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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία 

Συνάντηση 13η – 28.04.2021 

«Ενυπάρχω και Συνειδητοποιώ» 

 

Και αφού σας καλωσορίσω, για άλλη μία φορά σήμερα θα 

προτείνω…. Εφόσον ήδη έχετε έρθει αρκετές φορές εδώ στον χώρο 

μας, τον εσωτερικό μας χώρο, και δουλέψαμε μαζί, αυτή τη φορά 

θέλω να κατευθυνθείτε, ο καθένας και η καθεμία, σε ένα μέρος του 

εαυτού σας. Εκεί όπου δεν πάει κανένας άλλος. Το πιο κρυφό σας 

σημείο. Το πιο αποκεκρυμμένο . Με μία δήλωση πρόθεσης, 

προωθηθείτε εκεί και, αφού κάνετε ειρήνη μέσα σας όλοι και όλες, 

αφήστε με να σας οδηγήσω. Ξεκινάτε πηγαίνοντας στο πιο 

κρυμμένο, πιο κρυφό μέρος του εαυτού σας.  

[Μικρή παύση]  

Είναι εκείνο το μέρος όπου τα συναισθήματά σας ερίζουν για το ποια 

είναι η πραγματικότητα, είναι το μέρος που δεν ομολογείτε σε 

κανέναν, είναι εκείνο το μέρος όπου τα συναισθήματά σας κάποιες 

φορές κυριαρχούν, αποκόπτοντας σας από το περιβάλλον, από τους 

γύρω σας, και κάποιες άλλες φορές φαίνεται να πατάει εκεί πόδι ο 

νους και να μην σας αφήνει να κινηθείτε. Είναι το μέρος όπου οι 

φόβοι σας ταιριάζουν αφάνταστα ο ένας με τον άλλον και 

δημιουργούν ένα block, ένα σύμπλεγμα. Είναι εκείνο το μέρος που, 

όσο ομιλητικοί και εξωστρεφείς και αν είστε, παραμένει κρυμμένο, 

μερικές φορές και από εσάς τους ίδιους.  

[Μικρή παύση]  

Η επίσκεψή σας σ’ αυτό το μέρος του εαυτού σας γίνεται με άλλους 

όρους. Δεν γίνεται όπως την έχετε κάνει παλαιότερα -γιατί όλοι και 

όλοι σας λίγο-πολύ έχετε προσπαθήσει να πλησιάσετε αυτό το μέρος 

του εαυτού σας. Τώρα που είμαστε μαζί, το πλησιάζετε με άλλους 

όρους και σε άλλο επίπεδο. Αυτός ο χώρος, ο εσωτερικός χώρος, 

όπως μπορούμε να τον περιγράψουμε, καθορίζεται από 

συντεταγμένες. Είναι ένα με το φυσικό σώμα, γιατί δεν μπορεί να 

είναι αλλιώς και βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του 

χωροχρονικού συνεχούς πού είστε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν 

μας ενδιαφέρει να περιγράψουμε την τοποθεσία αυτού του χώρου. 

Είναι στο αυτί, είναι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, στην καρδιά, 

στο στομάχι, στην κοιλιά, πού;  
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Οι συντεταγμένες, ωστόσο, είναι συγκεκριμένες στις διαστάσεις του 

χώρου και του χρόνου. Και αυτό το στοιχείο είναι αρκετό για να 

μπορέσετε να πλησιάσετε αυτό τον χώρο. Να τον πλησιάσετε όχι 

εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Τι εννοώ. Όχι σκεπτόμενοι ότι «αυτός ο 

χώρος είναι κάπου στην καρδιά ίσως, οπότε… εστιάζω την προσοχή 

μου εκεί», αλλά ότι «αυτός ο χώρος είναι εστιασμένος στο εγώ, στο 

χωροχρονικό συνεχές που είμαι, και τώρα είναι μία καλή 

περίπτωση», μπορείτε να σκεφτείτε, «ώστε και εγώ να αρχίσω να 

εισέρχομαι στον κόσμο των σωματιδίων, των ακτινοβολιών, χωρίς να 

πρέπει να μπω σε ένα κύτταρο του σώματός μου και να ακολουθήσω 

τη διαδικασία της εστίασης μέχρι το επίπεδο του πυρήνα ενός ατόμου 

και των σωματιδίων που τον αποτελούν».  

Έτσι, η προσέγγιση σήμερα μοιάζει πιο θεωρητική, αλλά δεν είναι 

θεωρητική. Και το ζητούμενο είναι να συνδεθείτε μ’ αυτό τον χώρο 

σε ενεργειακό επίπεδο.   

Πηγαίνουμε βαθιά σήμερα. Η αιδοιϊκή περιοχή είναι ο χώρος του 

‘συνειδητοποιώ’. Ενυπάρχω και συνειδητοποιώ.  

[Μικρή παύση]  

Αντίθετα, η φαλλική περιοχή και οργάνωση είναι ο χώρος του 

‘βρίσκομαι σε ένα σημείο’.  

[Μικρή παύση]  

Αφού αφήσετε τον εαυτό σας για λίγο χρόνο, να μείνει σ’ αυτές τις 

δηλώσεις, χωρίς να τις σκεφτείτε οπωσδήποτε αναλυτικά -δεν 

χρειάζεται να τις αναλύσετε τώρα- θεωρείστε ότι βρίσκεστε  

εσείς, -φαλλική δράση- σε συνειδητοποίηση .  

Βρίσκεστε στον ζητούμενο χώρο και συνειδητοποιείτε αυτά που 

υπάρχουν εκεί και σας περιβάλλουν.  

Εξακολουθεί να σας μιλάει ο Αλέξανδρος. Κάθε φορά που 

αντιμετωπίζετε πρόβλημα στον τρόπο κατανόησης, στο βαθμό 

κατανόησης οποιουδήποτε θέματος, προστρέξτε σε αυτή τη 

διαδικασία, σε αυτές τις ιδέες και τοποθετηθείτε ανάλογα.  

Βρίσκεστε λοιπόν τώρα στο χώρο που περιέγραψα νωρίτερα και 

συνειδητοποιείτε. Ήδη έχετε πάει πολύ βαθιά. Ο νους σας είναι ένα 

απαράμιλλο εργαλείο. Όχι μόνο εργαλείο αντίληψης αλλά και 

δράσης. Με άλλα λόγια είναι τόσο φαλλικός, όσο και αιδοιϊκός 

στις λειτουργίες του. Και όταν εσείς αποφασίσετε να 

χρησιμοποιήσετε αυτόν το συμβολισμό για να διευρύνετε την 

κατανόησή σας, θα παίρνετε πάντοτε έναν θαυμάσιο αποτέλεσμα. 

Γιατί είναι πολύ σημαντικό, να κρατάτε πάντοτε υπόψη ότι ο νους 
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είναι διττός, είναι και θηλυκός και αρσενικός. Εάν δεν ήταν 

άλλωστε, δεν θα μπορούσε να κατανοήσει το θέμα των πολικοτήτων.  

[Μικρή παύση]  

Η αρχή που πρεσβεύω είναι η εξής: Τοποθετήστε… πάρτε και βάλτε 

σε οποιοδήποτε αιδοιϊκό περιβάλλον θέλετε, ένα μέγεθος. 

Όταν λέω αιδοιϊκό περιβάλλον, εννοώ εικόνα, συμβολισμό κτλ. 

Τοποθετήστε ένα μέγεθος. Η ιδέα του μεγέθους είναι αφηρημένη. 

Από μόνο του δεν λέει κάτι. Χρειάζεται κάτι για να το προσδιορίσει. 

Τοποθετήστε μία αξία. Μία ποσότητα, ένα κβάντο για παράδειγμα. 

Και επιτρέψτε στην κατανόηση να έρθει. Επιτρέψτε να λειτουργήσει 

η διαδικασία της κατανόησης. Έτσι, σ’ αυτό το πιο αφηρημένο κάπως 

επίπεδο δεχτείτε να τοποθετήσετε ένα από τα απειροελάχιστα 

υποατομικά σωματίδια στον αιδοιϊκό χώρο για τον οποίο μιλήσαμε 

και δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να συλλάβει την ύπαρξη, την 

ιδέα, την ποιότητα αυτού του σωματιδίου.  

[Παύση 5’]  

Θυμηθείτε ότι η ύλη προέρχεται από το πνεύμα. Είναι η υλοποίηση 

ακτινοβολιών.  

[Μικρή παύση]  

Πάρτε χρόνο τώρα για να μοιραστείτε τα αιτήματά σας.  

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Βρίσκετε τη συνείδησή σας αναλλοίωτη στα βάθη του χώρου και του 

χρόνου. Αυτό δεν χάνεται ποτέ. Πήγατε τόσο βαθιά και αγγίξατε μια 

μεμβράνη του σύμπαντος, του πολυδιαστασιακού σύμπαντος. 

Υπάρχουν πολλές μεμβράνες και οι περισσότεροι γνωρίζετε τη σχέση 

που έχουν με την νοητική ουσία. Αγγίξατε λοιπόν αυτήν τη 

μεμβράνη, που εστιάζεται σε όσα έχουν συμβεί. Δεν μπορώ να 

το πω ακριβώς παρελθόν, δεν είναι. Αγγίζει τα τετελεσμένα αλλά 

αυτά δεν είναι παρελθόν.  

Ο λόγος που σας οδήγησα σ’ αυτό το πεδίο, είναι για να πάρετε μία 

ιδέα του τι μπορείτε να κάνετε με τα σωματίδια, όταν η εστίαση σας 

δεν είναι στην ύλη, στην μορφή. Γιατί τώρα συμβολικά, δουλεύοντας 

με συμβολισμούς, συνδεθήκατε με ένα τέτοιο σωμάτιο. Το κλειδί 

είναι ο συμβολισμός και η ιδέα. Δεν χρειάζεται να οραματίζεστε 

πάντοτε τον πυρήνα του κυττάρου και του μορίου και του ατόμου, 
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των ατόμων στα μόρια και τον πυρήνα ενός ατόμου και ούτω καθ’ 

εξής. Δεν χρειάζεται.  

Η συνείδησή σας βαθαίνει κι άλλο. Πραγματικά διευρύνεστε. Μη 

γελάτε μ’ αυτό. Αμφισβητείστε το όσο θέλετε, αλλά δεν θα πάψει να 

υπάρχει εκεί. Η διεύρυνση αυτή είναι εσωτερική αλλά θα εκφραστεί 

εξωτερικά.  

Σας μιλώ με λόγια αρκετά ασαφή. Θέλω να προσεγγίσετε εσείς 

καλύτερα αυτό το πεδίο. Μαζεύω την ενέργειά σας με τα λόγια μου. 

Κάνω περιστροφικές κινήσεις, κυκλικές κινήσεις και μαζεύω την 

ενέργειά σας, όπως το τσοπανόσκυλο μαζεύει τα πρόβατα, για να τα 

κατευθύνει εκεί που θέλει. Και την ώρα που νοιώθετε χαμένοι στο 

υπερπέραν, που δεν φαίνεται να είναι τόσο μακριά, παρόλα αυτά 

είναι αχανές, κάθεστε στο κάθισμα σας, ακούτε… οι φυσικές σας 

αισθήσεις λειτουργούν πλήρως.  

[Μικρή παύση]  

Δέχομαι την ερώτηση από την Άννα, γιατί σας ζήτησα να 

κατευθυνθείτε σ’ αυτόν το χώρο, τον κρυφό χώρο μέσα σας, τον 

χώρο που συνδέεται με τους φόβους, με τα ανομολόγητα αισθήματα, 

όλα αυτά που παραμένουν κρυφά. Είχε σχέση με αυτά η εμπειρία 

σας; Όχι μόνο είχε σχέση, αλλά πάει ακόμα πιο μακριά. Η θεραπεία 

που γίνεται είναι σαφής. Δεν είναι εύκολο να περιγραφτεί, γιατί δεν 

μπορείτε ακόμα να έχετε την πλήρη εικόνα, ούτε υπάρχουνε λόγια 

για να σας περιγράψω κάτι. Γι’ αυτό χρειάζεται εσείς να το βιώσετε.  

Όπως σας εξήγησα την προηγούμενη φορά, τα νερά είναι 

αχαρτογράφητα, το πεδίο είναι αχαρτογράφητο. Έτσι, 

χρειάζεται κάθε φορά που εσείς κάνετε ένα βήμα ακόμα, με 

την δική μου παραίνεση βέβαια, να το βιώνετε, να το γειώνετε 

και να διατυπώνετε με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται, γραπτά 

κατά προτίμηση, όλη σας την εμπειρία, όσα βιώσατε. Αυτά που 

θα γράψετε θα γίνουνε ο δικός σας οδηγός. Είστε ασφαλείς, όσο 

παραμένετε συνδεδεμένοι με το Θείο Σχέδιο. Όσο δηλώνετε την 

πρόθεση σας να συνεχίσετε να πορεύεστε και σε αυτό το πεδίο 

σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο και τον Νόμο της Αβλάβειας, είστε 

ασφαλείς. Μπορείτε να εξερευνήσετε και να διαχειριστείτε σιγά-σιγά.  

Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να αγγίξετε και άλλες πτυχές του 

σύμπαντος. Και άλλες μεμβράνες. Μοιάζει να έχετε γίνει τόσο 

μικροσκοπικοί και ταυτόχρονα να έχετε τη δυνατότητα να δείτε σ’ 

όλο το σύμπαν. Όσο πιο μικροσκοπικοί γίνεστε, εννοώντας το 

επίπεδο στο οποίο δουλεύετε, τόσο πιο μακριά, πιο βαθιά μπορείτε 

να κοιτάξετε στο σύμπαν -και το ενεργειακό σύμπαν και τις 

πολλαπλές αναδιπλούμενες διαστάσεις και μεμβράνες του. Η έννοια 
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«διάσταση» δεν αρκεί για να αποδώσει αυτό που θα βιώνετε 

από εδώ και πέρα. Ούτως ή άλλως δεν είναι καθόλου σαφής. Στην 

δουλειά που κάνετε όμως, θα πρέπει να αντικατασταθεί ο 

όρος «διάσταση» από τον όρο «μεμβράνη». Θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε τον όρο ‘πέπλο’ αν προτιμάτε. Κάθε μεμβράνη 

του σύμπαντος είναι ένας παράγοντας εξέλιξης όλου του 

συστήματος. Όταν μιλάτε για διάσταση, συνήθως έχετε στο 

νου σας τον χώρο. Όταν μιλάτε για μεμβράνη όμως, δεν 

μπορείτε να αποφύγετε την συγκεκριμενοποίηση σε μία 

επιφάνεια τουλάχιστον. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Όταν 

θέλετε βέβαια… κάνει τεράστια διαφορά, όταν θέλετε να 

ενημερώσετε τον εαυτό σας, για όσα συμβαίνουν στο σύμπαν.  

Κάποιοι, κάποιες είδατε σύμβολα, συμβολικές εικόνες. 

Επεξεργαστείτε τις με την ίδια τεχνική. Αντί του σωματιδίου, 

τοποθετήστε το σύμβολο στον αιδοιϊκό χώρο και πάρτε χρόνο για το 

ξεδίπλωμα της κατανόησης. Θα χρειαστούν από ώρες έως ημέρες. 

[Μικρή παύση]  

Εδώ θα σας αφήσω. Χρειάζεται να εργαστείτε πολύ. Θα 

επαναλάβουμε τη συνάντηση του κύκλου σε τρεις εβδομάδες, με 

σκοπό να εργαστείτε με όσα σας δόθηκαν. Σε ό,τι σας είχε δοθεί 

πρόσθεσα σήμερα και προστέθηκε πολύ. Επαναλάβετε τις 

πρακτικές που σας δόθηκαν. Βιώστε, διατυπώστε, αφού 

αντιληφθείτε. Μην παραλείψετε την εργασία. Δεν θα είχε νόημα 

να σας καλώ κάθε τόσο, για να σας υπενθυμίζω την ανάγκη της 

εργασίας. Χρησιμοποιήστε τον χρόνο που θα δίνατε για αυτές τις 

συναντήσεις για να δουλέψετε.  

 

Μείνετε στο φως.  

Αλέξανδρος 
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