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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία 

Συνάντηση 12η – 22.04.2021  

«Ευθυγράμμιση με το Θείο Σχέδιο στο Υποατομικό Επίπεδο» 

 

Ανασυνταχθείτε, γιατί θα περάσουμε ωραία και απόψε.  

Όπως εσείς κάθεστε και λέτε τις εμπειρίες σας και η Άννα κοιτάζει 

εσωτερικά περιμένοντας να γίνει τι θα απογίνει με μένα και αν της 

πω κάτι, για να δει πώς θα ξεκινήσουμε, εγώ ρυθμίζω υποχρεώσεις, 

κανονίζω τα πάντα.  

Ο Εαυτός σας είναι εδώ σήμερα. Φωνούλες από εδώ, από εκεί, 

«Γιατί, μπορεί ποτέ να μην είναι ο εαυτός μας εδώ», κ.τ.λ., κ.τ.λ., 

σχόλια, γκρίνια «Μα τι λες τώρα Αλέξανδρε; Αφού είμαστε πάντοτε 

ένα».  

Σήμερα ο Εαυτός σας είναι εδώ και αυτό το έκανε να συμβεί η 

χθεσινή εργασία. Πώς και γιατί μη ρωτάτε. Γίνονται πολλά που δεν 

καταλαβαίνετε, την ώρα που δουλεύετε με τον τρόπο που σας 

έδειξα. Ετοιμάζεστε για ανοίγματα. Μην ξεχνάτε, πως όταν εσείς 

προχωράτε, προοδεύετε και διευρύνεται η αντίληψή σας, τότε και 

εσωτερικά βρίσκεστε, σε «ελέγχους», σε εισαγωγικά πάντα, που 

γίνονται… βρίσκεστε πιο έτοιμοι για άλλα βήματα. Την ώρα που 

στρέφεστε στο DNA σας και μιλάτε όχι απλώς στο DNA σας αλλά 

απευθύνεστε σε εκείνα τα υποατομικά σωματίδια που το απαρτίζουν 

-γιατί βέβαια ξέρετε ότι μπορείτε να μιλήσετε στο DNA σας, αυτό σας 

έχει δοθεί από καιρό, άσχετα αν δεν το κάνετε-, την ώρα που κάνετε 

λοιπόν όλα αυτά, μέσα σας ανοίγουν πύλες.  

Γιατί; Γιατί γίνονται ενεργειακές διευθετήσεις. Και όσο περισσότερο 

δουλεύετε σ’ αυτό το επίπεδο, τόσο καλύτερα θα δείτε να έρχονται 

τα πράγματα εξωτερικά. Γιατί όλα αυτά που σας απαρτίζουν, 

απαρτίζουν το εγώ σας. Απαρτίζουν το εγώ σας όχι μόνο ως 

ταυτότητα, όχι μόνο, φανταστείτε, ως ένοικος στο κατώφλι, που 

είναι μία μορφή του εγώ σας και αυτή αλλά εκδηλώνουν τον 

παρατηρητή στο φυσικό πεδίο.  

Και τώρα, έχοντας πει αυτά, ένα συνονθύλευμα γνώσεων και 

πληροφοριών θα έρθει να προστεθεί και να σας βοηθήσει να 

καταλάβετε, τι περίπου εννοούσα, όταν είπα αυτές τις λέξεις. Ο 

παρατηρητής στο φυσικό πεδίο εκδηλώνεται απ’ αυτά τα 

υποατομικά σωματίδια που σας απαρτίζουν. Γιατί όχι μόνο 

απαρτίζουν το φυσικό σας σώμα αλλά μεταφέρουν λογιών-λογιών 
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ενέργειες επίσης και σας επενδύουν με αυτές, σας οικοδομούν με 

αυτές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε -δεν μπορείτε να αρχίσετε καν 

να φαντάζεστε- πόσο ευαίσθητος είναι αυτός ο μηχανισμός του 

φυσικού σας σώματος σε κάθε ενεργειακή μεταβολή, όπως 

προκαλείται από την είσοδο, την κίνηση γενικά, των υποατομικών 

σωματιδίων.  

Αν ήθελα να το τραβήξω για να σας εντυπωσιάσω, θα έλεγα ότι 

αυτές οι ενεργειακές ίνες, οι ακτινοβολίες που ταξιδεύουν στο 

σύμπαν και εκφράζονται ενίοτε ως σωματίδια, μοιάζουν με τις χορδές 

εκείνου που κρατά την μαριονέτα. Είναι χορδές που κρατούν την 

μαριονέτα. Ακούγεται τραβηγμένο, το ξέρω. Σας είπα ότι είναι 

τραβηγμένο. Αλλά μπορεί να σας δώσει… μπορεί να σας αφήσει ένα 

πολύ καλό εντύπωμα, μία πολύ καλή εικόνα της δυναμικής που 

υπάρχει. Γιατί όπως είπαμε, είσαστε ένας ρευστός πραγματικά 

μηχανισμός και η συνοχή που βλέπετε ότι διαθέτετε στο 

φυσικό σας σώμα είναι εικονική. Αφορά μόνο αυτό που 

αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις σας σε αυτό το μήκος κύματος. 

Οι ενέργειες κινούνται διαρκώς. Στην πραγματικότητα είστε ζωντανοί 

στο φυσικό πεδίο, παραμένετε, ακριβώς επειδή οι ενέργειες 

κινούνται διαρκώς.  

Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Τελικά ο παρατηρητής κινείται 

από τον παρατηρούμενο;   

[Μικρή παύση]  

Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Είναι μακρινή η 

απάντηση, δεν θα έρθει σύντομα σε αυτό το ερώτημα. Το βέβαιο 

είναι, ότι ο παρατηρητής επηρεάζεται από τον παρατηρούμενο και 

κάποια στιγμή που ωριμάζει αρκετά, αρχίζει και αυτός να το 

επηρεάζει συνειδητά. Και τότε έρχεται η αναγνώριση «εἶπεν ὁ Κύριος 

τῷ Κυρίῳ μου». Έρχεται η αναγνώριση του θείου από τον Θεό και 

του Θεού από το θείο. Έρχεται η αναγνώριση μεταξύ της Μητέρας 

και του Πατέρα και τανάπαλιν. Κουμπώνει, τα πάντα κουμπώνουν. 

Και πάνω απ’ όλα, η συνείδηση διευρύνεται και αγκαλιάζει όλο το 

σύμπαν, ως μία εντελώς νέα πραγματικότητα.  

Εκεί θέλω να σας οδηγήσω τελικά, σε αυτήν την βαθιά διεύρυνση και 

συνειδητοποίηση. Και όσοι πραγματικά προχωρήσετε σ’ αυτήν την 

εργασία, εκεί θα καταλήξετε. Μπορείτε να πείτε, ότι πρόκειται για τη 

σύγχρονη μαγεία. Γιατί αν δεν είναι αυτό μαγεία, τότε τι είναι 

μαγεία; Αν όπως ειπώθηκε, μαγεία είναι ο τρόπος να επιτύχεις ένα 

αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας την βούλησή σου, τότε αυτό τι είναι;  

Έρχομαι να προσθέσω στα όσα δόθηκαν εχθές, κάποια στοιχεία 

ακόμα. Φανταστείτε ότι όλο το σύμπαν βουλιάζει, όλο το σύμπαν 
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διαλύεται εντελώς και η μόνη περίπτωση να επανεκκινηθεί είστε 

εσείς. Είσαι εσύ, εσύ, ο καθένας, η καθεμία σας ξεχωριστά. Μόνο 

εσύ. Υπήρξε ποτέ μία στιγμή στην ζωή σας, που να το νοιώσατε 

πραγματικά αυτό; Υπήρξε; Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. [Σημ. 

δείχνει ξεχωριστά άτομα]  

Αυτή η συνειδητοποίηση βρίσκεται στην βάση της 

αναγνώρισης του Θεού μέσα σας. Κάθε ένας και κάθε μία από 

εσάς είστε δυνητικά ένα αστέρι, που καθώς στέλνει, λάμπει την 

ενέργεια του, δημιουργεί. Αν το σύμπαν ολόκληρο βούλιαζε και 

έμενε μόνο ένα αστέρι, θα μπορούσε να ξεκινήσει πάλι από την 

αρχή. Αυτός θα ήταν ο σπόρος. Θέλω σήμερα να νοιώσετε, να 

καταλάβετε αυτή τη σύνδεση. Όταν απευθύνεστε στα θεμελιώδη 

σωμάτια μέσα σας, είστε ο Θεός στη Γη και έχετε τόση δύναμη 

δημιουργίας.  

Πράγματι, το σώμα σας είναι κατεξοχήν το δικό σας σύμπαν, ένα 

περίεργο σύμπαν, ανθρωπόμορφο, αλλά ακόμα και οι εικόνες που 

έχουν καταφέρει να στείλουν τα πιο δυνατά σας τηλεσκόπια, δεν 

αποφεύγουν να δείξουν τον ιστό, τον γαλαξιακό ιστό του σύμπαντος. 

Είναι τόσο πυκνός, που θα μπορούσε να πει κάποιος, μοιάζει με ιστό 

του σώματος. Έτσι, χρειάζεται να δείτε την διαφορά ανάμεσα σε 

εσάς και το περιβάλλον, λαμβάνοντας ως αρχή ότι είστε οι 

θεοί του Εαυτού σας. Όσο εσείς πειραματίζεστε, μπορείτε να δείτε 

να συμβαίνουν πράγματα στην ζωή σας, στο σώμα σας και τότε θα 

έχετε αντιληφθεί πραγματικά τη δύναμη που συνεπάγεται όλη αυτή 

η δράση.  

Ο εξοπλισμός σας είναι ακόμα φτωχός στη διαδρομή που κάνουμε. 

Θα προστεθούν ακόμα πολλά. Το βασικό είναι ότι λειτουργείτε με 

την θέληση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εργαστεί με τη βοήθεια 

συμβόλων, εκτός αν εξαιρέσουμε την εικόνα του πυρήνα του 

κυττάρου, του πρωτονίου, των υποατομικών σωματιδίων που 

συμβολίζουν και συνδέονται με όλα τα όμοια τους. Δεν έχουμε 

δουλέψει λοιπόν με σύμβολα. Δουλεύουμε με καθαρές ενέργειες και 

με τη βούληση σας. Και από σας εξαρτάται πραγματικά το πόσο θα 

ανοίξετε τη βεντάλια, πόσο θα ανοίξετε το φάσμα της δράσης σας.  

Θα μπορούσε κάποιος να σταματήσει εδώ σ’ αυτό το σημείο και να 

μην ακούσει τίποτα άλλο. Να συνεχίσει να δουλεύει μόνος του μόνο 

με αυτό. Μόνο με αυτά που σας έδωσα μέχρι τώρα και με την 

χθεσινή εργασία και χρησιμοποιώντας την δημιουργική του φαντασία 

να καταφέρει πάρα πολλά. Θα έλεγα, ότι από εδώ και πέρα δεν θα 

χρειαστείτε δεκανίκια, αν και η αλήθεια είναι ότι ένα σημαντικό 

δεκανίκι είναι η πίστη σας σε εμένα. Αυτό δεν μπορείτε να το 
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αποφύγετε, ειδάλλως θα καταρρεύσει κάθε πεποίθηση που 

σχηματίσατε, γύρω απ’ όσα είπαμε. 

Ελάτε για άλλη μία φορά να επισκεφτούμε το εσωτερικό ενός 

κυττάρου. Διαπερνάτε την κυτταρική μεμβράνη, μπαίνετε στο 

κυτταρόπλασμα, διαπερνάτε την πυρηνική μεμβράνη μπαίνετε στον 

πυρήνα, σ’ ένα σημείο της ίνας του DNA, εστιάζεστε βαθύτερα σε ένα 

γονίδιο που αποτελείται από βάσεις, δηλαδή από μόρια. Μπαίνετε σε 

ένα μόριο, βλέπετε τα άτομα που το απαρτίζουν, μπαίνετε σε ένα 

άτομο, επιλέγετε να μπείτε σε ένα άτομο με υποατομικά σωματίδια 

με αριστερόστροφη φορά, με αριστερόστροφη περιστροφή. Και 

καθώς έχετε φτάσει εκεί διευρύνετε τα μάτια σας εννέα φορές και 

κοιτάζετε γύρω.  

Σ’ αυτό το επίπεδο του σύμπαντος δεν υπάρχει καμία μορφή. Σ’ αυτό 

το επίπεδο μπορείτε να δείτε μόνο σωματίδια και μπορείτε ίσως να 

αντιληφθείτε κάποια πύκνωση των σωματιδίων, αν και όχι ιδιαίτερα 

μεγάλη. Εάν ήσασταν ένα σωματίδιο, θα αντιλαμβάνονταν τον χώρο 

ως ένα χάος, ένα απέραντο διάστημα. Δεν υπάρχει η μορφή όπως 

την αντιλαμβάνεστε. Και εδώ είναι μία καλή στιγμή για να σκεφτείτε, 

πώς μπορεί να είναι το σύμπαν την ώρα που δεν το αντιλαμβάνεστε. 

Δεν μπορείτε να το συλλάβετε στο πλήρες του μέγεθος, στην πλήρη 

του έκταση όλο αυτό το σύμπαν, το άπειρο διάστημα με τις 

απίστευτες αποστάσεις. Πώς θα φαίνεται αλήθεια, σε μία οντότητα 

που το βλέπει απ’ έξω ή σε μία οντότητα που αποτελείται απ’ αυτό, 

αλλά βλέπει, αντιλαμβάνεται σε άλλο μήκος κύματος; Έτσι, ο 

μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος προφανώς ομοιάζουν απίστευτα.   

[Μικρή παύση]  

Σ’ αυτό το σημείο μπορώ να προσθέσω μία πληροφορία ακόμα. Τα 

στοιχεία, τα τέσσερα στοιχεία της ύλης αποτελούν το blueprint γι’ 

αυτά τα σωματίδια, τα οποία μπορούν να αναχθούν, να 

κατηγοριοποιηθούν στα τέσσερα στοιχεία κατά ομάδες. Το ίδιο το 

blueprint δεν είναι αυτά τα σωματίδια, αλλά είναι αυτό που τους 

δίνει τις βασικές κατευθύνσεις, είναι αυτό που τα διαφοροποιεί, τα 

κάνει αυτό που είναι. Έτσι τώρα και ο όρος blueprint μπορεί να 

αποκτήσει στο νου σας μία ιδιαίτερη ερμηνεία, ιδιαίτερη σημασία και 

βάθος. Το blueprint του Σχεδίου, με κεφαλαίο σίγμα, όπως το 

γνωρίζετε, βασίζεται στην βούληση αυτού του μεγάλου όντος, του 

μεγάλου Νου που περικλείει τα πάντα.  

Θα ήταν καλό στο σημείο που βρίσκεστε επίσης, σ’ αυτό το επίπεδο, 

να επιχειρήσετε να συνδεθείτε, να ευθυγραμμιστείτε με τη δύναμη 

που αποκαλείται Θείο Θέλημα. Καθώς στέκεστε λοιπόν μέσα σ’ ένα 

πρωτόνιο, μέσα, ανάμεσα στα σωματίδια που το απαρτίζουν και τα 
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δικά τους σωματίδια και κοιτάζετε γύρω διακρίνοντας αυτές τις 

μικρές σφαιρικές υπάρξεις, δηλώστε την πρόθεσή σας να 

ευθυγραμμιστείτε με το Θείο Σχέδιο.   

[Μικρή παύση]  

Να το εκδηλώσετε και να το εκφράσετε.   

[Μικρή παύση]  

Για την ακρίβεια, ευθυγραμμίζεστε με το Θείο Θέλημα, τη Θεία 

Βούληση και δηλώνετε την πρόθεση σας επίσης να εκδηλώσετε και 

να εκφράσετε το Θείο Σχέδιο, στον βαθμό που σας αναλογεί. Και 

καθώς κάνετε αυτή τη δήλωση, δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία 

να παρατηρήσει τις ενεργειακές διακυμάνσεις.  

[Μικρή παύση]  

Πολλά μπορεί να νοιώσετε τώρα. Άπειρη συγκίνηση και περισσότερη 

δύναμη ακόμα. Γείωση και σταθερότητα.  

[Παύση 2΄]  

Δεν υπάρχουν δεδομένα από εδώ και πέρα.  

Απ’ αυτό το σημείο και έπειτα δεν μπορώ να σας μεταφέρω 

κάτι καινούργιο, δεν μπορώ να σας μεταφέρω οτιδήποτε. 

Εξαρτάται καθετί από εσάς. Σε αυτό το σημείο κατοχυρώνεστε ως 

ένα ίχνος, ένα μονοπάτι του Θείου Νου. Ο τρόπος που ενεργείτε, 

καταχωρείται και διαμορφώνει νέες συνθήκες.  

Είναι τόσο σημαντική στιγμή αυτή; Είναι. Τα πάντα εξαρτώνται από 

εσάς, τελεία και παύλα. Γιατί βέβαια, ευθυγραμμιζόμενοι με τη Θεία 

Βούληση συνδέεστε με την πηγή της ενέργειας κάθε κίνησης.   

[Μικρή παύση]  

Αν μέσα σας νοιώθετε ότι αυτή είναι μία ιερή στιγμή, αν νοιώθετε 

μέσα σας ότι πρόκειται για μία βαθιά μύηση, το επιβεβαιώνω. Μόνο 

εσείς μπορείτε να δείτε τι υπάρχει πιο πέρα, για εσάς.  

[Μικρή παύση]  

Είναι τόσο σημαντικό αυτό που γίνεται, που χρειάζεται οπωσδήποτε 

να πάρετε χρόνο, να το αφομοιώσετε και να το καλλιεργήσετε. 

Χρειάζεται να πάρετε χρόνο για να το συνειδητοποιήσετε. 

Πάρτε λοιπόν μερικές βαθιές ανάσες και αφεθείτε, αφήστε τον εαυτό 

σας να αναλογιστεί.  

[Παύση 2΄]  
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Την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μόνο μία συνάντηση και θα 

ακολουθήσουν δυο-τρεις ακόμα.  

Μην αφήσετε την καθημερινότητα να σας αποσπάσει απ’ αυτό το 

δρόμο, απ’ αυτό το μονοπάτι, το νέο σας απόκτημα. Αλλά κάθε μέρα, 

κάθε νύχτα αν θέλετε, να εισέρχεστε σ’ αυτό το πεδίο και να 

θυμόσαστε τα λόγια που σας είπα σήμερα. Και να επιτρέψετε στον 

εαυτό σας να προχωρήσει ευθυγραμμισμένος με το Θείο Θέλημα, 

υλοποιώντας το σχέδιο, το Θείο Σχέδιο, το οποίο στην 

πραγματικότητα εσείς εξειδικεύετε.  

Και σ’ αυτή την περίπτωση, δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα, γιατί ό,τι 

έπρεπε να ειπωθεί ειπώθηκε. Αλλά την ερχόμενη Τετάρτη θα 

παρακαλέσω να έρθετε με εξειδικεύσεις. Με άλλα λόγια, να έχετε 

βάλει τη δημιουργική σας φαντασία να εργαστεί με συνέπεια ως προς 

τις βασικές αρχές, για να έχετε κάνει πράξεις σε αυτό το πεδίο.  

Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν αρκεί μία εβδομάδα -μία ζωή δεν 

αρκεί. Όμως εδώ θα πρέπει να μπούνε οι βάσεις.  

Έτσι, κλείνω την σημερινή μας συνάντηση, ζητώντας σας να 

μείνετε σ’ αυτή την ενέργεια, σ’ αυτά τα δεδομένα και να 

γεννήσετε ένα νέο σύμπαν.  

 

Αλέξανδρος.  
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