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Ευλογημένοι να είστε και ευλογημένες, όσοι και όσες παρακολουθείτε αυτή τη 

συνάντηση.  

Η ευλογία έρχεται από τον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας; Έρχεται από 

την επαφή σας με το Πνεύμα. Είναι ευλογία αυτή. Το Πνεύμα δεν κάνει χάρες. 

Δεν αγαπά κάποιον περισσότερο από κάποιον άλλον -ποτέ. Αλλά η ευλογία 

έρχεται μέσα από τη συμπόρευση, έρχεται κρατώντας το χέρι ο ένας του 

άλλου, κρατώντας εσείς το χέρι του Πνεύματος. Πρόκειται για όλες εκείνες τις 

αγαθοποιές δονήσεις που παραλαμβάνετε, κάθε φορά που εστιάζεστε στην 

άλλη πλευρά του πέπλου, που είναι πηγή αγαθού. Ερχόμενος κι εγώ πιο κοντά 

σας ακόμα, σας παρατηρώ με ιεροπρέπεια.  

Ανοίξτε την καρδιά σας, αφήστε τα σύνεργα του θυμού, της αλλοτρίωσης, 

κάθε τι ξένου, να πέσουν από πάνω σας. Αφήστε τα κάτω. Αφήστε τα χέρια 

σας από αυτά, μην τα κρατάτε πια.  

Κάναμε ένα μακρύ ταξίδι μέχρι εδώ, αδελφές μου και αδελφοί μου. Είδατε την 

άλλη πλευρά του πέπλου να ανοίγεται μπροστά σας και τα αγαθά του 

εξάκτινου σύμπαντος τα δέχεστε καθημερινά, αν και δεν βλέπετε πώς αληθεύει 

αυτό στη καθημερινότητά σας. δεν κατανοείτε ακόμα την αλλαγή που έχει 

συμβεί γύρω απ’ αυτό. Για την ακρίβεια, κατανοείτε κάποια αλλαγή αλλά δεν 

λέτε να τη συνδέσετε με τη συγκεκριμένη εργασία. Κι όμως, μέσα σας είστε 

πιο διαυγείς. Η διαύγεια, η εσωτερική διαύγεια, είναι χαρακτηριστικό του 

ανοίγματος σε άλλες διαστάσεις. Εσωτερική διαύγεια δεν σημαίνει 

«προφητεύω το μέλλον», σημαίνει «αλλάζω τρόπο δράσης σύμφωνα με μια 

νέα οπτική, σύμφωνα με αυτό που βλέπω μέσα μου με τη νέα οπτική των 

πραγμάτων». Αναζητήστε μέσα σας τη θεία, εσωτερική διαύγεια. 

Αναβαθμίζεστε καθημερινά. Μην το χαλάτε, μη λέτε όχι. Κρατήστε το αυτό 

στην καρδιά σας. κάθε μέρα λαμβάνετε ενέργεια από το εξάκτινο σύμπαν. Και 

ξέρω ότι πάει λίγος καιρός που δεν έχουμε εστιαστεί σε αυτό. Ο λόγος είναι 

ότι έπρεπε να δώσουμε χρόνο για να αφομοιωθεί η ενέργεια.  

Γνωρίζω ότι κάνετε κι άλλα πράγματα και όλα συμβάλλουν στο τελικό 

αποτέλεσμα. Θυμηθείτε τι ήταν αυτό που σας είπα όταν πρωτοήρθα. Μιλάμε 

για ένα σύμπαν δημιουργίας. Η εργασία με το εξάκτινο σύμπαν είναι ό,τι πιο 

βασικό έχετε κάνει μέχρι σήμερα, ακόμα και αν ακούγεται μακρινή -δεν 

νιώθετε έντονα το αποτέλεσμά της ακόμα. Κρατήστε με για λίγο στην καρδιά 

σας. Πριν αρχίσω να σας εξιστορώ τα καθέκαστα, κρατήστε με στην καρδιά 

σας.  

[Σύντομη παύση] 
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Οραματιστείτε τον κύκλο που δημιουργείται μεταξύ σας. ανάμεσά σας 

βρίσκομαι εγώ. Βρίσκεται ο Προφήτης Ηλίας, εγώ ο Κρύων της Μαγνητικής 

Υπηρεσίας και άλλοι οδηγοί σας. ερχόμαστε και σας κρατούμε το χέρι. 

Παίρνουμε το χέρι σας μέσα στα δικά μας. Μείνετε για λίγο σε σιωπή, 

αφήνοντας το χέρι σας μέσα στα δικά μας χέρια.  

[Σύντομη παύση] 

Η δόνηση του σκοπού αλλάζει. Άλλαξε η δόνηση του σκοπού. Θα 

χρειαστείτε πλέον μια μικρή αλλαγή συντονισμού, για να βρείτε πάλι 

την κατεύθυνση του σκοπού. Και αλλάζει η δόνηση του σκοπού, γιατί εσείς 

είστε διαφορετικοί. Δεν μένετε σε αυτά που είπαμε -μη μείνετε ποτέ. Συνεχίστε 

να προχωράτε διαρκώς.  

Το χέρι μου κρατά απαλά το δικό σας. μη θαρρείτε πως είμαι μόνος μου εδώ. 

Είναι κι άλλοι, όπως σας είπα. Έτσι απλά, αφήστε την ευλογία να ρεύσει 

ελεύθερα.  

Τι σας είπα; Η ευλογία βρίσκεται στη συμπόρευση και στο γεγονός ότι κρατάμε 

ο ένας το χέρι του άλλου. Και αυτά τα 2-3 λεπτά που κρατώ το χέρι σας, 

μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά για εσάς ενεργειακά -και όχι μόνο.  

Η κάθοδος του εξάκτινου σύμπαντος έγινε σε εξάδες και μετά σταμάτησε. 

Χρειάζεται τώρα να εστιάσετε και πάλι την προσοχή σας στο εξάκτινο αστέρι. 

Στο κέντρο του κύκλου σας οραματιστείτε ένα εξάκτινο αστέρι, απλωμένο 

κάτω. Λαμπερό. Και τώρα, μπορώ να ανακοινώσω την απόσβεση μιας γήινης 

πραγματικότητας, που δεν αντιστοιχεί καθόλου σε αυτό που είστε αληθινά. 

Αποσβένονται οι κραδασμοί της, απομακρύνεται από εσάς. Ανοίγετε τα φτερά 

σας και πετάτε. Ανοίγετε τα φτερά της μέλισσας! 

Και τώρα υψώστε αυτό το εξάκτινο αστέρι πολύ επάνω από εσάς και 

διευρύνετέ το, μεγεθύνετέ το, έτσι ώστε να περιβάλλει όλη τη γη. Σαν ένα 

εξάκτινο δακτυλίδι περιβάλλει τη γη και αρχίζει να περιστρέφεται με τη φορά 

του ρολογιού. Επιταχύνεται. Επιταχύνεται και μεταφέρει τη δόνησή του στο 

σώμα της Γαίας. Και σαν να ήσασταν εσείς ψηλά, έξω από τη Γη, 

παρακολουθείστε την.  

Το μεγάλο, εξάκτινο αστέρι, στέκεται τώρα μπροστά της και την οδηγεί σε ένα 

πέρασμα. Το εξάκτινο αστέρι, φέρει μία πολύ συγκεκριμένη, δυνατή δόνηση. 

Είναι σαν ένας εξάκτινος δακτύλιος που μέσα στο εσωτερικό του έχει πολύ 

ξεχωριστή ενέργεια. Ενέργεια δυνατή, που μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλες 

αλλαγές. Και είναι πολύ κατάλληλο σήμερα, στην εαρινή ισημερία, να γίνει 

αυτό το πέρασμα. Δείτε τη Γη, την όμορφη, γαλαζοπρασινοκαφέ Γη, να περνά 

μέσα από τον εξάκτινο δακτύλιο. Ή μπορείτε να δείτε τον δακτύλιο να κινείται 

και να τη διαπερνά, να την περνά περιβάλλοντάς τη για την ακρίβεια. Οι 

ενέργειές του τη διαπερνούν. Αργά… Ξεκινώντας από το ένα άκρο της Γης 

κινείται ο εξάκτινος δακτύλιος αργά, μέχρι να περάσει στην άλλη πλευρά. 

Τα ρολόγια σας αλλάζουν σήμερα…. σε λίγες ώρες, ε; Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν 

σημαίνει τίποτα πραγματικά για την ίδια τη Γη. Σημαίνει όμως για εσάς και για 

την ενεργειακή δουλειά που κάνετε. Μπορείτε να δείτε εσωτερικά τι συμβαίνει, 
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καθώς ο δακτύλιος περνά γύρω από τη Γη, χτενίζοντάς τη, διαπερνώντας τη 

με τις ενέργειές του; Προσπαθήστε. 

[Σύντομη παύση] 

Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτήν την ώρα άγγελοι τραγουδούν, ψέλνουν 

γύρω από τη Γη. Ότι αγγελικές δυνάμεις βρίσκονται γύρω από τον πλανήτη. 

Και άλλα πολλά θα μπορούσα να σας πω, αν ήθελα να εξάψω τη φαντασία 

σας. δεν θα ήταν ψέματα. Καθώς γίνεται αυτή η ενεργειακή σάρωση, μπορείτε 

να νιώσετε τη διαφορά της ενέργειας επάνω σας; είναι έντονη.  

Έτος 2021. Εαρινή Ισημερία… 

Παλεύετε για την ομορφιά, για το κάλλος, για την αρμονία. Μπορείτε να δείτε, 

η σάρωση που γίνεται με το εξάκτινο αστέρι, τι αφήνει πίσω της; Μπορείτε να 

νιώσετε το ανάστημά σας να ορθώνεται; Μπορείτε να νιώσετε ότι στέκεστε σε 

μια άλλη διάσταση; Αυτή είναι ευλογία! Μπορείτε να νιώσετε την ιερότητα της 

στιγμής; Μπορείτε, τέλος, από δω και πέρα να χρησιμοποιείτε το 

εξάκτινο αστέρι ως σύμβολό σας και να το προβάλλετε, να το 

τοποθετείτε παντού;  

Αν προσέξετε καλύτερα, θα δείτε το ενεργειακό σας σώμα να ανασαίνει. 

Αναπνέει, διευρύνεται και χαλαρώνει, διευρύνεται και μαζεύει, αναπνέοντας. 

Εσείς είστε αυτό το ενεργειακό σώμα. Ξέρω, δεν πήρατε χρόνο για να 

κινηθείτε με αυτό, δεν εγκαταστάθηκε αυτό τώρα σε εσάς. Ξέρω ότι δεν το 

χρησιμοποιήσατε αλλά, για κοιτάξτε καλύτερα, για νιώστε καλύτερα! Σας 

προσκαλώ, να κινείστε με αυτό το ενεργειακό σώμα πάνω στη γη, κάθε μέρα. 

Θα χαρείτε πολύ αν το εφαρμόσετε αυτό. Είναι όλο δικό σας. είναι όλο δικό 

σας. μπορείτε να κάνετε μία λίστα, μια μικρή λίστα με τις ενεργειακές εργασίες 

που έχετε να κάνετε κάθε μέρα: μία προσευχή, έναν διαλογισμό, μία πρακτική 

άσκηση και… «να φοράω, να κινούμαι με αυτό το ενεργειακό σώμα κάθε 

μέρα». Συμπληρώστε αυτή τη σημείωση: «Να κινούμε με το ενεργειακό 

σώμα του εξάκτινου σύμπαντος, όλη μέρα». Θα πετύχει, δοκιμάστε το! 

Θυμηθείτε αυτό που νιώθετε τώρα, για να κρατήσετε τη μνήμη και αύριο 

σηκωθείτε και κινηθείτε με αυτό το σώμα. Με το φυσικό σώμα θα κάνετε τα 

πάντα αλλά θυμηθείτε αυτό το ενεργειακό σώμα, που πλέον σας συνοδεύει. 

Είναι πιθανό, για ένα διάστημα να νιώσετε ότι δεν μπορείτε να βρείτε τους 

οδηγούς σας. να είστε βέβαιοι ότι είναι εκεί. Χρειάζεται απλώς να τραβηχτούν 

λίγο στην άκρη, ώστε να νιώσετε, να βιώσετε το ενεργειακό σας σώμα αυτό 

και στη συνέχεια να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κοντά σας. αυτή είναι 

η προίκα σας. Είναι η σύνδεση του Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας με το 

εξάκτινο σύμπαν, η σύνδεση που σας οδηγεί να κάνετε.  

Αυτό λοιπόν είναι το σώμα του Κάλλους και της Αρμονίας. Η Άννα με ρωτά, 

γιατί το ορίζω ως τέτοιο ενώ, όταν ξεκίνησε ο κύκλος, μιλούσαμε για το 

εξάκτινο σύμπαν ως σύμπαν της πληροφορίας. Δεν είχε γίνει σαφές από την 

αρχή ότι επρόκειτο για την ιδιότητα του κάλλους… και τι σχέση μπορεί να έχει 

το Κάλλος και η Αρμονία με την Πληροφορία. Θα γίνει σαφέστερο στη 

συνέχεια.  
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Η πληροφορία διέπει αρμονικά το σώμα του Κάλλους. Η ίδια η 

πληροφορία διαχέεται ευκολότερα, ταχύτερα, μέσα από συνθήκες ισορροπίας. 

Και τότε καθίσταται δυνατή η εναρμόνισή της με όλα τα προϋπάρχοντα 

στοιχεία, όλη την προϋπάρχουσα γνώση. Και μπορεί η γνώση να είναι δύναμη, 

αλλά τελικά, πρέπει να γίνει κάλλος. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Οι συνθήκες 

που επικρατούν στη Γη, ευνοούν το πρώτο. Στηρίζονται στο πρώτο -στο 

αξίωμα ότι η γνώση είναι δύναμη. Είχα κάνει μια τέτοια αναφορά σε 

προηγούμενες συναντήσεις. Η ενέργεια του εξάκτινου σύμπαντος, 

ενισχύει τη δύναμη της γνώσης, καθιστώντας τη κάλλος.  

Σ’ αυτό το νέο ενεργειακό σας σώμα λοιπόν, στην πραγματικότητα τη νέα 

δόνηση που αναπτύσσετε, η πληροφορία διαχέεται αρμονικά, μεταδίδεται 

ευκολότερα και τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι θεαματικά. 

Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι λίγο περίεργο να μιλάμε για πληροφορία που 

γίνεται κάλλος σε ένα ενεργειακό σώμα, την ώρα που εσείς απλώς βιώνετε 

αυτό το ενεργειακό σώμα. Βιώνετε, νιώθετε, μια ενέργεια γύρω σας. Τι 

σημαίνει τελικά αυτό; Θα γίνει η ζωή σας ομορφότερη; Θα γίνετε εσείς 

ομορφότεροι -είσαστε ήδη όμορφοι, για εμάς. Θα εκφράζεστε και θα 

εκφράζετε τη γνώση, με αρμονία. Όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Θα 

χειρίζεστε ευκολότερα πληροφορίες, νέες και παλιές. Μνήμες. Θα τις 

διαχειρίζεστε ισορροπημένα.  

Η Άννα, που πάντοτε της αρέσει να κάνει αντίλογο, λέει «Για φαντάσου! 

Έπρεπε να περάσει η Γη μέσα από τον δακτύλιο αυτό για να καταλήξουμε να 

νιώσουμε το σώμα μας και να εκφράσουμε με ισορροπία και αρμονία τις 

γνώσεις μας;»  Αλλά, καλή μου, ξέρεις ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Ξέρεις ότι 

αυτά που φέρνω κάθε στιγμή, είναι κατάλληλα για τη στιγμή. Γιατί αργότερα 

θα διαπιστώσετε ότι, αυτό το σώμα αρμονίας και κάλλους είναι πολλά 

περισσότερα και έχετε πολύ δουλειά να κάνετε με αυτό -ευχάριστη δουλειά! 

Θα δουλέψετε πολύ με αυτό το σώμα, σε πράγματα που δεν πάει ο νους σας.  

Κάθε πράγμα στην ώρα του. Είναι φορές που έρχομαι και σας φέρνω 

πληροφορίες που δυσκολεύεστε να κατανοήσετε. Φαίνονται να έρχονται από 

κάπου αλλού, από το υπερπέραν. Είναι άλλες φορές που έρχομαι και σας 

φέρνω πληροφορίες απλές, με έναν τρόπο που μπορείτε να συνδέσετε με την 

καθημερινότητά σας -και πάλι, δεν μπορείτε να τις κατανοήσετε. Εξάπτω τη 

φαντασία σας, ή προσπαθώ να το κάνω, για να απελευθερώσετε μέρη του 

δυναμικού σας και να μπείτε στο παιχνίδι, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 

αυτό -αναπτυξιακό παιχνίδι.  

Έχετε πολλά να κάνετε λοιπόν με αυτό το σώμα, μην το αφήσετε να φύγει 

καθόλου σήμερα. Κρατήστε το. Κρατήστε την αίσθηση, όποια και αν είναι η 

αίσθηση που έχετε. Και μην αδημονείτε. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους.  

Είναι πραγματικά μεγάλη η συγκίνησή μας, αδελφές μου και αδελφοί μου. 

Είναι πολύ μεγάλη η στιγμή αυτή για την ανθρωπότητα. Ένα τέτοιο 

ενεργειακό ρίζωμα, φέρνει πολύ δυνατούς, πολύ ισχυρούς και 

άφθονους καρπούς, καλούς καρπούς. Μη σταματάτε να μιλάτε γι’ 

αυτό. Είναι καλό να μοιραστείτε τα αγαθά που έχετε από το Πνεύμα. Μιλήστε 

στους αγγέλους, αν δεν έχετε ανθρώπους για να τους μιλήσετε γι’ αυτό. 
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Μιλήστε στα δέντρα και τα ζώα. Μιλήστε στη θάλασσα και τον ουρανό. Μιλήστε 

στη Γη. Ψιθυρίστε της το δώρο, αν και εκείνη πολύ καλά γνωρίζει. Κοινωνήστε 

το αυτό το δώρο. 

Δεν σταματάει ο κύκλος εδώ, όπως νόμισε αρχικά η Άννα, όταν της είπαμε 

ξεκινώντας ότι είναι η αρχή του τέλους αυτή. Πρόκειται για κάτι διαφορετικό. 

Ο κύκλος συνεχίζει… θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα και έχει πολύ δουλειά να 

γίνει. Αλλά βασική προϋπόθεση είναι να συμμετέχετε κάθε φορά με 

αυτό το ενεργειακό σώμα πλέον. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι 

απαραίτητο για να συνεχίσετε, να βιώνετε καθημερινά την παρουσία αυτού 

του σώματος.  

Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείτε, ρωτήστε τον εαυτό σας «Τι βίωσα 

σήμερα με το νέο ενεργειακό μου σώμα; Πώς ένιωσα;»  Θα δείτε! Θα 

έχετε πολλά πράγματα να σκεφτείτε… να θυμηθείτε.  

Φέρτε τώρα το μεγάλο εξάκτινο δακτυλίδι πάνω από τη Γη, στον βόρειο πόλο, 

οραματιστείτε το που στέκεται εκεί και αφήστε το να κάνει την ίδια διαδικασία 

από πάνω προς τα κάτω…. Αργά, κατεβαίνει σαρώνοντας με την ενέργειά του 

τη Γη. Παρακολουθήστε και πάλι, πώς μπορεί να αλλάζει η ενέργεια της Γης. 

[Σύντομη παύση] 

Και όταν κατέβει πια, περάσει το νότιο πόλο, δείτε τον δακτύλιο να ανεβαίνει, 

κάνοντας για τρίτη φορά τη διαδικασία αυτή.  

[Παύση 3΄] 

Ρίξτε μια ματιά στον Ήλιο, στο κέντρο του ηλιακού σας συστήματος και αφήστε 

τον εξάκτινο δακτύλιο να κατευθυνθεί εκεί.  

[Σύντομη παύση] 

Και τώρα περιβάλλει τον ήλιο. Απλώς, αφήστε το εκεί.  

Μπορείτε να επιστρέψετε στο χώρο σας, στη θέση που κάθεστε αλλά μην 

πάψετε να νιώθετε την παρουσία του ενεργειακού σας σώματος.  

Η σημερινή συνάντηση ολοκληρώθηκε. Πάρτε λίγο χρόνο για να μοιραστείτε 

την εμπειρία σας.  

 

Με τις ευλογίες τις εαρινής σας ισημερίας, 

Κρύων και οι συν αυτώ 
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