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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία 

Συνάντηση 17η – 27.05.2021 

«Όλα ενώνονται μέσα από εσάς» 

 

Ο κύκλος του Αλέξανδρου της Μαγνητικής Υπηρεσίας…  

Καταλαβαίνετε πού το πάω ε; [χαμόγελα] 

Πραγματικά διασκεδάζουμε μαζί σας και εσείς μαζί μας και τα πειράγματα 

είναι αμοιβαία. Και πάντα, πίσω από κάθε πείραγμα υπάρχει ένα νόημα -

ένα μήνυμα που πρέπει να γίνει αντιληπτό. Πότε αυτό είναι προφανές, 

πότε όχι τόσο αλλά τελικά πιάνετε το μήνυμα. Αργά ή γρήγορα, το 

συλλαμβάνετε.  

Καλώς ήλθατε και σήμερα στην γειτονιά του Κρύων της Μαγνητικής 

Υπηρεσίας και του Αλέξανδρου!  

Έτσι, για να έχετε να λέτε πόσο καλά συνεργαζόμαστε, πόσο ενωμένοι 

είμαστε όλοι και αγαπημένοι κ.τ.λ., κ.τ.λ.  Και για να έχει η Άννα να 

απολογείται ακόμα περισσότερο, σε όσους της λένε ότι δεν είναι 

φυσιολογικό να φέρνει μηνύματα από πολλές οντότητες, γιατί 

δημιουργείται μπέρδεμα και κανονικά θα πρέπει να διοχετεύει, να 

διαυλίζει, τα μηνύματα μόνο μιας οντότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά 

περίεργα στον κόσμο και ακόμα περισσότερο στον κόσμο των 

ανθρώπων. Και εμείς απλά χαμογελούμε με κατανόηση και δεν παύουμε 

να σας κοιτάμε βαθιά στα μάτια, να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί σας 

καρδιά με καρδιά, να σας χτυπάμε ελαφρά στην πλάτη, να σας λέμε ότι 

σας αγαπάμε… να σας παιδεύουμε λίγο, γιατί «ο αγαπών παιδεύει»…και 

εκπαιδεύει και να αφήνουμε τη ζωή σας να συνεχίζεται, όπως εσείς 

επιθυμείτε.  

Και αφού σας τα είπα μαζεμένα όλα, ας κλείσουμε την εισαγωγή, τον 

πρόλογο, και ας επικεντρωθούμε στο θέμα μας που σήμερα είναι… 

Κρύων, τι έρχεσαι να πεις σήμερα;  

[Μικρή παύση]  

Το θέμα του Κρύων σήμερα είναι «ανοίγουμε την πόρτα». Πριν 

λίγους μήνες ανοίξαμε το παράθυρο. Σήμερα θα ανοίξουμε την πόρτα. 

Μας αρέσει να σας βλέπουμε να χαμογελάτε… Πάρτε λοιπόν βαθιές 

ανάσες ή κάντε ό,τι άλλο κάνετε για να ευθυγραμμιστείτε καλύτερα μαζί 

μας, να νιώσετε εσείς καλύτερα ευθυγραμμισμένοι μαζί μας. Συνδεθείτε 

με εμάς που βρισκόμαστε στο κέντρο του κύκλου. Και εγώ όπως πάντα 

σας κοιτάζω κατάματα, βαθιά, αυστηρά και πυρώνω την καρδιά σας με 

τη φλόγα της δικής σας καρδιάς. Ο δε Κρύων κάθεται απαλά-απαλά και 
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ρεμβάζει. Είναι πιο χαλαρός από μένα γενικά ή έτσι θέλει να δείχνει. Έτσι 

θέλει να πιστεύετε. 

Πάμε, ξεκινάμε! 

Τα παράθυρα και οι πόρτες έχουν πολλές σημασίες. Ένα παράθυρο 

υπάρχει για να αφήνει το φως και τον αέρα να κυκλοφορεί στο χώρο, 

στο δωμάτιό σας. Μία πόρτα υπάρχει για να μπαινοβγαίνετε. Αν ήσασταν 

πουλιά θα μπαινοβγαίνατε και από το παράθυρο. Η πόρτα υποδηλώνει 

είσοδο και έξοδο δική σας. Είναι μία πύλη. Υποδηλώνει είσοδο και έξοδο 

ενεργειών. Υποδηλώνει μετάβαση. Συμβολίζει κάθε πέρασμα από το 

συνειδητό στο ασυνείδητο και τανάπαλιν. Κάθε πόρτα, κάθε πύλη, έχει 

ένα κατώφλι. Και είναι το κατώφλι της συνείδησης, ειδικά τώρα που 

μιλάμε για τα εσωτερικά πεδία. Έτσι, την προηγούμενη φορά που 

αναφερθήκαμε σε παράθυρα και ανοίξαμε το παράθυρο, νιώσατε πολύ 

έντονα την αλλαγή των ενεργειών, το φρεσκάρισμα, ανανεωθήκατε, ενώ 

τώρα περιμένουμε το άνοιγμα της πόρτας. Για να δούμε πώς θα 

προχωρήσουμε σ’ αυτό. Κρύων, τους αφήνω στα χέρια σου.  

 

Κρύων: 

Χλευάζουν πολλές φορές την Άννα, επειδή μπορεί να μεταφέρει 

μηνύματα από πολλές οντότητες και την θεωρούν πολύ γραφική γι’ 

αυτό. Και είναι πολύ αστείο. Και το καταλαβαίνετε εσείς που με ακούτε 

τώρα. Καταλαβαίνετε πόσο αστείο είναι, τη στιγμή που είμαστε τόσο 

στενά συνδεδεμένοι όλοι. Ήδη το ανέφερε μία φορά ο Αλέξανδρος και το 

αναφέρω και εγώ, το επαναλαμβάνω, με μοναδικό σκοπό να γίνει αυτό 

το μάθημα σήμερα. Το μάθημα σήμερα είναι: «Όλα ενώνονται μέσα από 

εσάς».  Εσείς με τον νου σας διαιρείτε και μέσα από εσάς επίσης όλα 

ενώνονται σε ένα». «Δεν είναι ήδη ενωμένα;» θα πείτε. Όπως κάποιος 

θα έλεγε «Δεν είναι ήδη ξεχωριστά, αφού υπάρχουν διαφορετικές 

οντότητες;».  

Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Κάθε οντότητα στην Γη, στο μεγαλείο της 

καρδιάς της έχει την δυνατότητα να ενώσει και να ομογενοποιήσει το 

σύμπαν. Κάθε οντότητα. Μόνο που δεν είναι όλες οι οντότητες αρκετά 

συνειδητές σ’ αυτό. Δεν έχουν επίγνωση αυτού που μπορούνε να 

κάνουνε ούτε καν την επίγνωση ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. 

Και είναι αυτό το μάθημα σήμερα, γιατί απ’ αυτό εξαρτώνται πολλά. 

Μέσα από εσάς χωρίζονται και ενώνονται τα πάντα. Γιατί εσείς 

εκπροσωπείτε το πνεύμα στο υλικό πεδίο, στο πεδίο της μορφής. Το 

πνεύμα είναι αυτό που είναι και μπορείτε να το ερμηνεύσετε με πάρα 

πολλούς τρόπους. Είστε κάτι περισσότερο από μία φυσαλίδα βιολογίας 

στην Γη, από ένα ζελεδάκι, όπως σας είχε αποκαλέσει πριν λίγους μήνες 

ο Μέτατρον. Είστε κάτι περισσότερο από έναν καθρέφτη που καθρεφτίζει 

το πνεύμα. Είστε κάτι περισσότερο. Και όσο βαδίζετε προς την πλήρη 
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συνειδητοποίηση της θειότητας σας και την πλήρη της έκφραση, τόσο 

περισσότερο θα κατανοείτε αυτό το «κάτι περισσότερο» που είστε.  

Οι γήινες επιτεύξεις δεν εξαρτώνται από τις πνευματικές 

επιτεύξεις ενός ατόμου. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το έχετε δει. 

Το βλέπετε καθημερινά στην πράξη και ενοχλείστε και αδημονείτε να 

αλλάξουνε τα πράγματα αλλά το ένα με το άλλο δεν συσχετίζονται 

ακριβώς. Γιατί το δυναμικό εκτοξεύεται σε αντίθετες κατευθύνσεις. 

Όπως έλεγαν στο χωριό σας «ή παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς».  «Δεν 

είναι απαραίτητο να συμβαίνει έτσι ακριβώς», θα πείτε. Κι όμως είναι. 

Έχει να κάνει ξεκάθαρα με την κατεύθυνση της ανάπτυξης του 

δυναμικού, της κατεύθυνσης την οποία διαλέγετε εσείς, πάντα εσείς. 

Στην Γη χωρίζετε, στον ουρανό ενώνετε. Ή τουλάχιστον, αυτό 

καταφέρνετε να κάνετε μετά από μία κάποια πορεία. 

Το Πνεύμα ανοίγει την πύλη εισόδου στο φυσικό, στο υλικό πεδίο, μέσα 

από εσάς. Έτσι λοιπόν τούτη την ώρα, καθώς κάθεστε και 

παρακολουθείτε, ακούτε όσα λέγονται, δείτε τον εαυτό σας σαν μία 

πόρτα. Εσείς είστε η πόρτα, η πόρτα βρίσκεται μέσα σας. Είναι τόσο 

ψηλή, όσο είστε και εσείς. Κάντε την κίνηση και ανοίξτε την πόρτα προς 

τα εμπρός, προς τα έξω. Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε από μέσα, από 

πίσω να ξεχυθούν προς τα εμπρός οι ενέργειες που φέρετε.   

[Μικρή παύση]  

Εάν κάνετε ορθά αυτή τη διαδικασία, ανοίξατε την πόρτα προς τα έξω 

και αφήσατε να περάσει το δυναμικό μπροστά, η ενέργεια, έχετε κάνει το 

πρώτο και βασικότερο βήμα για τον διαυλισμό. Από την ώρα που η 

ενέργεια  περνά, μορφοποιείται. Μπορείτε να μιλήσετε μ’ αυτή, μπορείτε 

να γράψετε μ’ αυτήν, να κάνετε πράγματα μ’ αυτήν. Μπορείτε να την 

ονοματίσετε, να της δώσετε ονοματεπώνυμο. Είναι ο τάδε ή ο δείνα 

Δάσκαλος, άγγελος, θεός κτλ. 

Σ’ εκείνη τη φάση μοιάζετε με τον γονιό και τον νονό που βαφτίζουν ένα 

παιδί. Βαφτίζουν το παιδί τους και ελπίζουνε ότι του έχουνε δώσει ένα 

όνομα κατάλληλο, σύμφωνο με το θέλημα της ψυχής του. Ελπίζουν ότι 

του έχουν δώσει το όνομα που είναι καταλληλότερο γι’ αυτό. Το όνομα 

που του ταιριάζει. Τόσο οι γονείς όσο και ο νονός αντιλαμβάνονται αυτό 

που είναι το κατάλληλο όνομα. «Δεν υπάρχουν λάθος ονόματα;» θα 

ρωτήσετε. «Δεν γίνονται λάθη σ’ αυτή την διαδικασία;» Όσο λάθος 

μπορείς να κάνεις όταν προφέρεις το όνομα κάποιου και μπορεί να είσαι 

αρκετά αφηρημένος ώστε να τον αποκαλέσεις μ’ ένα άλλο όνομα. Το 

όνομα είναι γνωστό.  

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι φέρετε στην επιφάνεια του 

εγκεφάλου σας… στις έλικες, φέρετε συνδέσμους που 

επικοινωνούν και συνδέουν κάθε τι εξωτερικά, κάθε τι στον έξω 

κόσμο με τα εσωτερικά πεδία. Φυσικά ξέρετε, έχετε την επίγνωση, ότι 

είστε σε θέση να κάνετε αυτές τις συνδέσεις -αν και σπάνια το εντοπίζετε 
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στον εγκέφαλο. Λέτε «Ναι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τεράστιο 

δυναμικό» αλλά δεν παύει να ακούγεται λίγο περίεργο, το ότι είναι αυτός 

που κάνει τις συνδέσεις. Θα σας ήταν πιο εύκολο να πείτε, ότι γίνεται 

στο νοητικό πεδίο, κάπου μακριά ή στο πεδίο της ψυχής η σύνδεση. Και 

όμως, οι συνδέσεις ανάμεσα στο μέσα και στο έξω λαμβάνουν 

χώρα στον εγκέφαλο, στις έλικες του εγκεφάλου. «Πρωτοφανές», 

θα έλεγε κάποιος, «παράδοξο. Μα οι έλικες δεν έχουνε να κάνουνε μ’ 

αυτό, είναι βέβαιο ότι είναι εκεί;» Έτσι λένε.. Έτσι λένε τα καλύτερα 

βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ στον μέλλον για το θέμα. Έτσι λέμε 

εμείς.  

Την ώρα που εσείς κάνετε το άνοιγμα της πόρτας, 

ενεργοποιούνται οι συνδέσεις του εγκεφάλου που συνδέουν το 

μέσα με το έξω και η ροή αρχίζει. Αρχίζουν να συνδέονται τα πάντα, 

αρχίζουν να αναδύονται συσχετισμοί που πριν σας διέφευγαν εντελώς. 

Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν τη διαδικασία της σύνδεσης, χωρίς 

την συμβολική κίνηση του ανοίγματος της πόρτας. Αλλά σήμερα σας 

δίνω αυτό, αυτόν τον τρόπο, για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τι 

συμβαίνει και να σας δώσω ένα κλειδί. Ανοίξτε την πόρτα.  

Και ενώ, όταν βρισκόσασταν στο υποατομικό επίπεδο και ανοίξατε το 

παράθυρο, εισέρρευσαν νέες ενέργειες, ανακατεύτηκαν τα πάντα, 

ξεκαθάρισε το πεδίο, μπήκε φρέσκος αέρας, στο άνοιγμα της πόρτας 

γίνεται η βασική, η βασικότερη σύνδεση, συνειδητή, του μέσα και του 

έξω. Αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα, είναι ότι δεν συμβαίνει 

το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς σύνδεση, κάθε φορά που 

ανοίγετε εσείς την πόρτα. Αλλά, η μετάβαση αυτή, η μεταφορά 

της ενέργειας, συμβαίνει ανάμεσα στο πεδίο που βρίσκεστε και 

στο εξωτερικό πεδίο. Από το συγκεκριμένο εσωτερικό πεδίο, τη 

συγκεκριμένη δόνηση αν θέλετε, ρέει η ενέργεια προς τα έξω. 

Μπορεί να κάνετε την ίδια κίνηση πολλές φορές και να έχετε άλλα 

αποτελέσματα, ανάλογα με την δόνηση στην οποία στέκεστε.   

Εάν η στάση σας είναι χωριστική, αν η αντίληψη σας είναι χωριστική, 

δηλαδή εάν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τη μεγάλη εικόνα, βρίσκεστε 

εκ προοιμίου σε μία κατάσταση διαιρετότητας. Στην κατάσταση στην 

οποία δεν μπορείτε να κάνετε πολλές συνδέσεις εσωτερικά. Δεν είναι 

κάτι εύκολο να γίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο να συνδέεστε ταυτόχρονα με 

πολλαπλές οντότητες άλλου βεληνεκούς, διαφορετικού τελείως 

βεληνεκούς και να τις φέρνετε μαζί σε έκφραση. Είναι ένα κατόρθωμα. 

Και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια εσωτερικά, για να διευρυνθεί ο 

αγωγός και να χωρέσει τις ενέργειες ώστε να τις εκφράσει. Είναι ένα 

θέμα το να αντέχετε να ακούσετε, να δεχτείτε πληροφορίες 

προερχόμενες από διαφορετικές πηγές, στην ίδια ενεργειακή 

λήψη και μετάδοση και είναι ένα άλλο θέμα, πιο δύσκολο ακόμα, 

να το πραγματώσετε οι ίδιοι. Η βάση γι’ αυτήν τη διαδικασία είναι 

η δική σας συνειδησιακή διεύρυνση. Αν θέλετε, η βάση είναι το να  
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έχετε αρκετή φαντασία, ώστε να αποδεχτείτε πράγματα που ξενίζουν 

άλλους και τους κάνουν να νιώθουν περίεργα, απλώς και μόνο γιατί δεν 

έχει συνηθίσει ο νους τους να σκέφτεται έξω από κουτάκια. Ο τολμών 

νικά. 

Πώς μπορούμε όμως να το εντάξουμε όλο αυτό, να εντάξουμε όλα όσα 

είπαμε στον κύκλο του αγαπητού Αλεξάνδρου της Μαγνητικής 

Υπηρεσίας; Θα το εντάξουμε ως εξής: Σκεφτείτε ότι είστε μία 

μαγνητική πύλη. Δημιουργήστε γύρω σας ένα μαγνητικό πεδίο, ένα 

τοροειδές. Απ’ αυτό ρέουν ηλεκτρομαγνητικές ενέργειες -και ρέουν 

ισχυρά.   

[Μικρή παύση]  

Εάν μέσα σας νοερά ανοίξετε μία πύλη, μία νοητή πύλη, με την πρόθεση 

της σύνδεσης, αυτή η κίνηση δημιουργεί διαταραχή στην ροή των 

ηλεκτρομαγνητικών ρευστών στο τοροειδές. Δημιουργεί κάτι ανάλογο μ’ 

αυτό που άλλες φορές αποκάλεσα «σχισμή χωροχρονική». Σας έχω 

μιλήσει αρκετές φορές για τις χωροχρονικές στιγμές, σε διαφορετικές 

περιστάσεις. Σχισμές από τις οποίες μπορείτε να φέρετε ενέργεια, όπως 

σας είπα παλαιότερα, να ελκύσετε ενέργεια από το δυναμικό σας, να 

ελκύσετε  νέο δυναμικό. Και σε μία άλλη περίπτωση, αναφέρθηκα στη 

λειτουργία τέτοιων σχισμών, για να  εφελκύσετε πληροφορία από το 

εξάκτινο σύμπαν.  

Με τον συγκεκριμένο τρόπο διευρύνετε την δράση σας τώρα, έχετε ένα 

κλειδί στα χέρια σας, έχετε τον τρόπο να δημιουργήσετε μία τέτοια 

σχισμή στο τοροειδές σας. Να τη δημιουργήσετε εσείς. Και να την 

δημιουργήσετε στο δονητικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεστε. Δεν 

χρειάζεται τώρα να ντυθείτε μελισσούλες, όπως σας είχα δείξει να κάνετε 

σε κάποια από τις συναντήσεις του κύκλου μου και ως μέλισσες να 

εντοπίσετε τις σχισμές. Τώρα δημιουργείτε την σχισμή. Προσέξτε 

όμως, γιατί θα φέρετε έξω αυτό που συλλαμβάνετε μέσα. Άρα 

χρειάζεται να είστε πολύ καλά ευθυγραμμισμένοι και εστιασμένοι, για να 

έχετε μία πολύ σαφή και ισχυρή πρόθεση. 

Ο αγαπητός Αλέξανδρος θα μου δώσει λίγο χρόνο ακόμα, για την 

άσκηση που θα κάνουμε τώρα. Καθώς οραματίζεστε το τοροειδές γύρω 

σας, ανοίξτε την πόρτα, δείτε, κάντε ακόμα και με το φυσικό σας χέρι αν 

θέλετε την κίνηση. Ανοίξτε την πόρτα και επιτρέψτε στην ενέργεια να 

περάσει από πίσω προς τα εμπρός. Φέρτε την μπροστά σας. Δείτε ποιος ή 

ποια είναι. Έχει μορφή. Μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, να είναι ένας 

άγγελος, να είναι μία οντότητα που σας συντροφεύει. Είναι κάποιος και 

είναι κάποιος που έχετε, φυσικά, βαθιά στην καρδιά σας. Μην βιαστείτε 

να δημιουργήσετε εσείς την μορφή πάνω του, αφήστε το να εκδηλωθεί. 

Πάρτε χρόνο για να κάνετε αυτό και όταν το κάνετε καταγράψτε σε ένα 

χαρτί το μήνυμα που θα λάβετε, την επίγνωση που θα λάβετε. Έχετε γι’ 

αυτό 5 λεπτά.  
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[Παύση 5’] 

Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και να ενώσουμε τους δύο 

κύκλους σ’ έναν. Καταλαβαίνετε γιατί πρέπει να ενωθούν. Έτσι ορίζει 

ο νόμος. Μπορείτε να πείτε, αν θέλετε, ότι οι δύο χρονογραμμές 

ενώνονται, μπορείτε να πείτε, ότι δύο δυναμικά συγχωνεύονται, στην 

ουσία όμως πρόκειται για την ανάδειξη του κοινού στόχου. Την 

αναγνώριση και την ανάδειξη του κοινού στόχου.  

Συνεπώς, ο κύκλος που ξέρατε του Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας 

συγχωνεύεται με του Αλέξανδρου. Τον τίτλο θα τον δώσει η Άννα με 

κάποιον τρόπο. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε επί της ουσίας.  

Αφήστε τον εαυτό σας να επισκεφθεί για άλλη μία φορά το υποατομικό 

βασίλειο. Πάνω στην γέφυρα του ουράνιου τόξου κινηθείτε, ρεύστε μαζί 

με το φως, μέχρι την πύλη που σας περιμένει ο Αλέξανδρος, και εγώ. 

Σας κρατούμε από το χέρι έναν-έναν, μία-μία ξεχωριστά. Κάντε τη 

σύνδεση σας και ελάτε να σταθείτε στην καρδιά, στον πυρήνα ενός 

ατόμου, ενός πρωτονίου, ενός υποατομικού σωματιδίου μέσα στο 

πρωτόνιο. Και εκεί όπως κάνετε πάντα κοιτάξτε γύρω. Μεγεθύνετε τα 

μάτια σας 9 φορές.  

[Μικρή παύση]  

Με την επίγνωση που έχετε τώρα, θυμηθείτε ότι βρίσκεστε ταυτόχρονα 

στο κάθισμα που κάθεστε στο φυσικό πεδίο, στην κλίμακα που σας 

αναλογεί κανονικά. Ανοίξτε την πόρτα και επιτρέψτε να έρθει η ενέργεια 

από εκεί προς τα έξω. Από το υποατομικό πεδίο, μπροστά και έξω… όπως 

είχατε κάνει πριν. Και πάλι πάρτε μολύβι και χαρτί και γράψτε.  

[Μικρή παύση]  

Μην προσπαθήσετε να βάλετε την ενέργεια σε μία ανθρώπινη μορφή. 

Αφήστε την να εκδηλωθεί, να μορφοποιηθεί όπως κρίνει κατάλληλα 

[μικρή παύση] Άλλα πέντε λεπτά γι’ αυτό.  

[Παύση 5’] 

Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, να συνδεθείτε και πάλι καλύτερα με το 

περιβάλλον σας και να μοιραστείτε. Ήρθε η ώρα να μοιραστείτε τις 

εντυπώσεις σας… τις εμπειρίες σας. Τόσο από την πρώτη άσκηση, όσο 

και από την δεύτερη.  

Παραμένουμε εδώ.  

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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Συνέχεια επικοινωνίας: 

Σας αγαπάμε πολύ. Κάντε αυτή την άσκηση πρωί-μεσημέρι-βράδυ μέχρι 

να σας πάρει ο ύπνος. Ουσιαστικά, αυτό που χρειάζεται να γίνει, για 

να γειώσετε ό,τι έχει δοθεί, είναι να παραμείνετε σε σύνδεση με 

την πόρτα ανοιχτή, ορθάνοιχτη. Θα σας πάρει χρόνο να το 

καταφέρετε. Αλλά μιας και έχετε κάνει  τόση προσπάθεια να είστε 

συνεπείς δύο φορές κάθε εβδομάδα στην παρακολούθηση του κύκλου, 

αξίζει τον κόπο να κάνετε και αυτό, γιατί αυτό θα σας οδηγήσει στο 

επιστέγασμα. Και είναι από τις πλέον πρακτικές πληροφορίες και 

ενεργοποιήσεις που έχουνε γίνει. Περισσότερα θα πούμε όλοι μαζί και ο 

Αλέξανδρος και εγώ την ερχόμενη εβδομάδα.  

Άλιστερ, Κρύων και Αλέξανδρος.  

 

Όλοι: Και έτσι είναι.  

…………………………….. 

 

Άννα: Έχοντας ολοκληρωθεί η συνάντηση πρέπει να πω το εξής. 

Ανέφερε… είπε κάποια στιγμή ο Κρύων ότι ενώνονται οι δύο κύκλοι σε 

έναν. …………….. Όμως πρέπει να πω ότι πριν από κάποιο διάστημα ήρθε 

και μου είπε ότι θα γίνει συγχώνευση δύο κύκλων. Δεν καταλάβαινα 

ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι που θα μπορούσανε να συγχωνευτούν και το 

ξέχασα - εντελώς όμως, εντελώς. Το θυμήθηκα αφού είπε για την 

συγχώνευση των δύο κύκλων. Άρα αυτοί το προετοιμάζουν από καιρό 

και, την κατάλληλη στιγμή, νάτο που θα γίνει.  

Α.Τ.: Για την ιστορία πάντως… Τώρα που ανέφερες για τον Άλιστερ, που 

μπήκε στο παιχνίδι ο Άλιστερ, θυμήθηκα ότι είχαμε ξεκινήσει, αλλά για 

κάποιο λόγο ήταν ακατάλληλη εκείνη η στιγμή να μπει μία παύση το 

2018. Μετά από την Γιορτή των Προγόνων είχε ξεκινήσει ο κύκλος της 

Νέας Κωδικοποίησης με Άλιστερ και Κρύων. 

 

……………………………. 

 

 

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 

Διεθνές 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

