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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία 

Συνάντηση 15η - 20.5.2021 

«Το Ηλεκτρικό Σώμα» 

 

Αναζητήστε το φαινόμενο Doppler, για να καταλάβετε τι συμβαίνει 

με τα σωματίδια, που αναπηδούν όταν έρχονται σ’ επαφή το ένα με 

το άλλο. O ήχος είναι κύμα, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Έτσι 

ξεκινάμε σήμερα.  

Αφήστε με να σας ζεστάνω την καρδιά, καθώς στέκομαι στο κέντρο 

του νοητού μας κύκλου και εσείς όλοι, όλες γύρω μου συνδέεστε 

μαζί μου καρδιά με καρδιά. Η καρδιά σας πυρώνεται από την δική 

μου, από την φλόγα της δικής μου καρδιάς, και τα μάτια μου σας 

κοιτούν κατάματα φτάνοντας στα μύχια της ύπαρξής σας.  

[Μικρή παύση]  

Θεωρήστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο Κρύων της 

Μαγνητικής Υπηρεσίας και εγώ και ο Ζευς κάνουμε αυτή την 

επικοινωνία μαζί. Σήμερα εργαζόμαστε μαζί. Θα ρωτήσετε «Τις άλλες 

φορές όχι;». Καταλαβαίνετε, ότι οι ενέργειες διαχέονται, 

μοιράζονται… αλλά σήμερα είναι παρόντες. Είναι παρόντες, για να 

βάλουν το δικό τους πετραδάκι εδώ.  

Σκεφτείτε τι πράξατε το προηγούμενο διάστημα. Πού ήταν ο Κρύων 

όταν εγώ σας μιλούσα για τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο 

σύμπαν, για τα υποατομικά σωματίδια; Πουθενά. Κρυμμένος, κάπου 

αλλού. Και τώρα ήρθε, φέρνοντας όλη τη συντροφιά του μαζί, την 

συνοδεία του, για να πει ότι έβαλε και αυτός το χέρι του. Και όχι 

μόνο… Θα βάλει και άλλα πολλά. 

Πάρτε βαθιές ανάσες, σαν να μην είστε εσείς που αναπνέετε. Σαν να 

αναπνέει κάποιος άλλος για εσάς. Παρακολουθήστε απλώς τον 

εαυτό σας να αναπνέει. Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και εγώ 

εργαζόμαστε στενά με το κέντρο της καρδιάς. Ο Ζευς, παρών επίσης, 

τοποθετείται μία στον έναν, μία στον άλλον. Είμαστε γι’ αυτόν ένα 

δίπολο. Μετακινείται ανάλογα με την ανάγκη. Πυρώνεστε από την 

δική μου καρδιά, στο κέντρο του κύκλου.  

[Μικρή παύση]  

 

Ζευς: 

Μιλάει ο Ζευς.  
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Συμμετέχω φυσικά, σε κάθε γιορτή που γίνεται για τις ανάγκες των 

ανθρώπων. Σε κάθε γιορτή σας φέρνω την ενέργειά μου, τα μυστικά 

μου. Σας φέρνω την παρουσία μου και την ενέργειά μου. Δεν 

μπορείτε να με τοποθετήσετε ακόμα σ’ αυτό το νέο σύμπαν που 

βλέπετε να ανοίγεται μπροστά σας, στη νέα σας πραγματικότητα. 

Γιατί είναι για εσάς μία νέα πραγματικότητα τώρα πια, επειδή την 

βιώνετε. Μάθατε να την βιώνετε συνειδητά. Ξετυλίγεται μπροστά σας 

ένα άλλο μέρος του σύμπαντος και δεν έχετε βρει ακόμα τη δική μου 

θέση σ’ αυτό. Είμαι εδώ λοιπόν για να το κάνουμε μαζί σήμερα.  

[Μικρή παύση]  

«Τι άλλο να θέλουμε να μάθουμε;» σκέφτεται κάποιος. «Έχουμε των 

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, έχουμε τον Δία των κεραυνών, 

ορίστε η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Κάπου εκεί μέσα είναι και ο 

Αλέξανδρος, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι ρόλο παίζει. Είναι 

ο εισηγητής…»  Θα σας δείξω όμως ότι δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν 

είμαι εδώ ως εκπρόσωπος, αν θέλετε, της ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τον νου. Αυτόν εκπροσωπώ 

πραγματικά. Άλλωστε, αν θέλατε να περιορίσετε την παρουσία μου 

στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, αυτό θα σας έβαζε στην ανάγκη να 

με δείτε σε όλα τα σωματίδια. Όχι μόνο σ’ αυτά που εκφράζουν την 

ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, όχι μόνο σ’ αυτά που μεταφέρουν το 

φως, αλλά σε όλα, γιατί όλα τα σωματίδια έχουνε κάποιου είδους 

φορτίο -όχι συνέχεια, ωστόσο μέσα τους φέρουν ένα φορτίο. Όταν 

είναι ισορροπημένο, είναι ουδέτερα. Αλλιώς είναι θετικό ή αρνητικό. 

Άρα αυτή η ενέργεια υπάρχει παντού.  

Ο Ζευς, ο θείος, θεϊκός Ζευς είναι ο νους που αλληλεπιδρά με 

την ύλη. Ένα σωματίδιο χωρίς φορτίο δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει 

με την ύλη. Ένα που διαθέτει φορτίο, μπορεί. Είμαι εκείνο το 

κομμάτι του Θείου Νου, που δεσμεύει την ενέργεια σε υλική 

εκδήλωση. Το άλλο κομμάτι είναι ο Άδης, ο Αΐδης.  

Τι σας λέω τώρα; Όσοι ανήκετε στους κύκλους των Ελευσίνιων έχετε 

πολλά να σκεφτείτε από εδώ και πέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι ωστόσο 

θα βρείτε πολύ σημαντική την πληροφορία αυτή. Άλλωστε, ως Ζευς 

τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, από το να συνδέω σε μορφή; Δεν θα 

είχε ούτε για εμένα ούτε για εσάς κάποιο νόημα, να σας προσδιορίσω 

αυτή την στιγμή τις δυνάμεις που υπάρχουν, να ορίσω αν είναι οι 

τέσσερις που σκέφτονται οι επιστήμονες σας ή αν υπάρχουν και 

άλλες και να σας πω «Εγώ είμαι αυτή ή εκείνη». Εγώ είμαι όλες, 

μηδεμιάς εξαιρουμένης. Βρίσκομαι σ’ όλες αυτές.  

Η Άννα, που ξέρει τα πολλά και ο νους της κατεβάζει, αναρωτιέται 

τώρα στο πίσω μέρος του μυαλού της, αυτό που δεν έχω δεσμεύσει 

ακόμα, αν αυτό που περιγράφω έχει κάποια σχέση με το λεγόμενο 

Πλήρωμα. Σαφώς και έχει. Αφενός όμως δεν γνωρίζετε όλοι τι είναι 
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το Πλήρωμα, αφετέρου δεν είναι ο λόγος της παρουσίας μου εδώ 

σήμερα το να σας το περιγράψω.  

Σιγά-σιγά όλα μπαίνουν στη θέση τους. Θα καταφέρετε λοιπόν 

σήμερα να κατανοήσετε, να συλλάβετε μία εικόνα και να κάνετε 

συνδέσεις που θα σας βοηθήσουν στη γείωση του βιώματος σας και 

την απαραίτητη διασύνδεση-συσχέτιση με άλλα γνωστά σας σημεία 

αναφοράς.  

Όλοι οι θεοί και οι θεές του Πληρώματος του Ανθρώπου 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό το νέο σύμπαν που ανοίγεται μπροστά σας. 

Και χρειάζεται να θυμόσαστε πάντοτε, ότι από την στιγμή που 

είστε εσείς κάπου, εκ των πραγμάτων είμαστε και εμείς, γιατί 

εκπροσωπούμε βασικές όψεις του εαυτού σας και όταν αυτές 

οι όψεις ωθούνται να ξεδιπλωθούν σε ένα νέο σύμπαν, 

είμαστε παρόντες και στο νέο σύμπαν, γιατί είμαστε ο τρόπος 

σας να κατανοείτε τα πράγματα.  

Υπήρξαμε γήινοι στο παρελθόν, το μακρύ παρελθόν αλλά έχοντας 

λάβει θέσεις αρχετυπικές είμαστε η νοημοσύνη, η συλλογική σας 

νοημοσύνη, διαιρεμένη σε τομείς που αγκαλιάζουν κάθε έκφανση 

της ζωής σας, σε όποιο επίπεδο και πλαίσιο και αν εσείς δουλεύετε. 

Όπου βρίσκεστε. Δεν θα ήταν δυνατόν να επεκταθείτε εσείς, να 

επεκταθεί η συνείδησή σας και να μην είμαστε εμείς παρόντες. 

Τα λόγια μου έρχονται ως απάντηση του ερωτήματος που έθεσε χθες 

ένα μέλος, που δεν ήτανε ακριβώς ερώτημα αλλά μάλλον μία δική 

του διαπίστωση, ότι ένας Δάσκαλος έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Άρα δεν μπορεί να ισχύει το ότι είναι τίποτα, είναι 

ένα μόριο, ένα μικρό σωματίδιο στη μεγάλη σωματιδιακή σούπα. 

Ισχύει η αναλογία που μόλις σας εξήγησα. Ο Δάσκαλος είναι ένα 

μέρος, εκφράζει ένα μέρος της νοημοσύνης σας. Υφίσταται. Η 

ενέργεια του υφίσταται. Το θέμα είναι πώς έχει σηματοδοτηθεί από 

εσάς. Άλλωστε, δεν είστε εσείς που επαναλαμβάνετε συνέχεια, ότι ο 

παρατηρητής επηρεάζει τον παρατηρούμενο; Είναι κάποιες αναλογίες 

που θα συλλάβετε με το πέρασμα του χρόνου ακόμα καλύτερα. Για 

την ώρα σας εξήγησα γιατί είμαι πάντα παρών, παντού. 

Είμαι πάντα παρών παντού, πανταχού παρών, βάσει εκείνης της 

Αρχής που γνωρίζατε κάποιοι ήδη αλλά φέραμε μπροστά σας εχθές, 

κατά την οποία συνδέεστε, εμπλέκεστε, μεταξύ σας και μοιράζεστε 

την γνώση, μοιράζεστε την πληροφορία όλοι ταυτόχρονα. Άρα ο 

νους του Δασκάλου ή του θεού, όπως και αν τον αποκαλείτε, 

βρίσκεται στην διάθεσή σας, όπου και αν είστε κάθε στιγμή. Εκείνος 

μπορεί να κατανοεί τα πράγματα καθαρότερα, γιατί βρίσκεται σ’ ένα 

διαφορετικό πεδίο χωρίς τις γήινες περισπάσεις της ύλης και για εσάς 

προφανώς είναι πιο δύσκολο να το συλλάβετε. Υπάρχει εμπλοκή. 

Έτσι είναι που επικοινωνούμε με μικρά ιόντα, θα λέγαμε… δεν 
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είναι ιόντα ακριβώς αλλά ναι, ας χρησιμοποιήσω την λέξη 

κβάντα. Μικρά πακέτα πληροφορίας.  

Άρα το μόνο σίγουρο και απολύτως βέβαιο είναι ότι. όπου και αν 

σταθείτε, είτε στον βυθό της θάλασσας, είτε στην επιφάνεια της Γης, 

είτε σ’ ένα ψηλό βουνό, είτε μέσα σε μία σπηλιά, είτε σε ένα 

μακρινό-μακρινό πλανήτη σ’ έναν απόμακρο γαλαξία, αναπόφευκτα 

είμαστε πάντα μαζί. γιατί βέβαια δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από 

τον Εαυτό σας. Δεν είναι κάτι που σας παραξενεύει αυτό. Το 

γνωρίζετε ήδη, μόνο που τείνετε να το ξεχνάτε πάρα πολύ συχνά. 

Και πάλι το υλικό πεδίο τράβα την προσοχή σας, ξεχνιέστε και 

χάνετε από μπροστά σας την υπαρκτή μας σύνδεση. Αυτή υπάρχει, 

λειτουργεί. Αλλά δεν είστε συνειδητοί αρκετά για να την 

αξιοποιήσετε.  

[Μικρή παύση]  

Κάποιοι από εσάς σκέφτονται, «Αν είναι έτσι τα πράγματα, όταν 

πεθάνω, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα περάσω τον Άδη… θα μπω 

στον Άδη, θα περάσω κάποια πεδία και θα βρεθώ στην Νήσο των 

Μακάρων, στα Ηλύσια Πεδία, στον Παράδεισο… θα βρεθώ 

οπωσδήποτε σ’ ένα ανώτερο επίπεδο μεγαλύτερης ελευθερίας και 

χαράς και πληρότητας και από εκεί θα μπορέσω να υλοποιήσω ακόμα 

περισσότερα σχέδια της ψυχής μου».  

[Μικρή παύση]  

Έτσι είναι; Κανένας δεν αντιλέγει, ότι πρόκειται για ένα πεδίο 

πληρότητας Ζωής. Εσείς όμως πού θα είστε μέσα σ’ αυτό; Θα έχετε 

την ταυτότητα που βλέπετε τώρα κοιτάζοντας στον καθρέφτη; Κάθε 

άλλο. Θα έχετε τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς που έχετε 

τώρα; Κάθε άλλο. Σε τι θα μοιάζετε μ’ αυτό που είστε τώρα; 

Πιθανότατα σε τίποτα. Και όμως εσείς θα ξέρετε ότι είστε εσείς. Και 

εμείς θα ξέρουμε ότι είστε εσείς. Αλλά ταυτόχρονα, όλοι θα 

γνωρίζουμε τα ίδια για όλους. Έτσι βλέπετε ότι, παίρνω την ευκαιρία, 

να διατυπώσω με άλλα λόγια και να διευρύνω την εικόνα που 

σχηματίσατε εχθές.  

[Μικρή παύση]  

Δεν θα είχε νόημα και πάλι να αρχίσω να σας περιγράφω το πώς θα 

νιώθετε όταν θα είσαστε… όταν θα βρεθείτε στην μετά θάνατον ζωή. 

Το βέβαιο είναι ότι είναι ζωή. Κάτι τελείως διαφορετικό από 

οτιδήποτε έχετε φανταστεί μέχρι σήμερα αλλά είναι ζωή, είναι 

συνέχεια της συνείδησης. Δεν θα είχε νόημα να το περιγράψω 

περισσότερο, γιατί απλώς δεν έχετε ακόμα τα σημεία αναφοράς, δεν 

έχετε εκείνο τον κρίκο που θα συνδέσει το τώρα, την εικόνα που 

έχετε τώρα, μ’ εκείνο που θα ισχύει αλλού, στο άλλο επίπεδο. Δεν 
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την έχετε ακόμα. Αργότερα, όταν συμπληρωθεί η εικόνα σταδιακά, 

θα κατανοήσετε ακόμα περισσότερο.  

Λέει η Άννα «Τόση ώρα Δια, δεν μας έχεις πει κάτι για τα σωματίδια. 

Περιμέναμε από εσένα πώς και πώς, να μας εξηγήσεις περισσότερα». 

Όμως να που έρχεται ο Κρύων με τη συνοδεία του και εγώ πρέπει να 

κάνω πίσω γιατί θέλει να πάρει τον λόγο και να συνεχίσει ο ίδιος. 

Θέλει εκείνος να μοιραστεί μερικά μυστικά μαζί σας. Ας είναι. 

 

Κρύων: 

Σας καλωσορίζω και εγώ με την σειρά μου, αγαπημένοι μου.  

Σας μιλάει ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Ίσως κάποιοι ήδη να 

νιώσατε την αλλαγή στην ενέργειά σας λίγο πριν ξεκινήσουν τα 

λόγια μου να ακούγονται.  

Θα σας ζητήσω πρώτα απ’ όλα, να θυμηθείτε ότι η γήινη ύπαρξή σας 

χαρακτηρίζεται από δύο πόλους και βρίσκεται στο κέντρο ενός 

τοροειδούς. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια κινείται αδιάκοπα μέσα 

σας, γύρω σας. Εισέρχεται από τον νότο, από τα πόδια, βγαίνει από 

την κεφαλή και συνεχίζει αδιάκοπα την κίνηση της, την ροή της 

γύρω σας. Ένα χαρακτηριστικό κοινό ανάμεσα στον καθένα και 

την καθεμία από εσάς και ένα απειροελάχιστο σωματίδιο είναι 

το τοροειδές.  

Θεωρήστε ότι αυτό το τοροειδές είναι σώμα. Είναι το 

ηλεκτρικό σας σώμα. Είναι το κοινό σας χαρακτηριστικό με κάθε 

ζωντανή ύπαρξη, περιλαμβανομένων όλων των πεδίων, μέχρι και 

εκείνο το πεδίο των υποατομικών σωματιδίων και βέβαια σε όλη την 

κλίμακα παραπάνω. Το γεγονός ότι διαθέτετε ένα ηλεκτρικό 

σώμα, κάνει την διαφορά και είναι αυτό που σας συνδέει αν 

θέλετε με την μήτρα της εκδήλωσης του κόσμου. Κάποιος 

άλλος μπορεί να χρησιμοποιούσε τον όρο Matrix. Δεν το κάνω, γιατί 

παραπέμπει σε θεωρίες που δεν είναι της παρούσης, δεν μ’  

ενδιαφέρει να συμπεριλάβω εδώ, γιατί θα σας αποσυντονίσουν απλά.  

Το ηλεκτρικό σας σώμα, το οποίο είναι ένα σώμα που διαθέτουν όλες 

οι ζωντανές υπάρξεις ακόμα και σε στοιχειακό, σε στοιχειώδες 

επίπεδο, στο στοιχειώδες επίπεδο ενός υποατομικού σωματιδίου, 

είναι αυτό που σας συνδέει με την μεγάλη μήτρα της εκδήλωσης. Το 

καλούπι της μορφής. Και είναι αυτό που αντιστοιχεί στον νου. 

Θεμελιώδης νόμος του σύμπαντος.  

Μία πιθανή ερώτηση είναι: «Άρα, αν ένα σωματίδιο δεν έχει φορτίο, 

δεν έχει πολικότητα; Δεν ανήκει στην εκδήλωση; Δηλαδή δεν 

υπάρχει;». Όπως διευκρίνισε νωρίτερα ο Ζευς, μπορεί να είναι 

εξωτερικά ουδέτερο, εσωτερικά όμως από κάτι αποτελείται. 
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Αποτελείται από συν και πλην. Άρα, διαθέτει ένα φορτίο που δεν έχει 

εκδηλώσει. Αναγκάζεται να το κάνει, όταν συγκρουστεί. Δεν 

χρειάζεται να μπείτε καθόλου στο τεχνικό κομμάτι για να καταλάβετε 

τι πραγματικά θέλω να σας πω. Αυτό που δήλωσα, επαναλαμβάνω, 

είναι ότι το ηλεκτρικό σας σώμα είναι αυτό που σας συνδέει 

στην μήτρα της εκδήλωσης, της ύλης, της μορφής δηλαδή, και 

ότι αυτό το σώμα είναι νους. Κάθε τι άλλο, όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία, όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες που διαθέτετε, μπορούν να 

συνταχθούν πίσω και γύρω απ’ αυτή την κεντρική δήλωση. Η 

μορφή εξαρτάται από το ηλεκτρικό δυναμικό ενός 

οργανισμού, σε οποιαδήποτε κλίμακα και αν πρόκειται. 

Ωστόσο αυτό δεν είναι άμεσα αντιληπτό. Μπορεί κάποιος να 

καταλήξει σ’ αυτό το συμπέρασμα μετά από περίπλοκους 

υπολογισμούς.  

[Μικρή παύση]  

Κατανοείτε φυσικά μετά απ’ αυτά ότι η πολικότητα με την οποία 

ασχολείστε συχνά, η οποία σας ταλανίζει, σας ταλαιπωρεί, και την 

οποία προσπαθείτε να εξισορροπήσετε, είναι αυτή καθ’ αυτή η 

ενέργεια που σας εισάγει στην μορφή και σας κάνει ικανούς 

να αλληλεπιδράσετε με άλλες ανάλογες οντότητες. Και αυτό 

συμβαίνει… αυτό ισχύει, από το επίπεδο το θεμελιώδες, των 

σωματιδίων, μέχρι το υπεργαλαξιακό, μέχρι το συμπαντικό επίπεδο.  

[Μικρή παύση]  

Το δυναμικό που φέρει ένα άτομο, ένας οργανισμός, 

μετατρέπεται σε φως μόνο όταν μπορέσει η συνείδηση να 

κάνει την μετατροπή. Θα το διατυπώσω ακόμα καλύτερα, 

σύντομα… 

Όταν η συνείδηση μπορέσει να διαχειριστεί το πολικό 

δυναμικό, το διπολικό δυναμικό, το μετατρέπει σε φως. Θα 

μπορούσατε να πείτε «επίγνωση». Αυτό όμως από μόνο του 

σημαίνει ότι αναλώνει το δυναμικό της, το ηλεκτρικό 

δυναμικό της και ελαττώνει τα επίπεδα ενέργειας της. Και εδώ 

κάποιος θα ανησυχούσε, θα έλεγε «Μα έχουμε ακούσει 

παραδείγματα ανθρώπων, που έζησαν εκατοντάδες χρόνια και ήτανε 

δάσκαλοι και γκουρού, μεγάλοι ασκητές. Δεν ήταν πνευματικοί, δεν 

είχαν μετατρέψει το δυναμικό τους αυτοί σε φως; Και όμως έζησαν 

τόσο πολύ». 

Το δυναμικό μετατρέπεται σε φως, μόνο όταν γίνει η 

διαχείριση της σύγκρουσης. Μόνο όταν γίνει η διαχείριση της 

αλληλεπίδρασης των πόλων -για να μη σας δεσμεύσω με τον όρο 

«σύγκρουση», γιατί μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αν αυτό αποφευχθεί, 

δεν υπάρχει μείωση της ενέργειας.  Υπάρχουν πάρα πολλές 

αποχρώσεις, εκατομμύρια αποχρώσεις, που αντιστοιχούν σε 
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εκατομμύρια υποπεριπτώσεις αυτού που περιέγραψα. Και υπάρχουν 

αρκετές διαφοροποιήσεις. Σας έδωσα μία γενική αρχή.  

Η διαχείριση της σύγκρουσης, μιας οποιασδήποτε 

σύγκρουσης, λειτουργεί αρνητικά ως προς την ενέργεια, ως 

προς το ενεργειακό επίπεδο του ατόμου. «Μα τότε τα πράγματα 

είναι πολύ απλά», θα σχολιάσει κάποιος, όπως για παράδειγμα η 

Άννα. «Απλώς μπορούμε να πάψουμε να διαχειριζόμαστε την 

πολικότητα και τις συγκρούσεις, να μείνουμε μακριά απ’ αυτές και να 

διατηρήσουμε μια χαρά τα επίπεδα της ενέργειάς μας. Αυτό σημαίνει 

κάτι; Δεν θα είμαστε καλοί άνθρωποι, αν σταματήσουμε να 

διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις που προκύπτουν από την 

διαφοροποίηση των πόλων; Είμαστε υποχρεωμένοι;» 

[Μικρή παύση]  

Η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στη σύνθεση και σ’ αυτό που 

τόσες φορές έχουμε αποκαλέσει «Διαλεκτική του Φωτός». 

Εάν αφεθείς να μπεις στο διαταραγμένο πεδίο της 

πολικότητας, χάνεις ενέργεια. Όταν την οδηγήσεις σε 

σύνθεση, εκμεταλλεύεσαι την ενέργεια πριν απολεσθεί και μ’ 

αυτήν οικοδομείς. Αυτά ξέρετε, είναι μαθήματα αλχημείας του 

Ανθρώπινου Πληρώματος. Η φυσική σας σύνθεση ορίζει ότι πολύ 

σύντομα όλοι/όλες θα μεταβείτε στην άλλη πλευρά του πέπλου. Θα 

λάβετε την άγουσα. Όταν λέω «πολύ σύντομα», καταλαβαίνετε ότι 

μέσα στην αιωνιότητα ένας αιώνας είναι πολύ σύντομος. Τι θα 

γινότανε, αν δεν αφήνατε τον εαυτό σας να εμπλακεί στο 

διαταραγμένο ενεργειακό πεδίο της πολικότητας και λειτουργούσατε 

απευθείας συνθετικά; Θα οικοδομούσατε πάνω σ’ αυτό.  

Αν υπάρχει για εσάς ένας τρόπος να παρατείνετε τον γήινο βίο 

σας, είναι μέσα από τη σύνθεση, είναι αποφεύγοντας το πεδίο 

της συγκρουσιακής πολικότητας και μπαίνοντας στην 

λειτουργία της σύνθεσης. Όσο ασχολείστε με την επίλυση μιας 

σύγκρουσης, αφήνετε τις ενέργειες να δημιουργούν εμπλοκές που 

συντομεύουν τον ίδιο τον βίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται 

κάποιος να ασχοληθεί με τις συγκρούσεις που βιώνει. Ο τρόπος που 

θα το κάνει όμως κρατάει το κλειδί της μακροβιότητας. 

Διδαχθείτε από τα σωματίδια! Αν δύο σωματίδια συγκρουστούν, 

χάνουν ενέργεια. Ένα μέρος γίνεται φως, ένα μέρος γίνεται κάτι 

άλλο, μεταστοιχειώνονται και βιώνουν έναν μικρό θάνατο της μέχρι 

τότε γνωστής τους ύπαρξης. Μετά δεν είναι αναγνωρίσιμα, ακριβώς 

όπως συμβαίνει στον θάνατο ενός ανθρώπου. Μόνο που επειδή 

πρόκειται για έναν πιο πολύπλοκο οργανισμό, μεσολαβεί 

περισσότερος χρόνος, περισσότερες διαδικασίες είναι στη μέση μέχρι 

να αποσυνδεθεί ολοκληρωτικά η μορφή.  

[Μικρή παύση]  



Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία                                          Συνάντηση 15η - 20.05.2021 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                                    8 
 

Θα προσθέσω ένα-δυο λόγια ακόμα και στην συνέχεια θα 

αποχωρήσω, έχοντας βάλει τα πράγματα σε μία τάξη.  

Ο Σαιν Ζερμαίν, ο δάσκαλος της Ιόχρους Φλόγας είναι μία από 

τις πλέον σημαντικές και πλήρεις Αρχές του φυσικού 

σύμπαντος. Ερχόμενος φορά τον μοβ του χιτώνα και μία 

ανθρώπινη μορφή για να νιώσετε πιο οικεία στην παρουσία 

του, όμως είναι κάτι πολύ-πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό. Και αυτό 

θα σας το δείξω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Ο ίδιος 

εκπροσωπεί και είναι μία δύναμη.  

Έτσι, σήμερα δηλώσαμε εμείς την πρόθεση μας και εσείς τη δική σας 

και βάσει αυτών συνεργαστήκαμε για να διευρύνουμε και να 

διευκολύνουμε την κατανόηση σας. Οι αναφορές που έκανα μπορεί 

να φάνηκαν ακόμα πιο περίπλοκες, αλλά δεν είναι πραγματικά. Σας 

έδωσα-και σας δώσαμε μαζί στην πραγματικότητα- κλειδιά, για την 

κατανόηση των θεμελιωδών σωματιδίων και του πώς μπορείτε 

πραγματικά να ταυτιστείτε, να συντονιστείτε μαζί τους.  

Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να ακούσετε ξανά και ξανά τα λόγια 

μας. Ίσως να κάνετε και κάποια σχεδιαγράμματα στο χαρτί για να 

κατανοήσετε καλύτερα. Κάντε ό,τι χρειαστεί. Δεν έχετε καμία 

εργασία μέχρι την επόμενη συνάντηση. Αρκεί να προσπαθήσετε να 

θυμηθείτε αυτά που ήδη γνωρίζετε για το σύμπαν και αυτά τα μικρά 

απειροελάχιστα σωματίδια.  

Το σύμπαν σας αγαπά. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς εσάς.  

 

Είμαστε ένα. 

Σαιν Ζερμαίν και βέβαια, Ζευς, Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και 

Αλέξανδρος.  

 

Θα δεχτούμε ερωτήσεις αν υπάρχουν.  

 

Ερώτηση: Ήθελα να αναφερθώ πάλι σ’ αυτό που είπανε εχθές με το 

αστέρι. Όταν ένα σωματίδιο πέσει πάνω σ’ ένα αστέρι και την όλη 

διαδικασία που μας εξήγησαν. Είναι το ίδιο με το ότι γίνεσαι εσύ 

αστέρι. Όταν πεθάνεις για παράδειγμα, ότι γίνεσαι αστέρι; Έχει καμία 

σχέση μ’ αυτό ή είναι άλλη διαδικασία; 

Απάντηση από τον Κρύων:  

Κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί μία αλληγορία, έχει στο νου του 

πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να μεταφέρει και δεν θα 

ήταν δυνατόν φυσικά, να δοθεί μία απάντηση που να καλύπτει όλες 
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τις περιπτώσεις που κάποιος έκανε μία τέτοια αναφορά. Θα ήτανε 

καταλληλότερο από την δική μου πλευρά και πιο ωφέλιμο, να δείτε 

ότι ένα αστέρι, όπως είναι ο Ήλιος, αναλώνεται σκορπίζοντας το φως 

του. Αναλώνει την ενέργειά του ακτινοβολώντας φως. Αυτό 

ήδη μπορεί να σας θυμίσει πράγματα που είπαμε νωρίτερα. Ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο είναι η εμβέλεια του τοροειδούς του, που αν 

επεκταθεί, τουλάχιστον όσον αφορά το ηλιακό σας σύστημα, 

δημιουργεί μία ολόκληρη Ηλιόσφαιρα, που αγκαλιάζει όλους τους 

πλανήτες που περιλαμβάνει και εκτείνεται πιο πέρα απ’ αυτούς. 

Δημιουργεί δηλαδή ένα δικό του σύμπαν, ένα σύμπαν 

εκδήλωσης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Το μικρό σωματίδιο από 

την δική του πλευρά, στον πυρήνα ενός αστεριού, συμμετέχει σ’ όλη 

αυτήν τη διαδικασία θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία της 

φωτοδοσίας. Φέρνει ενέργεια που τελικά εξαντλεί, χάνει, για να 

παραχθεί το φως. Αυτά τα τρία σκέλη είναι ήδη αρκετά.  

 

……………………………. 
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