οποία ζείτε, δεν είναι μια κοινωνία ανθρώπων. 

Είναι μια κοινωνία φυτών, είναι μια κοινωνία ζώων, μια κοινωνία νοήμονων 

υπάρξεων αλλά κοινωνία ανθρώπων, όχι. Γιατί όσοι φέρουν τη μορφή του 

ανθρώπου δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι. Δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα 

στο άγαλμα του ανθρώπου, στο ιδανικό του ανθρώπου. Χρειάζεται μέσα απ’ 

αυτά όλα να αναδυθεί η ανθρώπινη κοινωνία. Και μόνο το εξάγωνο μπορεί να 

προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζεται αυτή η ανάπτυξη.  

Ξεκινήσαμε σ’ αυτόν τον κύκλο να μιλάμε για το εξάκτινο σύμπαν σαν κάτι 

πολύ μακρινό. Ζήτησα να γειωθούν οι ενέργειες του εξάκτινου σύμπαντος και 

αυτό ξεκίνησε μεν αλλά περιορισμένα. Δεν θα καταφέρετε τίποτα όσο είστε στα 

χαμηλά. Χρειάζεται να δουλέψετε ψηλότερα και πιο γρήγορα. Ένας από εσάς 

απόψε πρέπει να σταθεί στη Δήλο. Μία άλλη στο Δίον. Μία τρίτη στον 

Παρνασσό, στους Δελφούς. Θα με δείτε να έρχομαι φορώντας το χιτώνα του 

Χριστού. Ο Χριστός στο σταυρό. Ακούγεται παράταιρο. «Και τι σχέση μπορεί 

να έχει τάχα αυτό με το εξάκτινο σύμπαν και την ανάπτυξη του ανθρώπου στη 

νέα χιλιετία;»   

Ακροβολιστείτε στα τρία σημεία: Δήλος – Δελφοί – Δίον. 

Και αφήστε εκεί τον εαυτό σας να ριζώσει. Πατήστε τα πόδια σας καλά και δείτε 

τα να βγάζουν ρίζες στη γη. Η Μελισσάνθη σας προσφέρει από μία μέλισσα. 

Μια μέλισσα μέσα σε εξαγωνικό κελί. Βάλτε τη στην καρδιά σας και πάρτε λίγο 

χρόνο για να δείτε πώς τροποποιεί την ενέργειά σας.  

[Μικρή παύση] 

Στο σημείο όπου στέκεστε, αφήστε το κελί της μέλισσας να μεγαλώσει, να 

μεγαλώσει κι άλλο… κι άλλο, περικλείοντας όλο το χώρο στον οποίοι βρίσκεστε 

και να συνεχίσει να μεγαλώνει, καλύπτοντας όλη την Ελλάδα, όλο το Αιγαίο, 

όλον τον Ελλαδικό χώρο.  

[Μικρή παύση] 

Περιλαμβάνοντας στη συνέχεια, τελικά, όλη τη Γη.  

Μία ακτίνα από τον Ήλιο κατεβαίνει σ’ εσάς. Ενεργοποιεί τη μέλισσα. 

Θυμηθείτε, η μέλισσα συμβολίζει την ταύτιση με τον σκοπό. Μπορεί να νιώσετε 

τα κέντρα των αυτιών σας να ενεργοποιούνται. Την καρδιά σας να πάλλεται 

δυνατότερα. Περιορίζεστε, περιορίζετε το εύρος της δράσης σας, όχι ως 

αποτέλεσμα κάποιας τιμωρίας αλλά με σκοπό την εστίαση της ενέργειάς σας 

εκεί που είναι πραγματικά απαραίτητη. Καταλάβετε ότι, χρειάζεται να υπάρξει 

επανεστίαση της ενέργειας του εαυτού σας.  

Από τα τρία σημεία, Δήλο – Δελφούς – Δίον, τα τρία κελιά αρχίζουν να 

ξαναμεγαλώνουν, με τρόπο ώστε τελικά να εφάπτονται μεταξύ τους. Έχετε 

έναν πυρήνα.  
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Πρέπει να εργαστείτε περισσότερο προς το φως τώρα. Δοκιμάζοντας να δείτε 

κάθε ασθένεια, κάθε δοκιμασία που έχετε περάσει αυτήν την περίοδο, 

ως έναν τρόπο προσαρμογής της ενέργειάς σας στα νέα δεδομένα. Και 

μπορεί να αναρωτιέστε γιατί δεν μπορούσε η προσαρμογή να γίνει με άλλον 

τρόπο. Το ζητούμενο είναι η γείωση στο φυσικό πεδίο. το φυσικό πεδίο 

δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε ό,τι έπρεπε να δοκιμαστεί, για να καθαριστεί. 

Έπρεπε να σπάσουν στεγανά, να γίνει ανακατανομή της ενέργειας, να 

διαλυθούν κάποιες χίμαιρες και άλλα πράγματα ακόμα που δεν αφορούν την 

παρούσα στιγμή.  

Η ενέργειά σας είναι χαμηλή -εξακολουθεί να είναι χαμηλή- όμως ο σκοπός 

είναι εκείνος που τρέφει, συντηρεί. Ο λόγος ύπαρξης ενός κεριού, είναι να 

θρέφει τη φλόγα του. Δεν αξίζει ειδάλλως, είναι εκεί γι’ αυτόν το σκοπό: να 

διατηρεί τη φλόγα ζωντανή, όσο υπάρχει. Αναλώνεται για να μείνει η φλόγα 

ζωντανή. Αναλώνεται στο σκοπό.  

Γιατί θα έπρεπε ένα ανθρώπινο σώμα να λειτουργεί διαφορετικά; Γιατί ο 

άνθρωπος είναι κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό στο σύμπαν, κάτι πολύ καλύτερο 

από όλα τα υπόλοιπα έμβια όντα; Γιατί προορίζεται για κάτι ανώτερο; Γιατί του 

αρέσει το παιχνίδι και η χαρά και η απόλαυση και θέλει να κάνει τα πάντα με 

χαρά; Αυτοί που προβάλουν αυτές τις αιτιολογίες, προφανώς δεν έχουν γευτεί 

τη χαρά της αφοσίωσης. Δεν έχουν γευτεί τη χαρά του να ταυτίζεσαι με το 

σκοπό. Εκείνος που θα γευτεί αυτή τη χαρά, δεν θα την αλλάξει ποτέ με καμία 

άλλη. Χρόνια προετοιμαζόσασταν γι’ αυτήν την περίοδο, χρόνια ολόκληρα. Σας 

μιλούσαμε για το θέλημα, το αληθινό θέλημα. Χρόνια ολόκληρα σας μιλούσαμε 

για τη χαρά, για την ικανοποίηση της εκπλήρωσης του θελήματος αυτού. Και 

τώρα, τώρα που κοντεύετε  να μπείτε στην τελική ευθεία, έχετε ξεχάσει τα 

πάντα. Τα πάντα φαίνεται να έχουν διαλυθεί και να μην έχουν κανένα νόημα. 

Φυσικά! Νόημα έχει μόνο ο σκοπός.  

Πάρτε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

Η πληροφορία του εξάκτινου σύμπαντος έρχεται μέσα από τη μέλισσα. 

Σας έχει ειπωθεί ότι το εξάκτινο σύμπαν είναι το σύμπαν της πληροφορίας. 

Συνδέεστε με αυτό μέσω της νοημοσύνης της μέλισσας. Και θα ήθελα τώρα 

όλοι σας, όλες, να αφήσετε την ενέργειά σας να κυκλοφορήσει στο 

ηλεκτρομαγνητικό δικτύωμα της γης, ως μέλισσες. Με τη μορφή μιας μέλισσας. 

Ταξιδέψτε στο τοροειδές που σχηματίζει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης με 

τη μορφή μέλισσας. Από το βορρά προς το νότο. Σε κάθε περίπτωση, από το 

βορρά προς το νότο. Γίνεστε η μέλισσα. Πάνω σ’ αυτό το δικτύωμα θα 

καταφέρετε να εντοπίσετε στο μαγνητικό πεδίο μια σχισμή. Είναι αδιόρατη. Θα 

μπορέσετε να την εντοπίσετε μόνο με τη μορφή της μέλισσας.  

[Μικρή παύση] 

Σταθείτε σ’ αυτό το σημείο που θα εντοπίσετε, όπου το εντοπίσετε. Δεν υπάρχει 

μόνο μία σχισμή, ούτως ή άλλως. Είναι περισσότερες. Με τον μηχανισμό που 

φέρετε ως μέλισσα, επικαλεστείτε και εφελκύστε μέσα από εκεί πληροφορία 
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του εξάκτινου σύμπαντος. Πάρτε λίγα λεπτά -λίγα λεπτά- για να καταλάβετε 

πώς πρέπει να κινηθείτε, τι πρέπει να κάνετε. Είστε μέλισσες.  

[Μικρή παύση] 

Πληροφορίες που αφορούν εσάς προσωπικά και τος σύμπαν γενικότερα. Όταν 

τις πάρετε, καταγράψτε τις. 

[Παύση 5΄] 

Και τώρα πάρτε μερικές βαθιές ανάσες, χαλαρές. Μείνετε για λίγα λεπτά σε 

σιωπή και ζητείστε οι πληροφορίες που φέρατε να ενωθούν στον κύριο κορμό 

των πληροφοριών που διαθέτετε.  

[Μικρή παύση] 

Μπορείτε να μοιραστείτε ό,τι λάβατε. 

Θυμηθείτε, πως όλα όσα περάσατε μέχρι σήμερα, είναι η προετοιμασία σας για 

την ταύτισή σας με το σκοπό. Δεν μπορείτε να κάνετε πίσω πια. Δεν είστε αυτοί 

που ήσασταν πριν λίγους μήνες, πόσο μάλλον πριν μερικά χρόνια. Είστε 

εντελώς νέα άτομα. Άλλες πεποιθήσεις, άλλες πρακτικές, άλλα πιστεύω, άλλες 

ανάγκες. Αυτό είναι εξέλιξη. Όσο επίπονη και αν είναι αυτή η εξέλιξη, έχει 

συμβεί.  

Η προσπάθειά μας τώρα είναι να το συνειδητοποιήσετε και να ταυτιστείτε με 

τον σκοπό, πατώντας σταθερά τα πόδια σας στη γη και συνεχίζοντας να ζείτε 

ως νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, που φέρουν ακόμη μεγαλύτερη ομοιότητα 

με το άγαλμα του ανθρώπου.  

 

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και οι συν αυτώ 

Και έτσι είναι. 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών και συζήτηση] 
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