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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου και του Κρύων  

Συνάντηση 19η – 03.06.2021  

«Μια Παύση» 

 

Αφού πάρετε μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές, όπως 

ξέρετε να κάνετε καλά πια -και ίσως το μόνο που έχετε μάθει 

πραγματικά στους κύκλους της Άννας, που τίποτα άλλο δεν σας 

προσφέρουν από το να αναπνέετε-, ελάτε βαθύτερα. Ελάτε πιο 

βαθιά, σ’ εκείνο το σημείο του σύμπαντος που είναι ο Εαυτός. Πότε 

πάμε αργά, πότε γρήγορα.  

Βρισκόμαστε μαζί σας ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και ο 

Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος και ο Κρύων, για να σας ενοχλήσουμε για 

άλλη μια φορά γι’ αυτά που συμβαίνουν. 

Μεσολαβείτε. Είστε διάνοιες που μεσολαβούν στο χώρο και το χρόνο, 

γεφυρώνοντας στο διηνεκές αντίθετα σημεία. Όταν εσείς 

κατορθώσετε να κατανοήσετε τον τρόπο που λειτουργείτε, θα 

καταφέρετε να κατανοήσετε επίσης πώς λειτουργεί το σύμπαν και θα 

δείτε μακριά. Τόσο κοντά, που δεν πάει άλλο. 

Η καρδιά σας είναι ένας κόμπος σε ένα κομποσκοίνι, μια χάντρα σε 

ένα περιδέραιο, σε ένα κομπολόι, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Β. 

Αφήστε αυτήν την καρδιά να εμποτιστεί από τον ειρμό… από τον 

ειρμό που τη διέπει. Αφήστε την να γίνει ένας αγωγός με τη σειρά 

της, που επιτρέπει τη ροή του ειρμού, της ενέργειας, της 

πληροφορίας, σε όλες τις άλλες καρδιές επίσης.  

[Μικρή Παύση] 

Η σημερινή συνάντηση είναι η τελευταία.  

Θα γίνουν άλλες τρεις συναντήσεις, σε χρόνο που θα ορίσουμε εμείς, 

για να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο η συνείδησή σας και να 

βιώσετε ακόμα περισσότερο τη συνέχεια της συνείδησης και φυσικά 

των διαστάσεων του χώρου, του χρόνου… τη συνέχεια της ύπαρξής 

σας. είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι δύο κύκλοι, για όποιους 

επιθυμούν να μελετήσουν πραγματικά και να εμβαθύνουν σε όσα 

σας δόθηκαν. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον με έναν τρόπο μαγικό.  

Γιατί εγώ μπορεί να μη σας μίλησα για τα υποατομικά σωματίδια 

αλλά σας μίλησα για το εξάκτινο σύμπαν της πληροφορίας και 

κάναμε ανοίγματα που σας οδήγησαν εδώ. Και ο Αλέξανδρος μπορεί 
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να μην σας μίλησε για τις χρονογραμμές και το σύμπαν το εξάκτινο 

αλλά έπιασε το θέμα από το άλλο άκρο.  

Αν μπορείτε να το συλλάβετε καλύτερα, ο ένας το έπιασε απ’ τον 

μακρόκοσμο και ο άλλος από τον μικρόκοσμο. Και στο τέλος 

συνδέσαμε τα δύο σε μία ενιαία οντότητα και δείξαμε ότι το τέλος 

της μίας είναι η αρχή της άλλης και τανάπαλιν. Και με τον τρόπο 

αυτό κάναμε συνδέσεις που θα αργούσαν πάρα πολύ να γίνουν μέσα 

σας, αν περιμένατε να τις πετύχετε με τον συνηθισμένο σας 

βηματισμό, επειδή ακριβώς οι συνθήκες ταιριάζουν, είναι 

κατάλληλες, το κατορθώσαμε αυτό σε ένα διάστημα περίπου ενός 

χρόνου. Και τώρα έχουμε απλώς να γιορτάσουμε, να τιμήσουμε τα 

μεθεόρτια, κλείνοντας σταδιακά και απορροφώντας και τις τελευταίες 

δονήσεις, τους τελευταίους κραδασμούς από όσα ειπώθηκαν.  

Μπορείτε λοιπόν, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, να καταγράψετε τις 

ερωτήσεις που σας έχουν δημιουργηθεί και να τις δώσετε στην Άννα 

ώστε, στις συναντήσεις τις τρεις που θα ακολουθήσουν, να 

απαντηθούν. Τουλάχιστον να απαντηθούν στο μέτρο που είναι 

δυνατό στην παρούσα περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει, θα 

ολοκληρωθεί η προσπάθεια ομαλά και χωρίς να αφήσει πολλές 

εκκρεμότητες στον αέρα. 

Όμως θα μας δείτε να ερχόμαστε πάλι μετά από καιρό και πάλι να 

ζητάμε την προσοχή σας. πάλι να προσπαθούμε να τραβήξουμε την 

προσοχή σας, να κεντρίσουμε την περιέργειά σας για ένα ακόμη 

άνοιγμα. Αυτό έπεται να συμβεί. Θα γίνει στο μέλλον, αφού πρώτα 

κλείσει ομαλά αυτός ο κύκλος.  

Δεν χρειάζεται να αποτυπώσετε τίποτα άλλο από αυτήν τη 

συνάντηση. Η ολοκλήρωση στην πραγματικότητα έγινε εχθές. Θα 

σας πάρει χρόνο να αφομοιώσετε αυτά που ακούσατε.  

Μη σας ξενίζει το γεγονός ότι αναφερθήκαμε και αναφερόμαστε σε 

πράγματα που ήδη γνωρίζετε. Το κλειδί βρίσκεται στην επανάληψη 

και στη νέα προοπτική. Ανάλογα με το επίπεδο της συνειδητότητάς 

σας, βλέπετε τα ίδια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. 

Ειπώθηκαν ωστόσο και πολλά καινούρια πράγματα, δόθηκαν 

καινούριες πληροφορίες, που μένει να επιβεβαιώσει ο χρόνος.  

Περιμένατε περισσότερα απόψε. Δίνονται λιγότερα. Και θα 

συνεχίσουν να δίνονται λιγότερα, μέχρι να αποφασίσετε ότι μπορείτε 

και καλύτερα. Ότι μπορείτε να πατήσετε καλά στα πόδια σας και να 

κρατήσετε γερά στα χέρια σας αυτά που έχετε. Και αφού τα τιμήσετε 

και τα αξιοποιήσετε, θα έρθει μια νέα ώθηση, ένα νέο κύμα, να σας 

σηκώσει και πάλι ψηλά, για να ακολουθήσετε έναν άλλον ειρμό.  
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Δεν είναι καθόλου τυχαίο φυσικά, ότι δύο κύκλοι που ξεκίνησαν σε 

άλλους χρόνους, έφτασαν να ενωθούν για μία συνάντηση και σε μία 

τελευταία συνάντηση να ολοκληρωθούν μαζί. Αυτό είναι προς 

επιβεβαίωση όσων σας είπαμε νωρίτερα, για τη σύνδεση των δύο 

άκρων σε μία συνέχεια.  

Θα σας αφήσουμε τώρα να σκεφτείτε, συνειδητά ή μη και να πράξετε 

ανάλογα. Να διαχειριστείτε όσα μάθατε σ’ αυτόν τον κύκλο, όσα 

πήρατε.  

Η συνέχεια, την κατάλληλη στιγμή, επί της οθόνης… 

 

Κλείνουμε τη συνάντηση χωρίς ερωταπαντήσεις, με πολύ φως, 

αγάπη και ευλογία. 

Θα κληθείτε και πάλι για τις συναντήσεις που απομένουν. 

 

Ο Αλέξανδρος και ο Κρύων, ο Κρύων και ο Αλέξανδρος, σας 

χαιρετούμε. 
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