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Αφήνουμε τον εαυτό μας χαλαρό και μπαίνουμε στην καρδιά. Αναπνέουμε 

αργά, αβίαστα, ρυθμικά και μέσα στην καρδιά μας καλούμε τον Κρύων της 

Μαγνητικής Υπηρεσίας -τον Άρχοντα της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

…………………………. 

 

Τα πάντα ρει, όπως έλεγαν οι αρχαίοι σας πρόγονοι και επαναλαμβάνετε κι 

εσείς συχνά-πυκνά τώρα. 

Αφήστε με κι εμένα λοιπόν, να μιλήσω για τη ροή. Τη ροή που 

συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Γιατί, αν τα πάντα ρέουν, τότε είναι όλα Μία 

Ροή. Μία ροή, ένα ρεύμα. Και είναι ένα ρεύμα συνείδησης. Ένα ρεύμα 

συνείδησης, που σας βγάζει έξω από τα στεγανά, έξω από κάθε τι 

πεπερασμένο. Η ιδέα της διαρκούς, της συνεχούς ροής, σπάει, διαλύει τα 

στεγανά και επιτρέπει στο σύμπαν να είναι ο εαυτός του. Είναι μία καλή 

δικαιολογία για τα πάντα, για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο αυτό και σε 

άλλους. 

Η διαρκής ροή είναι ένα μέγεθος, όπως ο χρόνος. Μόνο που δεν 

περιορίζεται στο χρόνο αλλά είναι ευρύτερη από αυτόν. Ο ίδιος ο 

χρόνος, κυλά, ρέει, αναπτύσσεται, στο πλαίσιο της ευρύτερης ροής. Φυσικά, 

το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι, αν πρόκειται για ροή, δεν μπορεί να 

μην εμπλέκεται σε αυτήν ο χρόνος, δεν μπορεί να είναι έξω από το χρόνο. 

Αναγκαστικά, και στο δικό της πλαίσιο θα υπάρχει κάποιος χρόνος. Ο χρόνος 

υπάρχει στο τρισδιάστατο πεδίο, όπως το γνωρίζετε. Έξω από αυτό κυλά 

διαφορετικά και δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχετε εσείς στο νου σας ως χρόνο, 

την ώρα που βρίσκεστε μέσα σε μια μορφή, στην ύλη. Εκείνος ο χρόνος -

τον λέμε Θεϊκό χρόνο- σχετίζεται με τη Θεία Συνείδηση, τη μεταβολή του 

Θείου Νου. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα είναι τελείως διαφορετικά και η 

λειτουργία επίσης και γίνεται αντιληπτός μόνο από τον ίδιο τον Θείο Νου, 

στην ολότητά του.  

Άρα η Μία Ροή και ο Θείος Νους είναι ένα και το αυτό; Μπορούμε να πούμε 

ότι ταυτίζονται, αφού η ροή για την οποία μίλησα είναι ροή συνείδησης; 

Φυσικά ναι. Δηλαδή τα πάντα δεν είναι στάσιμα πέρα από το χώρο της 

μορφής αλλά δυναμικά. Απολύτως δυναμικά. Μόνο που σε εκείνα τα 

επίπεδα, η διάρκεια της συνείδησης είναι πολύ μεγαλύτερη και οι εναλλαγές 

της δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από έναν εγκέφαλο, που έχει μάθει 

να επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων μέσα στο τρισδιάστατο 
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πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η μεγάλη ροή-χρόνος να γίνουν 

οσοδήποτε αντιληπτά από τον ανθρώπινο νου. Μπορούν να γίνουν 

αντιληπτά μέχρι ένα σημείο, σε ένα μικρό βαθμό. Και όπως ειπώθηκε 

νωρίτερα κατά τη μικρή σας συζήτηση, η κατανόηση ανοίγει, όταν δοθεί ένα 

κλειδί. Το κλειδί για τη συνείδηση του Θείου Νου το έχετε και βρίσκεται στην 

καρδιά. Άλλα κλειδιά σας λείπουν. Σας λείπει η λεκτική διατύπωση αυτών 

που βρίσκονται στην καρδιά. Σας λείπουν ορισμένες πληροφορίες, που 

μπορεί να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Παρόλα 

αυτά, το βασικό κλειδί υπάρχει στην καρδιά.  

Είμαστε στη συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής μας λοιπόν, στην οποία 

μιλήσαμε για τα νοητικά κβάντα, τα κβάντα του νου, που είναι όπως σας είπα 

τα εικονοστοιχεία μνήμης. Κι έρχομαι τώρα να συμπληρώσω την εικόνα που 

είχα φέρει μπροστά σας τότε, μεταφέροντας αυτήν τη συγκεκριμένη 

πληροφορία, στο πλαίσιο της μεγάλης ροής της Θείας Συνείδησης. Αν τα 

εικονοστοιχεία μνήμης είναι τα κβάντα του Νου, όπως τα αντιλαμβάνεστε 

εσείς στο φυσικό πεδίο -γιατί έχουν κι άλλες μορφές αυτά τα κβάντα, που 

δεν μπορείτε να τις συλλάβετε ακόμα-, αν λοιπόν είναι αυτά τα κβάντα του 

Νου, τι είναι έξω από το χρόνο, στο πλαίσιο της μεγάλης ροής της Θείας 

Συνείδησης; Ένας ευρύς κύκλος περικλείεται από έναν ακόμα ευρύτερο που 

ρέει συνεχώς και γι’ αυτόν το λόγο δεν έχει ένα σαφές όριο. Δεν είναι 

οριοθετημένος, επειδή ακριβώς ρέει διαρκώς. Ξεδιπλώνεται, εντάσσεται μέσα 

στο δικό του χώρο, αναδιπλώνεται, μετασχηματίζεται ρέοντας διαρκώς. Κάθε 

αναδίπλωση μία διάταξη και διάσταση.  

Ο Θείος Νους λοιπόν αναδιπλούται και συνεχίζει τη ροή του και το 

μικρό/μεγάλο σύμπαν που αγαπήσατε, στο οποίο ζείτε, είναι μέρος εκείνης 

της ευρύτερης ζωής. Αν βλέπετε εδώ τα πάντα να κινούνται, από τα μικρά 

άτομα μέχρι τους μεγάλους γαλαξίες και τα νεφελώματα, είναι επειδή 

βρίσκονται στη δίνη εκείνης της ροής. Αφήστε τον νου σας να τα ταιριάξει 

αυτά, να τα συνδέσει. Να τα εντάξει σε μία ενιαία ροή. Γιατί αυτό συμβαίνει, 

υπάρχει μία ενιαία ροή. Και η ροή αυτή συνίσταται στη θέληση του 

Δημιουργού Νου, του λεγόμενου Πατέρα, να εντάξει όλες τις πτυχές 

του και τις αναδιπλώσεις του στον χώρο της Μητέρας. Χονδρικά, σε 

μια αδρή περιγραφή, αυτό είναι το πλαίσιο της Θείας Ροής.  

Ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν υπάρχει ένα σαφές όριο, δεν οριοθετείται ο Θείος 

Νους. Παρόλα αυτά, ο λόγος για τον οποίο αναδιπλούται και περιδινίζεται, 

είναι για να χωρέσει όλες τις αναδιπλώσεις και τις πτυχές στη Μητέρα. Και 

αυτό από μόνο του θα μπορούσε να σας οδηγήσει σε αρκετά συμπεράσματα.  

Η Μητέρα είναι ο χώρος που του ανήκει δικαιωματικά. Υπάρχει γι’ Αυτόν. Και 

εκεί γεννάει τα σύμπαντα. Θα έμοιαζε με ένα αχανές νεφέλωμα, αόριστο και 

απροσδιόριστο, εκτυφλωτικής λάμψης, που τελικά οριοθετείται, για να 

μπορέσει να σχηματίσει κόσμους μέσα του, να σχηματίσει αστέρια και 

πλανήτες και ζωή. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς αυτήν την 

οριοθέτηση.  

Ο Θείος Νους οριοθετείται, συγκρούεται, συγχωνεύεται μέσα στον 

Πατέρα και τη Μητέρα. Τότε μιλάμε για τον Εκδηλωμένο Νου, που 
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δεν ανήκει οπωσδήποτε στις τρεις διαστάσεις, δεν περιορίζεται σε 

αυτές αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της εκδήλωσης και είναι η 

βάση για όλο το φάσμα της εκδήλωσης. Έτσι είναι το δημιουργικό 

δυναμικό του Πατέρα, που ξεδιπλώνεται μέσα στη Μητέρα ως Θείος 

Νους Εκδηλωμένος. Θα μπορούσατε να περάσετε αιώνες αναρωτώμενοι τι 

γίνεται με εκείνο το μέρος του δυναμικού που μένει έξω από τη Μητέρα. Και 

δεν θα σας απαντήσω εγώ σήμερα αυτό το ερώτημα αλλά θα θέσω ένα άλλο 

για εσάς. Υπάρχει περίπτωση να μείνει κάτι έξω; Υπάρχει περίπτωση ο Νους 

να είναι ανεκδήλωτος, η Θεία Συνείδηση να είναι ολοσχερώς ανεκδήλωτη; 

Το πιθανότερο είναι ότι, οι φορείς που τη συλλογίζονται, οι παρατηρητές που 

τη συλλογίζονται, να μη διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανισμό για να 

αντιληφθούν τα πραγματικά μεγέθη και την πραγματική λειτουργία. 

Σας έχω πάρει μακριά, στα όρια της Θείας Συνείδησης, την ώρα που εσείς 

βρίσκεστε στη μικρή Γη, σε ένα μικρό, αόρατο σημείο πάνω της καθισμένοι 

και ακούτε όσα λέγονται.  

Και βέβαια λοιπόν, μπορείτε να αντιληφθείτε τη μεγάλη Ροή, αρκεί κάποιος 

να σας βοηθήσει να κατευθύνετε το νου σας προς τα εκεί. Μπορείτε, γιατί 

μοιράζεστε την ουσία της. Αρκεί να αναρωτηθείτε αλλά οι άνθρωποι δεν 

αναρωτιόνται συχνά περί της Θείας Συνείδησης. Και δεν είναι τόσο κακό αυτό 

άλλωστε, αφού είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν μέσα στους όρους της 

μορφής, της τρισδιάστατης ύλης. Τι κάνει απαραίτητο λοιπόν να μιλάμε 

σήμερα γι’ αυτήν, τη Θεία Συνείδηση που ρέει μέσα στη Μεγάλη Μητέρα; 

Η δημιουργική φαντασία σας στο αποκορύφωμά της. Βάλτε τα δυνατά σας. 

επιστρέψτε πίσω σε μένα μερικές σκέψεις, για το τι μπορεί να με παρακινεί 

να σας μιλώ γι’ αυτό το θέμα σήμερα. Ο όρος είναι «ανοικτή συνείδηση» και 

θα πάρει μεγάλη διάσταση το επόμενο διάστημα. Ανοιχτή συνείδηση.  

Δηλώστε την πρόθεσή σας να διατηρήσετε τη συνείδησή σας ανοιχτή, 

ορθάνοιχτη, σε όσα το σύμπαν έρχεται να σας γνωρίσει. Αν βρίσκεστε εδώ, 

είναι επειδή εγκαταστήσατε βαθύτερα μέσα σας τη σύνδεση με το εξάκτινο 

σύμπαν της πληροφορίας. Και όσο βαθύτερα συνεχίσετε να το εγκαθιστάτε, 

τόσο η συνείδηση θα ανοίγει περισσότερο.  

Είπαμε ότι το κλειδί βρίσκεται ήδη στην καρδιά. Είναι η ανοιχτή 

συνείδηση. Θα λέγατε ίσως ανοιχτή αντίληψη. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. 

Συνεπάγεται το ένα το άλλο αλλά συνείδηση είναι η λέξη που χρησιμοποιώ, 

γιατί είναι συλλογική, υποδηλώνει συλλογικότητα και είναι πολύ πιο βαθιά. 

Ο γήινος νους αντιλαμβάνεται. Η καρδιά συνειδητοποιεί. Εάν επιθυμείτε, 

μείνετε ανοιχτοί. Ανοιχτοί προς ό,τι έχει το σύμπαν να σας προσφέρει.  

Θα σας ζητήσω τώρα, να οραματιστείτε και πάλι μπροστά σας το εξάκτινο 

σύμπαν. Συμβολικά, οραματιστείτε ένα εξάγωνο, χρυσό. Νιώστε να σας 

περικλείει. Φορέστε το σαν στεφάνι γύρω σας και αφήστε το να κατέβει μέχρι 

κάτω, μέχρι τα πόδια. Αφήστε το να ανέβει μέχρι το κεφάλι και να κατέβει 

μέχρι τα πόδια, μερικές φορές ακόμα – έξι φορές συνολικά. 

Το εξάγωνο αυτό δημιουργείται από έξι κύκλους, καθένας από τους οποίους 

έλκει ενέργεια από ένα άλλο σύμπαν. Οι πληροφορίες στο εξάγωνο 
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διαφέρουν από αυτό που γνωρίζετε, γιατί δεν είναι δομημένες. 

Καταφτάνουν ως κύματα και μετατρέπονται σε σχηματοποιημένη 

πληροφορία στην απόληξή τους. Θα μπορούσατε να φανταστείτε το 

εξάγωνο, σαν τη διατομή ενός χοντρού καλωδίου, πολύ μεγάλου, που 

περιέχει απειράριθμες οπτικές ίνες. Αυτές οι οπτικές ίνες προέρχονται από 

τους έξι χώρους-σύμπαντα, που δημιουργούν το εξάγωνο. Η δόνηση της 

πληροφορίας γίνεται στην απόληξή τους. Στο πεδίο της μορφής. Έτσι, 

σας μίλησα στην πραγματικότητα, για μία μεγάλη ροή, συγκεντρωτική ροή, 

που περιλαμβάνει πολλές μικρότερες ροές, προερχόμενες από τα έξι 

σύμπαντα. Καθώς βρίσκεστε μέσα στο εξάγωνο, επιτρέψτε στις απολήξεις 

των οπτικών ινών που περιλαμβάνει, να φτάσουν μέχρι το κοίλωμα κάτω 

από το ινιακό οστό, στο πίσω μέρος της κεφαλής. Ο εξάγωνος αγωγός 

μικραίνει και οι απολήξεις συνδέονται με το σημείο εκείνο.  

Η κατάλληλη πρόθεση είναι να τροφοδοτηθεί ο εγκέφαλος με 

πληροφορία προερχόμενη από τους χώρους που συνθέτουν το 

εξάκτινο σύμπαν, με όρους κατανοητούς στο δικτύωμα του φυσικού 

πεδίου. Μπορείτε να προσθέσετε, ναι, «σύμφωνα με τον Νόμο της 

Αβλάβειας». 

Το φως που εισέρχεται αναλώνεται στη δικτύωση του εγκεφάλου, του 

εγκεφαλικού φλοιού αλλά όχι μόνο αυτού. Κατευθύνεται στον μεσεγκέφαλο 

και λίγο-πολύ σε όλους τους χώρους και από εκεί, μέσω του νευρικού 

συστήματος, κινείται προς την καρδιά και όλα τα σημεία του φυσικού 

σώματος.  

Η απαραίτητη γείωση έγινε. Και τώρα αφήστε με να συνεχίσω. 

Το εξάγωνο, το χρυσό εξάγωνο, ανεβαίνει προς τα επάνω από τα πόδια όπου 

βρισκόταν, μέχρι την κορυφή της κεφαλής, σχηματίζοντας έναν εξαγωνικό 

κύλινδρο. Σας είχε ζητηθεί παλαιότερα, να δείτε τα σχέδια-διαγράμματα-

σύμβολα, που σχηματίζονταν στις πλευρές του εξαγώνου. Βεβαιωθείτε ότι 

είναι και πάλι εκεί. Κοιτάξτε καλύτερα.  

Κάθε πλευρά ενώνεται με τις δύο διπλανές της, βάσει αυτού του σχεδίου. 

Και αυτό είναι το βασικό εικονοστοιχείο μνήμης, που συνδέει τον 

εγκέφαλό σας με το χώρο, το σύμπαν, που συνθέτει τη συγκεκριμένη 

πλευρά του εξαγώνου, που τη δημιουργεί. Φανταστείτε κάθε σύμπαν 

σαν μία σφαίρα. Βρίσκεστε ανάμεσα σε έξι σφαίρες. Το φως κάθε σύμπαντος 

προβάλλει μέσα από το σχήμα, μέσα στο εξάγωνο και το γεμίζει με πολλά 

μικρά τέτοια σχήματα. Ο εξαγωνικός αγωγός στον οποίο βρίσκεστε, είναι 

γεμάτος από πολλαπλά μικρά σύμβολα, φωτεινά, όμοια με αυτά που 

βρίσκονται στις πλευρές του εξαγώνου. Αφήστε τα πάντα να γίνουν όπως 

πρέπει. 

Η Θεία Συνείδηση προβάλει μέσα από τα σχήματα που υπάρχουν στις 

πλευρές του εξαγωνικού αγωγού στον οποίο βρίσκεστε και φτάνει εκεί μέσα 

από κάθε ένα από τα μικρότερα αυτά συνθετικά μέρη του εξαγώνου, που 

είναι σύμπαντα επίσης. Κάθε σύμπαν είναι μία ολοκληρωμένη Θεία 

Σκέψη. Την ώρα που γίνεται η σύνδεση με τις απολήξεις των κυμάτων 

πληροφορίας, όπως έφτασαν πίσω, κάτω από το ινιακό οστό στον εγκέφαλό 
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σας, δηλώστε την πρόθεσή σας να μείνετε ανοιχτοί/ανοιχτές στη Θεία 

Συνείδηση. Δεν σας ζητείται τίποτε άλλο. Καθώς κάνετε αυτήν τη δήλωση, 

μπορείτε να αντιληφθείτε ήδη την ενέργεια στον εγκεφαλικό φλοιό να 

αλλάζει. Το έβδομο κέντρο σας ιδιαίτερα, φωτίζεται. Πάρτε λίγα λεπτά, για 

να απολαύσετε την εισερχόμενη ενέργεια. 

[Παύση 2΄] 

Και νιώστε το φως-πληροφορία να μεταφέρεται προς τα κάτω στο σώμα σας, 

μέσα από όλα τα ενεργειακά κέντρα -και της καρδιάς, φυσικά. 

[Παύση 2΄] 

Ο εξαγωνικός αγωγός, είναι αγωγός. Δεν σας μίλησα για μία σφαίρα 

εξαγωνική με κάποιον τρόπο, για έναν απομονωμένο χώρο αλλά για έναν 

αγωγό. Αφήστε τις κυματικές ενέργειες που παρομοίασα νωρίτερα με οπτικές 

ίνες, να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα στον αγωγό, από κάτω προς τα 

πάνω, διαπερνώντας σας.  

Είπαμε ότι η πληροφορία πρέπει να ρέει, δεν μπορεί να είναι στατική, 

στάσιμη. Πρόκειται για ροή συνείδησης. Τη μοιράζεστε, την εμπλουτίζετε και 

με τη δική σας συνείδηση και την αφήνετε να συνεχίσει το δρόμο της. Ο 

εξαγωνικός αυτός αγωγός που σας περιβάλλει, θα έχει εφεξής το ρόλο της 

ατομικής χορδής, του καναλιού, που σας συνδέει όχι μόνο ψηλά με τον ήλιο 

και κάτω με τον πυρήνα της γης αλλά με όλο το εξάκτινο σύμπαν και τις 

συνιστώσες του -τα σύμπαντα που το συνιστούν.  

Στο επόμενο διάστημα μπορείτε να περιμένετε τροποποιήσεις… να περιμένετε 

τροποποιήσεις συνείδησης και διεύρυνση. Επεκτείνετε τη συνείδησή σας 

μέσα από τα σχέδια που αναγνωρίσατε στις πλευρές του εξαγώνου, προς 

τους χώρους που βρίσκονται πίσω από αυτά, ελκύοντας ενέργεια.  

Έλκοντας αυτήν την ενέργεια, διατυπώστε και πάλι το περιεχόμενο της 

ύπαρξής σας στο φυσικό πεδίο. αυτό δεν θα το κάνετε τώρα, θα το κάνετε 

μετά από καιρό. Θα χρειαστεί να οριοθετηθείτε εκ νέου. Να διατυπώσετε εκ 

νέου αυτό που πραγματικά είστε.  

Το άνοιγμα της συνείδησης έγινε και θα φέρει καρπούς. Διατηρήστε το.  

Στην ερχόμενη συνάντησή μας θα πούμε περισσότερα. Για την ώρα σας 

αφήνω στην ενέργεια του εξάκτινου σύμπαντος. 

 

Κρύων. 
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