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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου και του Κρύων  

Συνάντηση 18η – 02.06.2021  

«Το Λογοϊκό Δικτύωμα» 

 

Ανασυνταχθείτε,  

Σας καλούμε να πάρετε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές, με τον 

τρόπο που μόνο εσείς ξέρετε να κάνετε. Γιατί κάθε αναπνοή που 

παίρνετε, είναι φυσικά μοναδική. Είναι μία αναπνοή που παίρνετε 

εσείς, με τον δικό σας, μοναδικό τρόπο και έχοντας κάθε φορά μία 

συγκεκριμένη ενέργεια και μία συγκεκριμένη στάση απέναντι στο 

Πνεύμα, απέναντι στο Θείο. Εκεί βρίσκεται το πολύτιμο στοιχείο της 

μοναδικής αναπνοής σας. 

Καθώς εισπνέετε και εκπνέετε λοιπόν, θυμηθείτε τη μοναδική σας 

στάση απέναντι στο Πνεύμα και αφήστε τα πάντα γύρω να πέσουν 

στη θέση τους, σαν τα κομματάκια ενός παζλ, να βρουν τη θέση 

τους, γύρω από αυτήν τη μοναδική αναπνοή. 

[Μικρή παύση] 

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και ο Αλέξανδρος σας 

καλωσορίζουμε στη σημερινή συνάντηση. 

Αφήστε την καρδιά σας ανοιχτή, μέχρι το τέλος… Μέχρι το Τέλος. 

Μη θαρρείτε πως μόνο εσείς έχετε τη δυνατότητα να σκέφτεστε εδώ 

μέσα, σ’ αυτόν τον απίθανο πλανήτη που λέτε Γη. Ο νους, το 

νοητικό πεδίο, οργιάζει. Ένα σωρό μορφές, απειράριθμες μορφές, 

ξεπετάγονται εδώ κι εκεί. Απειράριθμες σκεπτομορφές. Είναι 

σκεπτομορφές ελέους, χαράς, δημιουργίας; Πολλά περιέχονται εκεί.  

[Μικρή παύση] 

Η νοητική ακτίνα που σας συνδέει με το Όλον, διαπερνά τον 

εγκέφαλό σας και την καρδιά σας. Από σήμερα αρχίστε να 

θεωρείτε, ότι η ακτίνα που οραματίζεστε κάθε φορά να σας 

διαπερνά, ενώνοντας τον Ήλιο ψηλά με τον πυρήνα της Γης 

κάτω από τα πόδια σας, είναι μία νοητή -όχι απλώς νοητική, 

νοητή- ακτίνα. Είναι ένας ειρμός.  

[Μικρή παύση] 

Καθώς λοιπόν οραματίζεστε τον εαυτό σας να ευθυγραμμίζεται σε 

αυτήν την ακτίνα, καθώς την οραματίζεστε να σας διαπερνά 
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μεταφέροντας ενέργεια ανάμεσα στους δύο πόλους, τον Ήλιο και τον 

πυρήνα της Γης, αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει την πληροφορία 

που ρέει σ’ αυτήν τη νοητική ακτίνα, αυτόν τον ειρμό σκέψης. Είναι 

ένας ειρμός σκέψης του Ηλιακού σας Λόγου. Ως εκ τούτου, 

πρόκειται για μια ιερή αναλογία. Τα πάντα κατ’ αναλογίαν του 

Όλου. Και η πληροφορία επίσης κατ’ αναλογία του Λόγου -με 

κεφαλαίο Λ, βέβαια.  

Ο Λόγος, ο Θείος Λόγος, που εκτείνεται απ’ άκρου εις άκρον 

της Δημιουργίας, του Σύμπαντος, σας διέπει μέσω αυτής της 

ακτίνας. Διέπει τη συνείδησή σας. Και ο ίδιος διέπεται από το 

Ένα. Γιατί ως Λόγος είναι ένα μέρος του Όλου. Είναι ένα 

μέρος του νοήματος του Όλου. Ως μέρος του νοήματος 

εκφράζεται και σε λόγο και ήχο.  

Θα θέλαμε, αυτήν την αναλογία τώρα να την μεταφέρετε σε όλα τα 

επίπεδα κάτω από εσάς, στην κλίμακα των δονήσεων και των 

μεγεθών του χώρου και του χρόνου.  

Ο Μακρόκοσμος και ο Μικρόκοσμος διέπονται από τις ίδιες 

αρχές. Καθρεφτίζουν ο ένας τον άλλον. Είτε μιλάμε για το σύμπαν 

και τους γαλαξίες, είτε για τα άτομα, τα υποατομικά σωματίδια και τις 

συναθροίσεις τους/συσπειρώσεις τους που δημιουργούν όλα αυτά, 

περιμένουμε ανάλογες Αρχές. 

Είναι γεγονός ότι κάθε πεδίο έχει τους δικούς του νόμους. Υπάρχει 

όμως αναλογία, πάντοτε. Έτσι θα θέλαμε να δείτε το καθρέφτισμα 

του Θείου Λόγου -πάντοτε με κεφαλαίο Λ-, στο επίπεδο του 

ατόμου και των υποατομικών σωματιδίων. Πόσο μικρότερη 

αναλογία μπορείτε να δείτε; Πάρτε ένα-δύο λεπτά γι’ αυτόν το 

σκοπό.  

[Παύση 2΄] 

Το Όλον διέπεται από Αρχές που φτάνουν μέχρι το μικρότερο 

σωματίδιο. Μην αφήσετε τίποτα να σας αποσπάσει την προσοχή. Τα 

πάντα έχουν λόγο ύπαρξης. Συγκεντρωθείτε. [Σημ.: αναφέρεται σε 

θορύβους και γαύγισμα που ακούγονταν μακριά] 

Συμβαίνει το εξής: όταν καταφέρετε να δείτε τις αναλογίες 

κάθετα και οριζόντια, δημιουργείτε ένα δικτύωμα αντίληψης 

και κατανόησης, ένα δικτύωμα που διέπει το δικό σας 

προσωπικό σύμπαν, τον προσωπικό σας νοητικό χώρο και με 

τον τρόπο αυτό δεσμεύει την πληροφορία σε συγκεκριμένα 

κανάλια ροής, διευκολύνοντας σε έναν μεγάλο βαθμό την 

κυκλοφορία της και τη διάδοσή της. Δημιουργείται ένα 

πλέγμα -νοητικό πλέγμα. 
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Γι’ αυτό θα θέλαμε να πάρετε λίγο χρόνο, για να εγκαταστήσετε 

κατ’ αρχάς των άξονα των Ιερών Αναλογιών, ανάμεσα στον 

Θείο Λόγο και τον Λόγο κάθε μικρότερης 

οντότητας/υπόστασης, σε όλη την κλίμακα των φυσικών 

μεγεθών και των δονήσεων.  

Αν ξεκινήσετε από τον Κοσμικό Λόγο,  

θα μετακινηθείτε στον Λόγο του Γαλαξία,  

στον Λόγο τον Ηλιακό,  

τον Πλανητικό,  

τον Λόγο της Ανθρωπότητας,  

τον δικό σας Λόγο,  

τον Λόγο των κυττάρων σας,  

των στοιχείων/μορίων,  

τον Ατομικό Λόγο και  

τον Υποατομικό Λόγο.  

Εγκαταστήστε τη βασική στήλη ροής με αυτόν τον τρόπο.  

[Μικρή παύση] 

Αναπνοές. Μην ξεχνάτε να αναπνέετε -και να αναπνέετε 

μάλιστα, Μοναδικά. 

Και αφού έχετε οραματιστεί τη βασική, κάθετη ροή, επιτρέψτε στον 

εαυτό σας να συλλάβει τη μεγάλη εικόνα, στην οποία όχι μόνο εσείς 

προσωπικά αλλά και κάθε άλλη ύπαρξη στο σύμπαν, συνδέεται με 

αυτόν τον τρόπο.  

Τα πλανητικά κανάλια ανοίγουν, διευρύνονται. Μπορεί να νιώσετε τα 

πόδια σας να ενεργοποιούνται, τις αρθρώσεις ακόμα. Οι ροές 

αυξάνονται. Τις νιώθετε ακόμα και στο φυσικό σας σώμα. Νιώθετε 

την ενέργεια να κυλά.  

Κάθε Λόγος, όταν τον δείτε ως ένα επίκεντρο συλλογικότητας, 

μοιάζει με αστέρι, που μοιράζει την πληροφορία, το νόημα, 

κατά το μέρος που του αναλογεί, σε όλες τις μικρές υπάρξεις 

που βρίσκονται γύρω του.  

«Αυτό σημαίνει», θα ρωτήσει κάποιος, «ότι ο Κοσμικός Λόγος, ο 

Συμπαντικός Λόγος, είναι ένα μεγάλο αστέρι, κάπου;» αφήστε το 

στην άκρη αυτό, ας μην πάμε ακόμα εκεί. Οπωσδήποτε όμως, 

μπορείτε να τον οραματιστείτε ως μία πηγή φωτός. 
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Και αφού έχετε οραματιστεί τα αστέρια, που δημιουργούνται από 

τους Λόγους των διαφόρων επιπέδων, στις μικρές τους ή 

μεγαλύτερες συλλογικότητες -κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται 

μία σφαίρα κάθε φορά, για κάθε συλλογικότητα-, ας δούμε πώς  

μπορούμε να αναπτύξουμε τις οριζόντιες ροές.  

Κάθε Λόγος είπαμε ότι εκπέμπει ακτίνες, σε όλες τις μικρές υπάρξεις 

που τον απαρτίζουν και τις οποίες εποπτεύει. Ωστόσο, κάθε Λόγος 

επίσης επικοινωνεί με τους υπόλοιπους στη συλλογικότητα στην 

οποία ανήκει ο ίδιος. Για παράδειγμα, σε γαλαξιακό επίπεδο, ο 

Λόγος κάθε γαλαξία συνδέεται με όλους τους υπόλοιπους 

οριζόντια -οριζόντια, σε σχέση με την κάθετη ροή από τον απώτατο 

Λόγο, τον ευρύτερο, μέχρι τον μικρότερο. 

Και αφού βλέπετε, οραματίζεστε αυτήν την οριζόντια ροή σε επίπεδο 

γαλαξιών, προχωρήστε να τη δείτε στο επίπεδο των ηλιακών Λόγων 

κάθε γαλαξία. Όλα τα αστέρια είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. 

Εκπέμπουν Λογοϊκές ακτίνες όχι μόνο προς τους πλανητικούς 

Λόγους αλλά και οριζόντια, στα άλλα αστέρια. Για την ώρα, 

οραματίζεστε έναν γαλαξία ως εκπρόσωπο του είδους και κρατάτε 

στο πίσω μέρος του νου σας ότι αυτό ισχύει για όλο το σύμπαν. 

Μπορείτε να δείτε λοιπόν τον Ήλιο να συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα 

αστέρια του Γαλαξία.  

Κατεβαίνοντας ένα επίπεδο, ανάλογα οραματίζεστε να συμβαίνει με 

τους πλανητικούς Λόγους. Κάθε πλανήτης συνδέεται με τους 

υπόλοιπους του αστρικού του συστήματος, με ακτίνες του 

Πλανητικού Λόγου.  

Θα μπορούσατε να το κάνετε για τους δορυφόρους των πλανητών 

αλλά δεν είναι απαραίτητο τώρα. Απλώς κρατήστε στον νου σας ότι 

ισχύει.  

Ελάτε στο επίπεδο της Ανθρωπότητας, του Ανθρώπου -με κεφαλαίο 

Α- και οραματιστείτε τις οριζόντιες ροές ανάμεσα, κατά βάση, στις 

καρδιές των ανθρώπων, σε όλον τον πλανήτη. Είναι η Λογοϊκή 

ενέργεια/πληροφορία που διανέμεται.  

Και τώρα, οραματιστείτε έναν άνθρωπο -μπορεί να είναι ο εαυτός 

σας αυτός- στον οποίο, από τον Λόγο της καρδιάς κατευθύνονται 

ροές ανάλογες σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Ροές σε όλα τα 

κύτταρα και σε όλους τους κυτταρικούς πυρήνες -όπου υπάρχουν.  

Ας πάμε ακόμα βαθύτερα, για να οραματιστείτε τον Λόγο κάθε 

μικρού κυττάρου, να συνδέεται με όλα τα υπόλοιπα κύτταρα -

όλα. Και στη συνέχεια, να κατευθύνει ροές σε όλα τα οργανίδια, σε 

όλα τα συστατικά του κυττάρου. Βρίσκεστε μέσα σε ένα κύτταρο 
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ανθρώπινο και οραματίζεστε τον Λόγο, το κέντρο του, να στέλνει 

ακτίνες σε όλα τα στοιχεία του κυττάρου, όχι μόνο τα οργανίδια 

αλλά και τα μόρια…  

Για να βρεθείτε στη συνέχεια σε ένα μόριο του DNA και από εκεί να 

οραματιστείτε ροές να κατευθύνονται σε όλα τα μόρια του 

DNA οριζόντια μέσα στο κύτταρο αλλά και σε όλα τα 

μικρότερα σωματίδια, τα άτομα. Όλα τα άτομα των μορίων του 

DNA. 

Και καθώς μπαίνετε σε ένα άτομο, δείτε τον Λόγο του να 

συνδέεται με ακτίνες, με τους Λόγους όλων των υπόλοιπων 

ατόμων και κάθετα να κινεί την ενέργεια/πληροφορία στα 

υποατομικά σωματίδιά του, σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο επίπεδο και 

όσο βαθύτερα πηγαίνει. 

Και καθώς μπαίνετε στο επίπεδο που, πια, τα σωματίδια είναι και δεν 

είναι -πότε είναι σωματίδια, πότε είναι κύματα-, στο επίπεδο που 

είναι ενέργεια, καθαρή ενέργεια, κάντε μια βουτιά τραβώντας την 

ίνα της ενέργειας/πληροφορίας και ακολουθείστε τη ροή που 

σας βγάζει… που;  

Θα μπορούσε να σας βγάλει οπουδήποτε αλλά εδώ ο κύκλος κλείνει, 

καθώς συνδέεται με την κεντρική, μεγαλύτερη πηγή του Κοσμικού 

Λόγου. Είναι σαν να μπαίνετε μέσα από ένα χωνί, απ’ το μεγάλο του 

στόμιο, κινείστε σε όλο και πιο μικρή διάμετρο και εκεί που φτάνετε 

στο τέλος… βρίσκετε τον εαυτό σας να στέκεται πάλι στο μεγάλο 

στόμιο.  

Έτσι, σας κάναμε μία μικρή επίδειξη, του γεγονότος ότι, ο όφις που 

δαγκώνει την ουρά του, δεν αφορά μόνο το χρόνο αλλά και το 

χώρο. 

Και ίσως κάποιοι από εσάς συνειδητοποίησαν κατά τη διάρκεια του 

διαλογισμού και προς το τέλος του, ότι αυτό που αποκαλέσαμε 

Κοσμικό Λόγο, δεν είναι ένα κέντρο αλλά βρίσκεται παντού. 

Βρίσκεται στο άλλο άκρο κάθε ροής.  

Καταθέσατε την ψυχή σας σήμερα, αγαπημένοι μου. Αυτό που 

κάνατε σήμερα είναι κατάθεση ψυχής. Καταθέσατε όλο σας το 

δυναμικό, στη Δημιουργία. Το καταθέσατε, επειδή αντιληφθήκατε 

αυτήν την πραγματικότητα. Και το δυναμικό σας κατατίθεται, 

σύμφωνα με την αντίληψή σας. Και είμαστε βέβαιοι… -μιλάμε 

ταυτόχρονα, απευθυνόμαστε σε εσάς ταυτόχρονα, ο Αλέξανδρος κι 

εγώ-, είμαστε βέβαιοι, ότι είναι μία κατάθεση λυτρωτική. Απόλυτα 

απελευθερωτική. Μια κατάθεση που τώρα μόλις έχετε αρχίσει να 

συνειδητοποιείτε ότι κλείνει για εσάς, ολοκληρώνει τον κύκλο, 
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γιατί κατάφερε ο όφις να πιάσει την ουρά του. Γιατί αυτός 

ήταν ο σκοπός του εξ αρχής: «Το τέλος μου είναι η αρχή 

μου». 

Επιτρέψτε τώρα στον εαυτό σας, να διευρυνθεί λίγο περισσότερο και 

οραματιστείτε ταυτόχρονα, όσο καλύτερα μπορείτε, τις 

κάθετες και οριζόντιες συνδέσεις των πάντων, όλων των 

επιπέδων, με τις ροές νοήματος/ενέργειας… ενέργειας/πληροφορίας. 

Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι ο Κρύων κι εγώ, ο Αλέξανδρος, και 

όσοι βρίσκονται κοντά μας σήμερα, όπως ο Άλιστερ και άλλοι… και 

άλλοι πολλοί. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι για το βήμα που 

έγινε. Γι’ αυτό που βιώσατε ενεργειακά. Για την ενεργειακή σφραγίδα 

που τέθηκε… η οποία πρόκειται να αλλάξει ολοσδιόλου την ύπαρξή 

σας, την αντίληψή σας, τη νόησή σας, τον τρόπο που βλέπετε τα 

πράγματα.  

Σε αυτό το σημείο, καθώς έχετε προλάβει ίσως να οραματιστείτε σε 

αδρές γραμμές τις κάθετες και οριζόντιες ροές, αντιλαμβανόμενοι 

έτσι το πλέγμα, το δικτύωμα για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, 

μπορείτε τώρα να εστιαστείτε λίγο περισσότερο σε ένα επίπεδο το 

οποίο δεν συμπεριέλαβα αρχικά, το επίπεδο του DNA -του 

ανθρώπινου DNA. 

Σταθείτε και πάλι στο σταυροδρόμι της ροής, που βρίσκεται στον 

Λόγο ενός κυττάρου. Είναι απίστευτες οι ροές και οι αναδιπλώσεις 

της ενέργειας, καθώς αυτό που σας δείξαμε για το σύνολο του 

σύμπαντος, επαναλαμβάνεται σε κάθε επίπεδο. Και με τον ίδιο τρόπο 

που βγήκατε από τον Λόγο ενός υποατομικού σωματιδίου του DNA 

στον Κοσμικό Λόγο, μπορείτε να βγείτε μέσω ενός υποατομικού 

σωματιδίου, σε οποιοδήποτε σημείο του κυττάρου.  

Κάθε ένα από τα απειράριθμα, πραγματικά απειράριθμα, 

σωματίδια αυτά, οδηγούν στον Κοσμικό Λόγο. Γι’ αυτό μιλούμε 

για ροές και αναδιπλώσεις άπειρες. 

Ας σταθούμε όμως στο DNA, στον πυρήνα ενός κυττάρου του 

σώματός σας. Αυτό είναι από μόνο του μία μικρή συλλογικότητα. 

Κάθε οργανίδιο έχει τον δικό του μικρούλι Λόγο, πόσο μάλλον το 

DNA. Μπορείτε λοιπόν να οραματιστείτε τον Λόγο μιας αλυσίδας 

DNA στον πυρήνα ενός κυττάρου, να συνδέεται οριζόντια με 

όλες τις αλυσίδες DNA στο σώμα σας, στα κύτταρα του 

σώματός σας. δεν πρόκειται για μια φανταστική σύνδεση. 

Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σύνδεση πολύ-πολύ πραγματική. 

Και σε οριζόντιο επίπεδο, το DNA ενός φυσικού σώματος, συνδέεται 

με όλα τα άλλα, με τις αλυσίδες του DNA όλων των ανθρώπων, 



Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία                                          Συνάντηση 18η – 02.06.2021  

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                                7 
 

μοιράζοντας νόημα, ενέργεια, πληροφορία, τα οποία λαμβάνει από 

τη ροή όλης της κλίμακας των Λόγων. 

Ωραία.  

Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε τι πετύχαμε. 

Πέτυχα, πέτυχες πέτυχε..  

Πετύχατε και πετύχαμε, να συνδέσουμε το άπαν σύμπαν μέσω 

της Λογοϊκής ενέργειας που διέπει τα πάντα και να 

εγκαταστήσουμε στον καθένα και την καθεμία από εσάς, την 

επίγνωση του δικτυώματος. Την επίγνωση του Λογοϊκού 

Δικτυώματος. 

Με τον τρόπο αυτό και δημιουργώντας συνειδητά για εσάς την 

εικόνα του δικτυώματος, τοποθετήθηκε το νοητικό σας 

δυναμικό, σε ευθυγράμμιση με τον Λόγο. Μια ευθυγράμμιση 

πολύ πιο ξεκάθαρη απ’ ό,τι ήτανε ποτέ άλλοτε.  

Εσείς και το Σύμπαν είστε Μηδέν. 

Και έτσι είναι. 

 

Κρύων, Αλέξανδρος και οι Πνευματικοί Οδηγοί σας. 

 

Η συνάντηση ολοκληρώνεται εδώ. 
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