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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία 

Συνάντηση –26.05.2021 

«Το Σύμπαν της Πληροφορίας» 

 

Ο σχηματισμός της ύλης εξελκώνει τον πυρήνα του ατόμου.  

Άννα: Πώς να το πω τώρα αυτό; Αυτή είναι η διατύπωση ακριβώς 

που χρησιμοποιεί και επειδή δεν καταλάβαινα τι μπορεί να σημαίνει 

και αν το συλλαμβάνω σωστά, μου έδειξε τον πυρήνα ενός ατόμου 

και μου είπε «Εξέλκωση. Αυτό θέλω να πεις». Να συνεχίσουμε… 

Εξέλκωση σημαίνει ότι δημιουργείται ένα έλκος, τουλάχιστον απ’ όσο 

εγώ μπορώ να καταλάβω. Μία πληγή. 

 

Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα σήμερα, εγώ και 

εσείς μαζί.  

Μιλάει ο Αλέξανδρος. 

Έτσι όπως κάνουμε τόσο συχνά, σταθείτε σε κύκλο γύρω μου, 

κοιτάξτε με στα μάτια, συνδεθείτε μαζί μου καρδιά με καρδιά… 

αφήστε την καρδιά σας να πυρωθεί από την δική μου, καθώς 

στέκομαι στο κέντρο του κύκλου και σας κοιτώ κατάματα μέχρι τα 

βάθη της ψυχής σας.  

Είμαι εδώ. Αρκετός για όλους.  

[Μικρή παύση]  

Η Άννα παρηγοριέται όταν της λέω κάποιες περίεργες εκφράσεις, 

γιατί νιώθει ότι κάτι σημαντικό γίνεται. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι 

αυτό που κάνει είναι πολύ πιο σημαντικό, όχι γιατί μεταφέρει σε εσάς 

μερικά δικά μου λόγια αλλά γιατί ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο 

διαφορετικό από τα προηγούμενα, μέσα από το οποίο σας επιτρέπει 

να κοιτάξετε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Μπορείτε να κοιτάξετε 

μέσα απ’ αυτό το παράθυρο. Και επειδή πρόκειται για ένα 

παράθυρο στον χώρο και στον χρόνο, μπορείτε να κάνετε 

περισσότερα μέσα απ’ αυτό. Η χωροχρονική συμμετοχή σας είναι 

που μετράει. Εκεί βρίσκεται η αξία αυτού που γίνεται τώρα.  
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Μη μένετε στα λόγια που σας λέω… σ’ αυτά που ακούτε. 

Πηγαίνετε βαθιά μέσα σας και κατανοήστε. Και όταν νομίσετε 

ότι κατανοήσατε κάποια βασικά πράγματα, μερικές βασικές 

αρχές, αναρωτηθείτε γιατί κατανοήσατε ό,τι κατανοήσατε, με 

τον τρόπο που το κατανοήσατε. Κάντε μία μετα-ανάλυση 

αυτού που συμβαίνει.  

Ποιος Κρύων; Ποιος Δίας; Ποιος Αλέξανδρος; Ποιος Θεός; Ποιος 

άρχων του κόσμου, Χριστός; Κάνοντας τη διαδικασία αυτή, θα βρείτε 

εκείνον που κρύβεται από πίσω. Εκείνον τον νου, τον υπεραιώνιο, 

υπερούσιο Νου που έρχεται στην μικρή Γη, για να σκεφτεί πίσω από 

εσάς. Για να συλλάβει δεδομένα, να εξασκήσει το δικαίωμα του να 

είναι αυτός που είναι παρατηρώντας πίσω από εσάς, κοιτάζοντας 

μέσα και πίσω από τα δικά σας μάτια, νιώθοντας πίσω από τη δική 

σας καρδιά, βγάζοντας τα δικά του συμπεράσματα.  

Και όταν φτάσετε εκεί, θα δείτε ότι είναι καλώς καμωμένα όλα 

και ότι παίξατε τον ρόλο σας θαυμάσια, με τρόπο θαυμαστό, 

και κανένας μα κανένας δεν θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο 

σας καλύτερα από εσάς. Γιατί αυτό συμφωνήσατε να κάνετε 

ερχόμενοι και αυτό γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα να 

ειπωθούν για τα σωματίδια της ύλης, για τον τρόπο που, εσείς που  

ενδιαφέρεστε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε εσωτερικά, και για το 

πώς μπορείτε να τονώσετε τις αρμονικές της ενεργειακής δέσμης που 

σας διαπερνά και σας κατέχει, του καναλιού σας δηλαδή, ώστε να 

επιτύχετε μεγαλύτερο βαθμό ισορροπίας και να καταλήξετε σε ακόμα 

μεγαλύτερες γήινες επιτεύξεις.  

«Ένας ενθουσιώδης πρόλογος ήτανε αυτός» λέει η Άννα και 

περιμένει μαζί σας στην συνέχεια.  

Η ύλη εξελκώνεται, πονά, υποφέρει. Κάθε φορά που ένα 

άτομο σπάει, κάθε φορά που ενώνονται διαφορετικές ακτίνες 

φωτός, αναγκάζεται να πονέσει. Η ύλη πονάει. Αυτό θα 

μπορούσατε να το καταλάβετε σε σχέση με έναν ζωντανό, 

συνειδητό, οργανισμό όπως ο ανθρώπινος. Έναν οργανισμό που 

διαθέτει ένα νευρικό σύστημα ή κάτι παρεμφερές το οποίο μπορεί να 

βιώσει τον πόνο.. το σύμπτωμα του πόνου. Με διαφορετικό τρόπο 

υποφέρει η ύλη στο μικροσκοπικό επίπεδο απ’ ό,τι στο δικό 

σας ανθρώπινο επίπεδο.  

Και αν αναρωτιέστε τώρα, γιατί ξαφνικά βάζω στη συζήτηση περί 

υποατομικών σωματιδίων την έννοια του πόνου, είναι όχι για να σας 

προκαλέσω θλίψη για «τα καημένα τα υποατομικά σωματίδια που 

πονούν» αλλά γιατί πρέπει να καταλάβετε, ότι η απώλεια της 

ταυτότητας πονάει σ’ όλα τα επίπεδα. Κοστίζει. Το να χάσεις 
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ένα μέρος αυτού που είσαι, κοστίζει σ’ όλα τα επίπεδα. Αυτό 

όταν συμβαίνει στην καρδιά ενός ατόμου, είναι πάρα πολύ μακρινό. 

Κανένας ποτέ δεν θα σκεφτόταν ότι υποφέρει ένα άτομο που 

διασπάται ή ένα σωματίδιο που διασπάται. Οι δυνάμεις συνοχής 

διαλύονται. Δημιουργείται μία μικρή καταστροφή. Και αυτός που 

βιώνει μία τέτοια καταστροφή -και απώλεια συνεπώς της ταυτότητάς 

του- χρειάζεται πάντοτε να βρει έναν τρόπο να την διαχειριστεί.  

Όταν ακούτε να σας μιλάω για πόνο και καταστροφή και απώλεια 

ταυτότητας, αμέσως ζωντανεύει το θυμοειδές σώμα, αμέσως ξυπνάει 

το συναίσθημα και η καρδιά σας σφίγγεται. Όμως δεν σας τα λέω 

αυτά για να μπείτε στο συναίσθημα, να μπείτε σε θυμαπάτη και να 

αρχίσετε να υποφέρετε για την απειροσύνη αυτών των ελάχιστων 

θεμελιωδών σωματιδίων που υποφέρουν. Χρειάζεται να βρείτε με 

συνέπεια την αντιστοιχία. Χρειάζεται να δεθείτε καλύτερα μ’ αυτά και 

να δείτε την αντιστοιχία απέναντι στη δική τους απώλεια και σε μία 

δική σας. Μία απειροσύνη. Θα μπορούσα τώρα κάλλιστα να σας πω 

ότι, αν σας ήταν γνωστά όλα τα είδη των ακτινοβολιών και των 

κβάντων τους και μπορούσατε να δείτε τους συνδυασμούς 

καταστροφής της ταυτότητας τους, απώλειας της ταυτότητας τους, 

θα μπορούσατε να βρείτε για κάθε έναν απ’ αυτούς μία αντιστοίχιση 

στο δικό σας συναισθηματικό σώμα. Δεν το κάνω και δεν σας 

προτείνω να το κάνετε, γιατί είναι τόσο μακρινό και ακόμα σχεδόν 

ακατάληπτο -πλήρως ακατάληπτο- για εσάς.  

Μου αρκεί να διαχειριστείτε μία συμβολική περίπτωση. Να 

οραματιστείτε ένα υποατομικό σωματίδιο, χωρίς καν να το 

ονομάσετε, το οποίο θα συμβολίζει τα πάντα, όλα τα σωματίδια. Και 

να οραματιστείτε φως να πέφτει πάνω του με υψηλή ταχύτητα και να 

το διασπά. Αυτό δημιουργεί ταραχή στην καρδιά σας. Έχει ήδη 

ξεσηκωθεί πολύ σκόνη στο συναισθηματικό σας σώμα.  

Στην υπόθεσή μας, όμως, δεν θα εστιαστούμε στο πώς αυτό το 

σωματίδιο καταστρέφεται και στο πώς μπορεί το ίδιο να βιώνει την 

απώλεια του. Δεν είναι δυνατόν. Φανταστείτε όμως, ότι πάντα 

υπάρχει μία περίοδος προσαρμογής. Χρειάζεται να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Να βρει τη θέση του και 

πάλι στο αχανές σύμπαν. Η εστίαση θα πρέπει να είναι στο τι 

συμβαίνει μετά. Καθώς, αφού τίποτα δεν χάνεται, μία ενέργεια 

ποτέ δεν χάνεται αλλά μετασχηματίζεται-μετατρέπεται. Αυτό το ίδιο, 

το διασπασμένο σωματίδιο, έχει διαλυθεί σε ενέργεια και άλλα 

μικρότερα σωματίδια, που συνεχίζουν το ταξίδι τους στο αχανές 

σύμπαν. Συνεχίζουν το ταξίδι τους στο αχανές σύμπαν και δεν είναι 

μισά, είναι ολόκληρα. Δεν συνιστούν πλέον το σωματίδιο που 

είχαν συνθέσει πριν, στο οποίο περιλαμβάνονταν-περικλείονταν πριν, 

χωρίς κανένας να τα βλέπει αλλά συνεχίζουν σε μία άλλη, 
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κυριολεκτικά άλλη μορφή. Αυτά έχουν μνήμη φυσικά. Το ένα γίνεται 

φως και γίνεται άλλα τρία, για παράδειγμα, σωματίδια. Και το κάθε 

ένα από τα τρία αυτά σωματίδια έχει μνήμη και το φως έχει 

πληροφορία.  

Και αυτή την στιγμή ξέρετε ότι… κάπου πάει το πράγμα, έχετε 

αρχίσει να σκέφτεστε ότι πρόκειται για την αντιστοιχία των σωμάτων 

του ανθρώπου, το φυσικό, το νοητικό, αλλά δεν μπορεί να πάει ο 

νους σας πέρα απ’ αυτό.  

Πόση μνήμη υπάρχει στο σύμπαν από τέτοιες αποσυνθέσεις; 

Και πόση μνήμη αφήνει ένα ανθρώπινο σώμα όταν διαλύεται 

μέσα στην Γη σε μόρια και άτομα τα οποία δεν διαλύονται 

όπως αυτό που έφερα μπροστά σας πριν, αλλά παρ’ όλα αυτά 

είναι αποτέλεσμα της διάλυσης ενός άλλου ενιαίου σώματος. 

Η μνήμη στο σύμπαν είναι διαρκής. Ποτέ δεν παύει να 

αναμοχλεύεται, ποτέ δεν παύει να κυκλοφορεί με τον έναν ή τον 

άλλον τρόπο. Και όταν μιλάμε για σωματίδια που εμπλέκονται μεταξύ 

τους, όπως κάναμε μία από τις προηγούμενες φορές, τότε μπορεί το 

μυαλό του ανθρώπου να αρχίσει να υποψιάζεται, πως όλο το 

σύμπαν είναι γεμάτο από μνήμες. Μνήμες του παρελθόντος 

και του μέλλοντος. Η μνήμη του παρελθόντος είναι αυτή που 

δεν έχετε συναντήσει ακόμα.  

Μνήμες ή πληροφορίες; Υπάρχει διαφορά τελικά; Ζείτε μέσα σε 

μία σούπα πληροφορίας, σ’ ένα πολύ βαθύ μπολ με σούπα 

πληροφορίας. Απλώς είστε πληροφορία συσσωματωμένη. Κάθε 

μορφή αποτελείται από συσσωματώσεις πληροφορίας. Και 

αυτές οι συσσωματώσεις αποκτούν τις δικές τους συλλογικές 

μνήμες μέχρι την στιγμή που θα διαλυθούν για να 

δημιουργήσουν άλλες συσσωματώσεις. Και όλα αυτά τα λέω 

μπαίνοντας λίγο και εγώ με τη σειρά μου στην αυλή του Κρύων, που 

σας έχει μιλήσει για το εξάκτινο σύμπαν της πληροφορίας, για να 

κατανοήσετε καλύτερα ότι τα πάντα, όλα όσα σας λέμε, συνδέονται 

απόλυτα μεταξύ τους και ότι μπαίνετε πλέον σε μία εποχή, στην 

οποία η πληροφορία θα έχει πολύ… φυσικό χαρακτήρα. «Δεν 

συνέβαινε πάντα έτσι;» Χρησιμοποίησα την λέξη «φυσικό», είπα 

«φυσικό χαρακτήρα» αλλά θα πρέπει να πω επίσης, περισσότερο 

σημαντικό χαρακτήρα από ποτέ άλλοτε. Θα είναι περισσότερο 

σημαντική από οποτεδήποτε άλλοτε. Ήδη οι τελευταίες δεκαετίες του 

προηγούμενου αιώνα άρχισαν να αναδεικνύουν την αξία της 

πληροφορίας όλο και πιο έντονα.  

Τώρα όμως δεν πρόκειται απλώς για την πληροφορία ως είδηση. Δεν 

πρόκειται για την πληροφορία ως ένα όπλο ανταγωνισμού ανάμεσα 

σε εταιρίες ή ανθρώπους. Πρόκειται για την πληροφορία ως 
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συστατικό κάθε δομής, κάθε μορφής. Τα επόμενα χρόνια και τις 

επόμενες δεκαετίες όλο αυτό θα πάρει απίστευτες διαστάσεις. Πού θα 

είστε εσείς; Θα έχετε πάρει μία πρόγευση οπωσδήποτε. Ήδη παίρνετε 

μία πρόγευση τώρα, καθώς αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό ρόλο θα 

παίξουν, όλα αυτά που τώρα πληροφορείστε, όλα αυτά για τα οποία 

τώρα ευαισθητοποιείστε και αναγνωρίζοντας σταδιακά το πώς αυτά 

θα αρχίσουν να διαμορφώνονται στο μέλλον.  

Κάθε νόμος της φυσικής, κάθε νόμος του σύμπαντος συνδέεται μ’ 

αυτήν την πληροφορία. Είναι πληροφορία. Δεν είναι πληροφορία 

μόνο το τι φάγατε σήμερα ή που ταξίδεψε ο τάδε βασιλιάς του 

κόσμου. Μιλάμε για πολύ πιο ουσιαστικές πληροφορίες. Και θα έρθει 

η ώρα που θα κατανοήσετε ανερχόμενοι όλο και υψηλότερα στα 

νοητικά πεδία, ότι ναι, όντως, τα πάντα είναι πληροφορία. Και η 

ίδια η ύπαρξή σας είναι κάτι που μπορείτε να διαχειριστείτε με 

όρους πληροφορίας. Πεδίο του νου καθαρά.  

Συνεπώς, αυτό που μέχρι τώρα ήταν ένα ασαφές νοητικό πεδίο -όχι 

τόσο ασαφές ώστε να μην αντιλαμβάνεστε κάποιες ειδικές αρχές, 

αλλά αρκετά ασαφές στον προσδιορισμό του-, τώρα παίρνει πολύ 

συγκεκριμένη μορφή, γιατί δεν θα μιλάτε πια για το νοητικό πεδίο, 

αλλά το πεδίο της πληροφορίας το οποίο μάλιστα, έχοντας εικόνα 

του υποατομικού βασιλείου, μπορείτε σαφώς να εντάξετε στο φυσικό 

πεδίο. Μπορείτε σαφώς να χαρακτηρίσετε ως πεδίο της μορφής. Από 

την στιγμή που υπάρχει πληροφορία, υπάρχει μορφή. 

Υπάρχουν και άλλα πεδία, όπου η μορφή δεν είναι τόσο 

συγκεκριμένη όσο στο παχυλό φυσικό πεδίο. Αλλά τα πάντα είναι 

πληροφορία. Και αυτός είναι ο νους, είναι η νοητική ουσία. 

Καθώς πηγαίνετε όλο και πιο βαθιά, θα βλέπετε αυτήν την 

πληροφορία να αποκτά άλλες διαστάσεις. Θα μιλάτε και θα 

αναγνωρίζετε συνειδητά τις πληροφορίες που μεταφέρετε. Όχι 

απλώς το νόημα που δίνετε εσείς στα λόγια που μεταφέρετε, αλλά 

όλου το πακέτο. Δεν θα είναι εύκολο στη διαχείριση του αυτό το 

σύμπαν της πληροφορίας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και αξίζει 

τον κόπο να το προσεγγίσει κανείς. Άλλωστε, αφορά και το επόμενο 

εξελικτικό στάδιο, «φυλή» σε εισαγωγικά, της ανθρωπότητας. 

Μπαίνουνε οι βάσεις τώρα, για τις εξελίξεις που θα συμβούν στην 

ανθρώπινη φυλή, στο ανθρώπινο είδος, μετά από χιλιάδες χρόνια. 

Για τέτοιο βάθος χρόνου μιλάμε και για τέτοια σημασία, για τέτοια 

βαρύτητα.  

Φαινομενικά, το σύμπαν αναπαράγει διαρκώς τις ίδιες και τις ίδιες 

πληροφορίες. Η Γη γυρίζει κάθε μέρα συνέχεια-συνέχεια γύρω από 

τον Ήλιο. Όσο υπάρχει, θα περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. Οι 

υπόλοιποι πλανήτες το ίδιο. Ο Ήλιος όσο υπάρχει, θα περιστρέφεται 
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γύρω από το κέντρο του γαλαξία. Θα ανατέλλει στη Γη και θα δύει 

ξανά και ξανά και ξανά. Μα τι κατάχρηση πληροφορίας είναι αυτή; 

Κάθε άλλο! Δεν είναι αυτή η κατάχρηση της πληροφορίας, 

είναι οικονομία. Η επαναλαμβανόμενη πληροφορία 

χαράσσεται βαθιά στην συνείδηση και δημιουργεί ενεργειακές 

πεπατημένες. Δημιουργεί κανάλια ροής  άλλης πληροφορίας. 

Το είχατε φανταστεί αυτό ποτέ; Δημιουργεί την κοίτη του ποταμού. 

Μία κοίτη πάνω στην οποία θα ρεύσουν άλλες πληροφορίες, άλλου 

τύπου πληροφορίες.  

Άρα, η ίδια η πληροφορία μπορεί να διακριθεί ανάλογα με την 

λειτουργική χρησιμότητα της. Η πληροφορία είναι αυτή που 

συνθέτει έναν νευρώνα, για παράδειγμα, αλλά ο νευρώνας με 

την σειρά του μεταδίδει πληροφορία. Και όπως είπα, είναι πολύ 

σημαντικό σήμερα να μείνετε στην αίσθηση αυτής της «σούπας 

πληροφορίας». Τότε θα διαπιστώσετε επίσης ότι όχι μόνο 

αποτελείστε εσείς από πληροφορία, που σαφώς δεν γνωρίζετε 

ολοκληρωτικά, αλλά και ό,τι εισέρχεται σε εσάς και ό,τι εξέρχεται, 

πάλι από πληροφορία αποτελείται.  

Κάποιοι/κάποιες από εσάς νιώθουν ήδη την ανάγκη να πέσουν για 

ύπνο… Δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στον όγκο της 

πληροφορίας, στην επίγνωση του όγκου πληροφορίας που έχουν να 

αντιληφθούν και να διαχειριστούν και προτιμούν να αφήσουν αυτή 

τη δουλειά, να την κάνει το υποσυνείδητο τους.  

Ας αρχίσουμε λοιπόν να στρεφόμαστε προς το να αντιλαμβανόμαστε 

αυτά που εισέρχονται ως πληροφορία. Ήδη αναγνωρίζετε το γεγονός 

ότι το φως είναι πληροφορία. Άρα εισερχόμενο σας μεταφέρει 

πληροφορίες. Δεν ξέρετε τι πληροφορίες ακριβώς, αλλά είναι 

σίγουρο ότι μεταφέρει πληροφορίες από μία καλή πηγή. Άρα είναι 

καλές, είναι αγαθές. Αυτό σας τακτοποιεί, σας καθησυχάζει. Εδώ και 

καιρό σας είχα ζητήσει να προστατεύετε τον εαυτό σας από τα 

σωματίδια που κινούνται, περιστρέφονται, αριστερόστροφα.  

Τι πληροφορίες να είναι αυτές πάλι; Το σώμα σας δέχεται έναν 

αριθμό σωματιδίων που έρχονται από το σύμπαν ή και από πηγές της 

ίδιας της Γης. Αυτά είναι πληροφορίες. Στο σώμα σας εισέρχονται 

ουσίες, άλλοι ζωντανοί οργανισμοί, εισέρχονται οι ιοί, που είναι 

επίσης πληροφορίες. Τι μεταφέρει; Ποια πληροφορία μεταφέρει ένας 

ιός για εσάς; Η επιστήμη μπορεί να αναλύσει πλέον το DNA του, να 

το αποκωδικοποιήσει, μπορεί να βρει τι πληροφορία μεταφέρει στον 

οργανισμό σας και τι οδηγία, αλλά δεν είναι μόνο εκεί η πληροφορία. 

Υπάρχει ένα πακέτο πληροφορίας.  
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Αυτό που σας ζητείται τώρα, για να τονώσουμε λίγο και την 

αυτοπεποίθησή σας, είναι να προσπαθήσετε να αντιληφθείτε 

την πληροφορία που εισάγει στον ανθρώπινο οργανισμό, 

ποιος άλλος, ο κορωνοϊός.  

Αυτό όμως δεν θα το κάνετε τώρα, ακριβώς τώρα. Θα το κάνετε 

μετά από τρεις εβδομάδες, αφού πρώτα διοχετευτούν όλα τα 

πακέτα δεδομένων που υπάρχουν για εσάς. Σε τρεις εβδομάδες 

από σήμερα θα μπορείτε να διακρίνετε… να διακρίνετε καθαρά το 

ενεργειακό πακέτο, που σας ετοίμασε το αγαπημένο σας σύμπαν. 

Μέχρι τότε, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και να κάνουμε. Κυρίως 

όμως εσείς θα πρέπει να συνδεθείτε με τον Κρύων -ναι τον 

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας- και να ζητήσετε να σας 

επιτραπεί η πρόσβαση στο ενεργειακό σύμπαν της 

πληροφορίας.  

Δεν θα σας πω περισσότερα για σήμερα. Πιστεύω ότι έχω 

δημιουργήσει γύρω σας μία σφαίρα σημασμένη με το νόημα 

της πληροφορίας. Σ’ αυτή τη σφαίρα θα μπορείτε σταδιακά να 

αναγνωρίζετε τα πάντα. Απλώς θα πρέπει να περιμένετε, όπως 

είπαμε, για τρεις εβδομάδες, μέχρι να κατέβουν, να κατέβει όλο το 

ενεργειακό πακέτο και επιπλέον να δώσετε την ευκαιρία στον εαυτό 

σας να συνδεθεί, να αποκτήσει πρόσβαση στο εξάκτινο σύμπαν της 

πληροφορίας.  

Θα ήταν καλό από εδώ και στο εξής κάθε φορά που αναφέρεστε στο 

νου σας, να μην έχετε απλώς στο βάθος του μυαλού σας την 

ιδέα του νου σαν κίνηση των σκέψεών σας, αλλά να τον 

αναγνωρίζετε ως ένα μικρό κομμάτι του μεγάλου συνόλου, 

του μεγάλου χώρου της πληροφορίας.  

Είναι σημαντικό επίσης πριν κλείσω, να τονίσω ότι, σ’ αυτό τον 

νοητικό χώρο της πληροφορίας, η αναζήτηση μπορεί φυσικά να 

συμβεί ευθέως αλλά δεν μπορείτε πραγματικά να διερευνήσετε αυτό 

τον χώρο με τρόπο γραμμικό. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό θα 

πρέπει να περάσουν γενιές δεκατέσσερεις και βάλε. Αλιεύετε 

πληροφορίες. Αυτός είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος επί του 

παρόντος. Αυτό που φαίνεται χαοτικό, δεν είναι. Για άλλη μία 

φορά εμπιστευτείτε την συγχρονικότητα και θα οδηγηθείτε με 

τρόπο θαυμαστό στο κατάλληλο σημείο, στο κατάλληλο 

συμπέρασμα, μέσω της κατάλληλης πληροφορίας.  

Και εδώ σας καληνυχτίζω.  

Αλέξανδρος.  
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Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, η συνάντηση έχει ολοκληρωθεί. 

………………. 

 

Ερώτηση 1η: Να ρωτήσω Άννα. Έτσι όπως το κατάλαβες, εννοεί ποια 

πληροφορία μας μεταδίδει ο κορονοϊός από τη στιγμή που εισέλθει 

στο σώμα μας ή γενικώς σαν έννοια ας πούμε πιο γενικά. Αν νοσήσει 

δηλαδή κάποιος μόνο; Γιατί εγώ το κατάλαβα ότι γενικά σαν έννοια 

ας πούμε ο ιός τι μήνυμα μπορεί να μεταφέρει.  

Απάντηση: [Άννα] Μου λέει ότι δεν έχει… μου δείχνει ότι δεν έχει 

νόημα αυτή η διάκριση. Δεν έχει νόημα αυτή η διάκριση, δεν 

υπάρχει γενικά. Υπάρχει μία συγκεκριμένη πληροφορία πού 

εισέρχεται μέσα σου. Εάν δεν εισέλθει, η πληροφορία παραμένει και 

δυνητικά μπορεί να εισέλθει. Δηλαδή δεν έχει νόημα να κάνεις αυτή 

τη διάκριση. Είναι μία πληροφορία που αφορά τον άνθρωπο. Έτσι; 

Δηλαδή όχι, δεν θα μπει στην διαδικασία κανείς να σκεφτεί «Α,  

μπαίνει μέσα μου ο κορονοϊός και πώς θα είναι;». Κάθε άλλο. Αλλά 

είναι μία πληροφορία που αφορά το φυσικό σώμα -και όχι μόνο. 

 

Ερώτηση 2η: Θα ήθελα να μας πει, η πληροφορία πώς θα 

αξιολογήσουμε τα εμβόλια, σε σχέση με όσα κυκλοφορούν σε βάρος 

τους, διότι ακούγονται αυτή τη στιγμή αρκετά. Τελικά το εμβόλιο 

είναι επικίνδυνο για εμάς ή όχι; 

Απάντηση: [Άννα] Μου λέει να σε ρωτήσω Βασίλη: «Θα το αφήσεις 

να είναι;» 

 

……………………………. 
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