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Ο  Κύκλος του Αλέξανδρου: 

Η Πανδημία 

Συνάντηση 2η 18.03.2021 

 

Παίρνουμε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές.. 

Στον κύκλο που σχηματίζουμε, τον μεγάλο κύκλο, εστιαζόμαστε στο κέντρο 

όπου βρίσκεται η Φλόγα της Εστίας. Πάνω από την Φλόγα της Εστίας, 

στέκεται ο Αλέξανδρος. Τον καλούμε, τον καλωσορίζουμε στην καρδιά μας, 

τόσο αυτόν όσο και όλα τα συνoδά πνεύματα-οδηγούς, που παρίστανται στη 

συνάντηση.  Όλους εκείνους που δεν φαίνονται αλλά είναι παρόντες. 

Αναπνέουμε, αφήνοντας την καρδιά να ανοίξει. 

………………………….. 

 

Σας καλωσορίζω, παρίστανται πολλοί άλλοι εκτός από μένα. Θα έρθει η ώρα 

να τους ακούσετε. Σας μιλά ο Αλέξανδρος. 

Σ΄ αυτή τη δεύτερη συνάντηση μας, θ’ αναλώσω το χρόνο που μου δίνεται 

για να σας μιλήσω για κάτι μεγαλύτερο από εσάς, μακρύτερο, σπουδαιότερο, 

μεταγενέστερο στο χρόνο. Κι επειδή δεν καταλαβαίνετε για τι πράγμα σας 

μιλώ, ας τα πάρουμε από την αρχή. 

Προηγήθηκε η ενημέρωση της Άννας, για όσα ειπώθηκαν εχθές και, στο 

σημείο αυτό, βάζω μια τελεία… και σας παρακαλώ να αδειάσετε τον νου σας, 

για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.  

Ο λόγος που είστε εδώ, είναι για να μιλήσετε για την πανδημία;  

Σήμερα ναι, είναι αυτός. Είναι για ν΄ ακούσετε πράγματα, σχετικά με την 

πανδημία που επικρατεί. Ωστόσο την επαύριόν, όταν όλα θα έχουν τελειώσει, 

εσείς θ’ αναζητάτε ακόμα τρόπους εξεύρεσης χρημάτων, θ’ αναζητάτε 

τρόπους να τα βγάλετε πέρα με την καθημερινότητα σας, ν΄ ανταπεξέλθετε 

στις καθημερινές σας ανάγκες. Τα γήινα προβλήματα διαιωνίζονται. Όσο 

υπάρχουν άνθρωποι στη γη, θα υπάρχουν προβλήματα, θα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα. Είναι μονάδες ύπαρξης, που έρχονται στη γη για να βοηθήσουν 

το Σχέδιο, να βοηθήσουν στην υλοποίηση του Σχεδίου, ν’ ακολουθήσουν 

δηλαδή τον ρου, τον ειρμό, της θείας σκέψης… 

Συγκροτηθείτε, συγκροτήστε την ενέργεια σας, εστιάστε την προσοχή σας 

στο κέντρο του κύκλου, σ’ εμένα που σας μιλώ, καθώς στέκομαι πάνω από 

τη φλόγα της Εστίας και συνδεθείτε μαζί μου καρδιά με καρδιά. Χρειάζεται 

να είστε απόλυτα, πλήρως παρόντες και παρούσες σε ό,τι κάνουμε. 

Δεν αναλογίζεστε αρκετά -εκτός από τις περιπτώσεις που σας απασχολεί 

ιδιαίτερα η αστρολογική ερμηνεία κάποιων φαινομένων- δεν αναρωτιέστε 



Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία                                            Συνάντηση 2η - 18.03.2021 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                                    2 
 

αρκετά και δεν αναλογίζεστε, τι συμβαίνει με τις κοσμικές ενέργειες που 

καταφθάνουν στη γη.  

Κάθε πλανήτης εκπέμπει ύδατα, κάθε σφαίρα που κινείται σ΄ ένα 

σύστημα δίνει και παίρνει ενέργειες και τις ενέργειες αυτές τις δίνει 

και τις παίρνει όχι μόνο σ΄ ένα εσωτερικό επίπεδο, όπως εσείς 

αντιλαμβάνεστε, αλλά μ’ έναν πολύ φυσικό τρόπο στο φυσικό πεδίο, 

άσχετα αν αυτό δεν σας είναι αντιληπτό. Όσα λέτε λοιπόν, σε σχέση με 

την αστρολογία, δεν αφορούν μόνο τις βαρυντικές δυνάμεις, αλλά 

αναφέρονται και σε άλλες εκπορεύσεις τόσο των αστέρων όσο και των 

πλανητών, αν και οι τελευταίοι λειτουργούν σε στενότερο, σε πιο 

περιορισμένο πεδίο.  

Μιλάτε συχνά, αναφέρεστε συχνά στο κέντρο του γαλαξία, στη μαύρη τρύπα 

που υπάρχει εκεί αλλά και στο άπλετο φως που λάμπει. Μιλάτε για 

ευθυγραμμίσεις. Τι σημαίνουν όλα αυτά;    

Απειροελάχιστα σωματίδια ταξιδεύουν με εξαιρετικές ταχύτητες στο 

διάστημα και καταφθάνουν στη γη σε τακτά χρονικά διαστήματα λούζοντας 

τη, στην πραγματικότητα, διαποτίζοντας τη. Η επίδραση τους δεν γίνεται 

αντιληπτή εύκολα αλλά περισσότερο μπορεί κάποιος να καταλάβει τ’ 

αποτελέσματα τους, από διαταραχές που μπορεί να εντοπίσει στην 

ψυχοσύνθεσή του όσο και στην φυσική του λειτουργία μακροπρόθεσμα. Το 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης δεν παύει ποτέ να σας προστατεύει.  

Αυτό για το οποίο κυρίως ανησυχούσατε τα προηγούμενα χρόνια, τις 

προηγούμενες δεκαετίες, ήταν η τρύπα του όζοντος. Στην πραγματικότητα, 

θα υπήρχαν πολλά περισσότερα από αυτό για ν’ ανησυχήσετε αλλά είστε 

αρκετά ευτυχείς ώστε να μην τα γνωρίζετε.  

«Μήπως υπαινίσσεται ο Αλέξανδρος», θα ρωτούσε κάποιος, «ότι κάθε 

ασθένεια, κάθε βλάβη που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη 

οντότητα στη γη, οφείλεται σε αυτές τις ακτινοβολίες, σε αυτά τα σωματίδια 

που φτάνουν στη γη;» 

Όχι, κάτι τέτοιο θα ήταν ανάρμοστο, θα ήταν εσφαλμένο. Όμως ο 

Αλέξανδρος λέει, ότι επηρεάζεστε από τις εκπορεύσεις των αστέρων, 

επηρεάζεστε από τα σωματίδια που καταφθάνουν και θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι εισέρχεστε πλέον στην εποχή που μπορείτε ν’ αντιληφθείτε 

καλύτερα αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσετε.  

Η επιστήμη σας, αναγνωρίζει τους κινδύνους, μπορεί να τους αναγνωρίσει, 

αλλά δεν μπορεί ακόμα να κάνει πολλά γι’ αυτούς. Αναγκάζεστε, με τον 

τρόπο αυτό, να προστατεύετε τον εαυτό σας με φυσικούς τρόπους, με 

μηχανισμούς -όπως θα βάζατε αντηλιακό για τις ακτίνες του ήλιου. Είμαι εδώ 

για να δουλέψουμε πιο εστιασμένα ωστόσο, αναφορικά με το πρόβλημα 

αυτό.   

Συγκροτηθείτε καλύτερα ως ομάδα, παρακαλώ να δεθείτε καλύτερα και 

να ομονοήσετε. Θυμηθείτε ότι βρίσκεστε εδώ, για έναν πολύ συγκεκριμένο 

σκοπό και συγκεντρωθείτε. 
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Εγώ Είμαι ο Αλέξανδρος.   

Επιτρέψτε στον νου σας, να ταξιδέψει στον αχανές σύμπαν κι απαντήστε  

αυτή την απλή ερώτηση: οι εκπορεύσεις των αστέρων φτάνουν σε εσάς από 

το μέλλον ή από το παρελθόν; 

Είναι γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν κι όσο πιο μακρινή είναι η 

πηγή, τόσο μακρύτερα στο παρελθόν βρίσκεται το γεγονός που συνέβη. 

Όμως τα κύματα, έρχονται να σας βρουν στο δικό σας τώρα και στο δικό σας 

μέλλον ακόμα, όταν αναγνωρίζετε ότι τα περιμένετε. Καταλαβαίνετε ότι, με 

αυτή την έννοια, δεν έχετε πολλές αξιώσεις από το μέλλον σας, δε μπορείτε 

να έχετε πολλές αξιώσεις μελλοντικές, αφού τα πάντα φαίνεται να φτάνουν 

εδώ από το παρελθόν.    

Συνεχίζω την προσπάθεια να σας εμπλέξω καλύτερα και να σας συντονίσω 

περισσότερο, με το θέμα που θα πραγματευτούμε. Όλη αυτή την ώρα σας 

μιλώ, προσπαθώντας να σας συντονίσω καλύτερα. 

Χρειάζεται πίστη. Η καρδιά σας είναι ανοιχτή, τώρα ανοίξτε και τον νου να 

δεχτεί.  

Κάθε σωματίδιο, που φτάνει στη γη από το σύμπαν, εκπορεύεται από μια 

πηγή, μια πηγή το έχει εκπορεύσει. Καθώς αυτό ταξιδεύει στο σύμπαν 

συλλέγει ενέργειες από τον διαστρικό χώρο. Αυτές οι ενέργειες το 

επηρεάζουν και το επηρεάζουν συλλογικά, με τρόπο συλλογικό. Φανταστείτε 

ρεύματα φωτός, για παράδειγμα, που εκπορεύονται από έναν μακρινό, πολύ 

μακρινό αστέρα, τόσο μακρινό που σας είναι άγνωστος και ίσως αόρατος 

ακόμα, είναι μια πηγή εκπόρευσης που δε γνωρίζετε ότι υπάρχει.  

Τα σωματίδια που εκπέμπονται διαπερνούν τον διαστρικό χώρο, το σύμπαν 

και φτάνουν σε εσάς, στη γη, έχοντας συλλέξει ένα σεβαστό ποσό ενέργειας. 

Στην πραγματικότητα παίρνουν και δίνουν, γιατί σ’ αυτό τους το ταξίδι δεν 

σταματούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πρόκειται για κύματα 

σωματιδίων.  

Φτάνοντας στη γη, αυτό που είναι σημαντικό να δείτε είναι το εξής… 

σκεφτείτε για λίγο... Κοιμόσαστε με τα μάτια κλειστά. Τα αυτιά σας μένουν 

ανοιχτά αλλά δεν ακούτε, όταν κοιμόσαστε η ακοή σας ελαττώνεται, οι 

αισθήσεις σας αποσύρονται και μέσα σας συνεχίζει να λειτουργεί ο φυσικός 

μηχανισμός για τον εαυτό του. Σκεφτείτε, κατ’ αναλογίαν, ότι μια 

ανθρωπότητα που βρίσκεται σε ύπνωση, δεν αντιλαμβάνεται αυτά τα 

εισερχόμενα, παρότι είναι εκεί και παρότι την επηρεάζουν και η επιρροή αυτή 

συμβαίνει κάτω από το συνειδητό. Τα σωματίδια διαπερνούν το σώμα σας, 

εισέρχονται και το διαπερνούν, κάποια προσπίπτουν σ΄ αυτό και 

αντανακλώνται και κάθε φορά, κάθε φορά, ανταλλάσσετε με αυτά ενέργειες.  

Στο γήινο επίπεδο, θα έμοιαζε με την ανταλλαγή ενεργειών που κάνετε με 

τους ανθρώπους γύρω σας, ενώ είστε συνειδητοί: μιλάτε, ανταλλάσσετε 

πληροφορίες, ενέργειες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και μ’ αυτά τα 

απειροελάχιστα σωματίδια, τα οποία όμως αλληλεπιδρούν μαζί σας, όχι 

συνειδητά για εσάς, αλλά, στο υποατομικό επίπεδο.   



Ο Κύκλος του Αλέξανδρου: Η Πανδημία                                            Συνάντηση 2η - 18.03.2021 

Ανώτερη Επικοινωνία μέσω της Άννας Αποστολίδου                                                                    4 
 

Το ερώτημα είναι, ένα ερώτημα που θέτει αυτή την ώρα η Άννα είναι, πώς 

είναι δυνατόν αυτά τα θεμελιώδη σωμάτια, τα απειροελάχιστα σωματίδια 

ύλης, πώς γίνεται να είναι σε θέση να σας επηρεάζουν μέχρι και στο σημείο 

να γίνονται μεταλλάξεις στο DNA σας;  Γιατί αυτά, είναι πολύ μικρότερα από 

ένα άτομο κι αν επιδρούσαν ποτέ σε κάτι… θα ήταν στο περιβάλλον ενός 

ατόμου ή στα σωματίδια που συνιστούν ένα άτομο... τα πρωτόνια, τα 

νετρόνια, μέσα στο περιβάλλον του ατόμου. Το DNA σας όμως, είναι κάτι 

εξαιρετικά περίπλοκο μπροστά στον κόσμο των ατόμων. Τα άτομα αποτελούν 

μόρια, τα μόρια με τη σειρά τους, έχοντας πολύ συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, κάθε είδος, δημιουργούν βάσεις, δημιουργούν το ίδιο το 

DNA.  

Πώς μπορεί να αλλάξει ένα μόριο απ’ όσα συνιστούν το DNA -που είναι πάρα 

πολλά- πώς μπορεί να αλλάξει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκαλέσει μια 

μετάλλαξη; Γιατί είναι ένα πράγμα να λες,  ότι σωματίδια μιας συγκεκριμένης 

ενέργειας σας διαπερνούν και σας επηρεάζουν αρνητικά -είναι μια πολύ 

γενική δήλωση- και άλλο να διατείνεσαι ότι επιφέρουν συγκεκριμένες 

αλλαγές.  

Όλα αυτά -όλα αυτά- αποτελούν τα σωματίδια, αποτελούν κβάντα και 

λειτουργούν σύμφωνα με το πλαίσιο της κβαντομηχανικής! Αυτό ίσως, σας 

κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο τον τρόπο λειτουργίας τους, σας βοηθά να 

κατευθύνετε τη σκέψη σας καλύτερα, να τα κατατάξετε κάπως καλύτερα και 

να καταλάβετε τι ρόλο μπορείτε να παίξετε εσείς και η δική σας πρόθεση σε 

σχέση με αυτά τα κβάντα.  

Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφέρω 

έννοιες που θα απαιτούσαν ένα συγκεκριμένο δυναμικό κι ένα συγκεκριμένο 

background για να γίνουν κατανοητές από εσάς, ένα background που δεν 

υπάρχει. Καθώς προχωρώ όμως σταδιακά, διευρύνεται η αντίληψη σας και 

τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, στο νου σας. 

Μιλάμε για κβάντα σαν αυτά που είναι και δεν είναι, υπάρχουν και δεν 

υπάρχουν κι όταν τα παρατηρείς, σφυρίζουν αδιάφορα κι όταν πάψεις να τα 

παρατηρείς, κάνουν τα δικά τους.  

Αν υπήρχε ένας τρόπος, αν υπήρχε μια ιδανική στολή για να φορέσει κάποιος 

και να προστατευτεί, θα ήταν μια στολή πρόθεσης, θέλησης, επίγνωσης. 

Γιατί όλα αυτά, καθώς εισέρχονται στο ενεργειακό σας πεδίο, μπορούν να 

τροποποιηθούν, να αλλάξουν τη στάση τους, βάσει της γραμμής που εσείς 

επιλέγετε.  

«Ναι το ξέρουμε πολύ καλά, ότι η πρόθεση είναι σημαντική, ότι και βέβαια 

μπορούμε να επηρεάσουμε… ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο 

και υπάρχουν ένα σωρό τεχνικές εσωτερικές, για να διαχειριστούμε τέτοια 

θέματα. Τι παραπάνω μας λες εσύ, Αλέξανδρε σήμερα;»  

Θα ζητήσω, να ανάψετε στην καρδιά σας τη Φλόγα, ν’ ανεβάσετε την 

ενέργεια σας. Παίρνω περισσότερο χρόνο αναγκαστικά σήμερα, γιατί πρέπει 

ν΄ ανεβάσετε την ενέργεια σας. Πάρτε μια από τις φλόγες της Εστίας στο 
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κέντρο του κύκλου και βάλτε τη στη καρδιά, ν’ ανάψει το Πυρ. Μην είστε 

παγωμένοι! Γίνετε ένα με τη φωτιά και δεχθείτε.  

Οραματιστείτε τη χορδή που σας ενώνει ψηλά με τον ήλιο και χαμηλά με τον 

πυρήνα της γης.  

Τα σωματίδια για τα οποία σας μιλώ, είναι αυτά που έχουν αρνητικό 

πρόσημο. Ξέρω πολύ καλά ότι χρωματίζετε το αρνητικό και το θετικό 

πρόσημο με διάφορους τρόπους, θα παρακαλούσα να μη το κάνετε τώρα. 

Να δείτε απλώς σωματίδια που φέρουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, που 

φέρουν ένα συγκεκριμένο πρόσημο. Είναι σωματίδια, η κατεύθυνση των 

οποίων είναι αριστερόστροφη.  

Κατευθυνθείτε στον πυρήνα ενός κυττάρου. Οραματιστείτε μπροστά σας ένα 

κύτταρο -ανθρώπινο κύτταρο- μπείτε μέσα σ’ αυτό, στο κυτταρόπλασμα. 

Δείτε τον πυρήνα, περάστε μέσα στον πυρήνα, εκεί που υπάρχουν οι ίνες 

του DNA. Πηγαίνετε πιο κοντά σε μια από τις ίνες, πιο κοντά, εκεί που 

μπορείτε να τη δείτε να αποτελείται από βάσεις, από μόρια δηλαδή. Κι ακόμα 

κι αν δε μπορείτε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, πλησιάστε σ’ ένα 

μόριο, μπείτε σε αυτό, μπείτε στον ενεργειακό του χώρο και δείτε το να 

αποτελείται από άτομα.  

Κατευθυνθείτε σ’ ένα άτομο, προχωρήστε στον πυρήνα του ατόμου, 

υπάρχουν πρωτόνια ίσως και κάποια νετρόνια. Δεν πρόκειται για σφαίρες, 

είναι περισσότερο ενεργειακές σφαίρες. Μπείτε μέσα σ’ ένα πρωτόνιο και 

εκεί, στο χώρο αυτό, μπορείτε να δείτε οντότητες περιστρεφόμενες, 

σφαιρικές οντότητες, όντα, είναι απειροελάχιστα αλλά απλουστεύουμε τη 

διαδικασία και τα μεγεθύνουμε. Τα κάνουμε εξαιρετικά μεγαλύτερα απ’ ότι 

είναι, έτσι ώστε να μπορείτε να μπείτε μέσα τους. Υπάρχει φως.  

Όταν είστε μέσα στον πυρήνα, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε εύκολα, τι 

συμβαίνει έξω από αυτόν. Τώρα βρίσκεστε ανάμεσα σε σφαιρικές 

ενεργειακές οντότητες, απέχουν η μια από την άλλη, δεν είναι κολλημένες 

σφιχτά, υπάρχει κενό ανάμεσα στους. Τώρα είναι, τώρα δεν είναι, τη μια 

στιγμή είναι εδώ, την άλλη εκεί, πότε μπροστά σας, πότε πίσω σας. Έχουν 

ένα ιδιαίτερο χρωματικό τόνο, είναι φως, αλλά δονούνται διαφορετικά.  

Σ’ αυτό το επίπεδο, θα μπορούσατε να δείτε μια τέτοια ενεργειακή σφαίρα 

να αλλάζει δόνηση και χρώμα και να γίνεται κάτι άλλο, να αποκτά άλλα 

χαρακτηριστικά. Η ενέργεια που υπάρχει εδώ είναι βαρυντική, σ’ ένα 

απειροελάχιστο επίπεδο -εσείς, για την ακρίβεια, μπορεί να τη βιώσετε ως 

βαρυντική. Δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά η αντιστοιχία είναι αυτή. Αυτές οι 

σφαίρες έλκονται η μια με την άλλη, ποτέ δεν μπορούν να ενωθούν, να 

κολλήσουν η μια στην άλλη, αλλά νιώθουν την ανάγκη να είναι κοντά. 

Υπάρχει πολλή ενέργεια, συμπυκνωμένη ενέργεια. 

Αφήστε τα πόδια και τα χέρια σας χαλαρά και, ας υποθέσουμε, ότι θέλετε να 

δείτε μπροστά σας ένα από εκείνα τα σωματίδια, που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν είναι τα σωματίδια του πυρήνα, ακριβώς 

που το δημιουργούν αλλά είναι αυτός ο κατάλληλος χώρος για να 

σταθείτε διαλογιστικά, ώστε να δείτε μπροστά ένα από τα 
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«προβληματικά», ας τα αποκαλέσουμε έτσι, σωματίδια, μια 

ενεργειακή σφαιρική οντότητα που περιστρέφεται αριστερόστροφα.  

Τοποθετήστε ανάμεσα σας, μια μεμβράνη ημιδιαφανή με προστατευτική 

δόνηση. Όχι εντελώς διαφανή, ημιδιαφανή. Μια μεμβράνη που 

δημιουργείται ουσιαστικά από δονήσεις προστατευτικές. Και μέσα από αυτή, 

κοιτάξτε το σωματίδιο. 

Πάρτε 1- 2 λεπτά, για να αντιληφθείτε αυτό το σωματίδιο όσο καλύτερα 

μπορείτε, να αντιληφθείτε τις ποιότητες του, πάντοτε, κοιτάζοντας το μέσα 

από την ημιδιαφανή μεμβράνη. 

[Παύση 2΄]  

Έχετε μπει πολύ βαθιά, σ’ ένα πολύ βαθύ πεδίο διαλογιστικής/οραματικής 

εργασίας. Πάντοτε να θυμόσαστε την ημιδιαφανή μεμβράνη. Μπορείτε 

να επικοινωνήσετε μ’ αυτήν τη σφαιρική, ενεργειακή οντότητα. Δοκιμάστε 

να κάνετε ερωτήσεις και να πάρετε απαντήσεις… μια , δυο, τρεις φορές, 

διαμέσου πάντα της μεμβράνης. 

[Σύντομη παύση]  

Και τώρα, πάρτε λίγα λεπτά για να μοιραστείτε την εμπειρία σας πριν 

προχωρήσουμε. 

[Μοίρασμα εμπειριών] 

Ο πυρήνας της ύπαρξης σας, αποτελείται από τέτοιου είδους σωματίδια, απ’  

όλα αυτά τα σωματίδια.  

Χαρακτηριστικά, η Άννα επιμένει να ρωτάει ποιο είναι αυτό το σωματίδιο, 

πως ονομάζεται... για να νιώσει ότι έχει μια επικύρωση, μια επιβεβαίωση, 

των όσων σας λέω. Παρόλα αυτά δεν είναι εύκολο να καθορίσει κάποιος την 

ονομασία, γιατί η ονομασία, δηλώνει μια ταυτότητα... και πως μπορείς να 

δώσεις ταυτότητα σε κάτι, που δεν έχει ταυτότητα, που αλλάζει ταυτότητα; 

Καταλαβαίνετε γιατί αποφεύγω συστηματικά ν’ αναφερθώ στο τάδε η το 

δείνα σωματίδιο; Μη νομίζετε ότι αυτά που βλέπετε είναι ακριβώς έτσι. Και 

μπορεί οι επιστήμονες σας να έχουν παρατηρήσει τα σωματίδια αυτά, αλλά 

σε μια άλλη δεδομένη στιγμή, αυτά τα ίδια θα ήταν κάτι άλλο. Αρκούμαι 

λοιπόν, στο να σας περιγράφω τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να σας 

επηρεάσουν αρνητικά. 

Βάλτε τον εαυτό σας και πάλι στον πυρήνα του κυττάρου. Στον πυρήνα, πιο 

βαθιά ακόμα, μέσα σε ένα πρωτόνιο. Είπαμε ότι δεν βρίσκονται εκεί αυτά 

που σας επηρεάζουν αρνητικά αλλά από εκεί μπορείτε να τα δείτε, είναι η 

διαλογιστική σας βάση.  

Τώρα φανταστείτε ότι φοράτε ένα σκάφανδρο, μια στολή δύτη. Δεν 

χρειάζεται, να οραματιστείτε πραγματικά ένα σκάφανδρο βαρύ, παλιό αλλά, 

αφού κρατήσατε για λίγο αυτή την εικόνα, αφήστε τη τώρα να εξελιχθεί σε 

μια αιθέρια, αυγοειδή, ασπίδα που σας περιβάλει. Περιβάλει το φυσικό σώμα 

σας και τα ενεργειακά σας σώματα, γύρω από αυτό. Και αυτή η ασπίδα 

αποτελείται από τη μεμβράνη που είδατε πριν, είναι μια ημιδιαφανής 
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μεμβράνη. Κάποιοι ίσως θυμόσαστε τι συμβολίζει μια μεμβράνη... συμβολίζει 

τον Νου και τη χρειαζόμαστε εκεί, για να είναι πιο καλά αντιληπτό, σε σας, 

να είναι σαφέστερο ότι δίνεται μια οδηγία, βάζετε ένα όριο.  

Και η οδηγία με την οποία στήνεται αυτό το όριο, είναι:  

«Δεν επ ιτρέπω να ε ισέλθε ι  κανένα σωμάτ ιο,  κανένα 

υποατομ ικό  σωματ ίδ ιο  που μπορε ί  να  με  βλάψε ι ,  που μπορε ί  

να  δ ιαταράξε ι  κα ι  να  βλάψε ι  τη  ψυχοσωματ ική μου ισορροπία 

κα ι  ευεξ ία.»  

Αυτή είναι η εντολή, αυτή είναι η οδηγία, νοητική οδηγία που δημιουργεί 

την αυγοειδή ασπίδα γύρω σας. 

Θα έπρεπε, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, να θεωρήσουμε ότι έχει γίνει όλη 

η εργασία που έπρεπε στον κύκλο.. και όμως ΟΧΙ. 

Θα ζητήσω, μέχρι την επόμενη συνάντηση μια εβδομάδα παρά κάτι δηλαδή, 

να θυμόσαστε κάθε μέρα αυτή την ασπίδα, την αυγοειδή ασπίδα και 

να παρακολουθήσετε τις αλλαγές που θα προκύψουν στο φυσικό 

αλλά και τα ενεργειακά σας σώματα. 

Μέχρι εδώ, είπαμε ήδη πολλά. Σας περιμένω στην επόμενη συνάντηση. 

Αλέξανδρος 

……………… 

 

Άννα: 

Επιστρέψτε σταδιακά από το χώρο του πρωτονίου στο χώρο του ευρύτερου 

πυρήνα του ατόμου, στο χώρο όλου του ατόμου, στον χώρο όλου του 

μορίου, στο DNA , στον κυτταρικό πυρήνα, στο κύτταρο, στο σώμα σας, στη 

θέση που κάθεστε. 

Θα κλείσουμε χωρίς σχόλια και συζήτηση και θα τα πούμε στην επόμενη 

συνάντηση.  

Καλώς σας βράδυ. 

 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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