
Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία                                          Συνάντηση 11η – 21.04.2021 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                                    1 
 

 

Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία 

Συνάντηση 11η – 21.04.2021 

«Εργασία με τα Αριστερόστροφα Σωματίδια» 

 

Ανανεώνουμε τις σφραγίδες. Αφήστε τα πάντα πάνω μου και 

προχωρήστε ακάθεκτοι. Η σφραγίδα σας είμαι εγώ. Και προσπαθώ να 
βάλω μία τάξη στο σύμπαν σας, με όλα όσα διαθέτω, με το 

οπλοστάσιο που διαθέτω. Θα ζητήσω να ανοίξετε την καρδιά σας 
σήμερα, όσο δεν πάει άλλο. Μην κλείνετε την καρδιά σας, ανοίξτε 

την.  

Μη θαρρείτε ότι τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιάζονται έρχονται 
μπροστά σας για να σας βάλουν στον ίσιο δρόμο, για να σας 

βγάλουν από τον ίσιο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Έρχονται γιατί εσείς 
δώσατε τη συναίνεσή σας προκειμένου να αναπτύξετε τα διαφόρου 

τύπου αισθητήρια σας ακόμα περισσότερο, να πάρετε αποφάσεις που 
δεν θα είχατε την δυνατότητα να πάρετε αν τα πράγματα ήταν όπως 

τα θέλατε, να δοκιμάσετε νέες κατευθύνσεις. 

Στην πραγματικότητα τίποτα δεν αλλάζει, είστε πάντα εσείς. Βλέπετε 

τον εαυτό σας, αναγνωρίζετε τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, 
αναγνωρίζετε κάποιες αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σας αλλά είστε 

πάντοτε εσείς. 

Παίρνετε βαθιές, αβίαστες, αναπνοές και στρέφεστε στο κέντρο του 

κύκλου, όπου βρίσκομαι εγώ, πάνω από τη φλόγα της εστίας. 
Ενώνετε την καρδιά σας με την καρδιά μου με μία χρυσή ίνα πάνω 

στην οποία ρέει πυρ και μάλιστα καρδιακό πυρ. Σας κοιτώ κατάματα 

τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Τα πόδια μου πατούν στην 
φλόγα της εστίας. Αν δεν ανοίξει η καρδιά, δεν θα προχωρήσουμε 

σήμερα. Είμαι εγώ που σας παρασέρνω συνήθως, τρέχω μπροστά και 
σας τραβώ ή σας σπρώχνω δυνατά, ενοχλητικά ενίοτε, για να 

προχωρήσετε. Αλλά σήμερα, τον λόγο έχει η καρδιά. Δηλώστε την 

πρόθεση σας, να ανοίξει η καρδιά.  

[Μικρή παύση] 

Πάρτε χρόνο. Πάρτε λίγα λεπτά, για να εργαστείτε για το άνοιγμα 

του κέντρου της καρδιάς. Αφήστε τα χέρια σας χαλαρά να 

χαμογελάσουν.  
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[Μικρή παύση] 

Αφήστε ένα χαμόγελο να σταθεί στην καρδιά. Αν νομίζετε ότι δεν 

μπορείτε να τα καταφέρετε, απλώς απομακρυνθείτε, ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει ο κύκλος.  

Αφήστε άφθονο ροζ χρώμα να σας ξεπλύνει.  

Ρόδινο φως  

Μενεξεδί 

Λιλά 

Μη θαρρείτε ότι είστε μόνοι.  

[Μικρή παύση] 

Και τώρα δουλέψτε λίγο με το κέντρο του λαιμού. Δηλώστε την 

πρόθεση σας, να ανοίξει το κέντρο του λαιμού.  

Άφθονο μπλε και μπλε ιώδες καθαρίζει το κέντρο του λαιμού. Στο 

τέλος μένει καθαρό κρυστάλλινο μπλε, φωτεινό, λαμπερό.  

[Μικρή παύση] 

Και πάλι κατευθυνθείτε στο κέντρο της καρδιάς.  

Λευκό και ροζ.  

Κατόπιν, πράσινο σμαραγδί με μπλε ακτίνες και χρυσές ακτίνες. 
Αναπνέετε βαθιά, αβίαστα, ρυθμικά. Δεν ξεχνάτε να αναπνέετε. Δεν 

χρειάζεται να τρέχετε. Πηγαίνετε σιγά, αργά. Μην βιάζεστε. Είναι όλα 

τόσο σχετικά, που δεν έχει νόημα να βιάζεστε πραγματικά για τίποτα.  

[Μικρή παύση] 

Εσείς εκμαιεύετε τις αποστάσεις, εσείς τις βάζετε μπροστά σας. 

Διαφοροποιείστε, αλλάζετε κατεύθυνση και να σου μία τεράστια 

απόσταση.  

[Μικρή παύση] 
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Ρίξτε φως, απαλό γαλάζιο φως, στο ηλιακό σας κέντρο.  

[Μικρή παύση] 

Μη πάτε πουθενά αλλού σήμερα, μείνετε εδώ.  

Απαλό γαλάζιο στο ηλιακό πλέγμα.  

Και μενεξεδί, με μερικές καφετιές ανταύγειες που καθαρίζουν και 
γίνονται ροζ. Περιστρέφονται κυκλικά, περιστρέφονται όπως όλες οι 

ακτίνες του κέντρου αυτού.  

Ανοίξτε τα κέντρα των πελμάτων και αφήστε να διοχετευτεί η 

ενέργεια προς τα κάτω, προς τη γη. Και δεχτείτε να λάβετε επίσης 

καθαρή κρυστάλλινη ενέργεια από τη γη.  

Το σώμα σας είναι ένας μηχανισμός μετασχηματισμού 

ενεργειών. Τίποτα περισσότερο.  

[Μικρή παύση] 

Και τώρα, βάλτε τα πόδια στην καρδιά. Τα πόδια σας κάτω, 

οραματιστείτε τα στην καρδιά και εκεί μέσα βάλτε και το κεφάλι 

σας… με ένα χαμόγελο.  

[Μικρή παύση] 

Και από εκεί μέσα εκτυλιχθείτε, ξεδιπλωθείτε, αφήστε τα πόδια να 
κατέβουν στη θέση τους και το κεφάλι να ανέβει στη θέση του, αλλά 

μέσα από το κέντρο της καρδιάς. Τώρα είναι καλύτερα. Αρχίσατε να 

συμμετέχετε βαθύτερα.  

Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος, ο Μέγας, κατά τη δική σας ρήση. Και 
ετοιμάζω για εσάς τα πεδία. Έχοντας κάνει την καρδιακή 

προετοιμασία και όχι μόνο, έχοντας προετοιμάσει το έδαφος, σας 
ζητώ τώρα, να οραματιστείτε μπροστά σας ένα κύτταρο του δικού 

σας οργανισμού. Περάστε μέσα από την κυτταρική μεμβράνη, μέσα 
από το κυτταρόπλασμα, μπείτε στον πυρήνα του διαπερνώντας την 

πυρηνική μεμβράνη και ελάτε στον χώρο όπου υπάρχουν οι ίνες του 
DNA. Ένα απίστευτο κουβάρι DNA. Ενώστε την καρδιά σας με την 

δική μου. Μη ξεχνάτε ούτε στιγμή ότι οι καρδιές μας είναι ενωμένες 

και τα μάτια μου κοιτάζουν βαθιά μέσα στα δικά σας μάτια. Αφήστε 
την ενέργεια να κινηθεί ανάμεσά μας, καθώς βρίσκεστε ωστόσο μέσα 

σ’ αυτό το κουβάρι του DNA. 
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Θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα σήμερα στην πρακτική μας εργασία - 
στο πρακτικό μέρος της εργασίας. Καθώς περιβάλλεστε απ’ αυτό το 

απίστευτο κουβάρι, το DNA, δηλώστε την πρόθεσή σας να 
εστιαστείτε στο γονίδιο, το οποίο ευθύνεται για την αποδοχή, την 

είσοδο του κορωνοϊού που σας απασχολεί, του νέου κορωνοϊού. 
Είναι αυτό το γονίδιο, το οποίο σχετίζεται με την αποδοχή της 

εισόδου και της εγκατάστασης του νέου κορωνοϊού μέσα σας και της 
λοίμωξης που προκαλεί αυτός. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα απ’ 

αυτό αλλά είναι αρκετός ο τρόπος που σας δείχνω, για να 

διαχειριστούμε σήμερα αυτήν την ενέργεια.  

Εστιάζεστε στο γονίδιο, δηλαδή μία αλληλουχία βάσεων του DNA, 
που ευθύνεται για την λοίμωξη από τον κορωνοϊό. Είναι μία 

αλληλουχία βάσεων, άρα μία αλληλουχία μορίων. Δηλώστε την 
πρόθεσή σας, να εστιαστείτε στα κατάλληλα άτομα, που συνθέτουν 

αυτά τα μόρια και μάλιστα σ’ ένα συγκεκριμένο ενδεικτικό άτομο και 

μπείτε στον πυρήνα του. Φορέστε την ημιδιαφανή ασπίδα 
προστασίας. Αφήστε τα εσωτερικά σας μάτια να διευρυνθούν 9 

φορές και στραφείτε στο σωματίδιο που περιστρέφεται 
αριστερόστροφα. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα στοιχειώδες 

σωμάτιο, θεμελιώδες σωματίδιο, το οποίο εκφράζει πολλά άλλα. 

Είναι εκπρόσωπος, εκπροσωπεί πολλά άλλα τέτοια.  

Πάρτε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές.  

[Μικρή παύση] 

Εστιαστείτε καλύτερα… εστιάστε την προσοχή σας καλύτερα σ’ αυτό 
το σωματίδιο, που αποκαλούμε σωματίδιο αλλά, όπως έχουμε πει, 

όπως σας έχω πει πολλές φορές ήδη, δεν είναι καν σωματίδιο όπως 
αυτό που θα περιμένατε ίσως να δείτε. Είναι στροβιλιζόμενη 

ενέργεια. Με άλλα λόγια, είναι μία ενεργειακή δίνη, αριστερόστροφη.  

[Μικρή παύση] 

Θα προτιμούσα να ήταν όλες οι καρδιές πιο ανοιχτές ακόμα. Δεν 

είστε πολύ έτοιμοι γι’ αυτό αλλά θα συνεχίσω, προκειμένου να έχετε 

το χρόνο να εργαστείτε σε αυτό και να κατανοήσετε.  

[Μικρή παύση] 

Παρακολουθείτε την ενεργειακή αριστερόστροφη δίνη. Δείτε τον 

εαυτό σας να στέκεται μέσα σ’ αυτήν και δώστε την εντολή να 
τροποποιηθεί η περιστροφή της, έτσι ώστε να κινείται δεξιόστροφα. 

Δείτε την ενέργεια να αλλάζει κατεύθυνση, να αλλάζει φορά, να 
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κινείται δεξιόστροφα. Κατόπιν, σταθείτε και πάλι έξω απ’ αυτήν και 

παρακολουθήστε την.  

[Μικρή παύση] 

Μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει;  

[Μικρή παύση] 

Καθώς η δίνη αλλάζει την κίνηση της και γίνεται δεξιόστροφη, 

εκλύεται φως. Ένας ποταμός λευκού φωτός.  

[Μικρή παύση] 

Αφήστε τον να απλωθεί παντού. Μην τον κατευθύνετε εσείς, απλώς 

παρακολουθήστε τον.  

[Μικρή παύση] 

Συνειδητοποιήστε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη δίνη. Είναι μάλλον η 

απόληξη μιας ακτίνας, μιας δέσμης ακτινοβολίας που γίνεται 
αντιληπτή, κάνει αντιληπτή την ενέργεια, ακριβώς επειδή σχηματίζει 

έναν πυρήνα με την περιστροφή της.  

[Μικρή παύση] 

Φέρτε μπροστά σας τώρα άλλο ένα τέτοιο σωματίδιο, 

αριστερόστροφο και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.  

[Μικρή παύση] 

Δεν χρειάζεται να μπείτε μέσα στην δίνη αυτή την φορά. Αν 

νοιώσετε την ανάγκη να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε.  

[Μικρή παύση] 

Κατευθύνετε την ενέργεια, που παράγεται στον πυρήνα στο κέντρο 

του κυττάρου. Όση ενέργεια παράγεται, όσο λευκό φως παράγεται, 
κατευθύνετε το, ώστε να απλωθεί, να μεταδοθεί στο κουβάρι της 

ίνας του DNA… σε όλο αυτό. Ηλεκτρικά σήματα εκπέμπονται 

ανάμεσα στα γονίδια, διαβάζονται, γίνονται ενεργοποιήσεις.  

[Μικρή παύση] 



Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία                                          Συνάντηση 11η – 21.04.2021 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                                    6 
 

Πάρτε χρόνο για να επαναλάβετε το ίδιο και μία τρίτη φορά.  

[Παύση 3΄] 

Καταλαβαίνετε ότι η ενέργειά σας έχει τροποποιηθεί.  

Μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε επ’ άπειρον, αλλά απόψε αυτό 

δεν απαιτείται. Και δεν χρειάζεται και δεν θα σας χρησιμεύσει 

ιδιαίτερα απ’ αυτό το σημείο και έπειτα.  

Θα σας ζητήσω να μείνετε σε σιωπή, καθώς η επικοινωνία αυτή 
ολοκληρώνεται. Να μείνετε σε σιωπή και για τα επόμενα 20 λεπτά 

τουλάχιστον να συνεχίσετε να εξασκείστε στην αλλαγή περιστροφής 

των αριστερόστροφων σωματιδίων.  

Θα έρθει η ώρα που θα πούμε πάλι πολλά.  

Τώρα είναι η ώρα της πρακτικής σας.  

 

Αλέξανδρος.  
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