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Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας:  

Στα Άδυτα του Θείου Ειρμού Σκέψης 

«Ο Εξάγωνος Καθρέφτης» - 15.02.2020 

 

Ας δούμε τι γνωρίζουμε απόψε. Ας δω τι καλά θα πω στους άλλους, 

σκέφτεται η Άννα, την ώρα που εγώ την κοιτάω από ψηλά και είμαι 

έτομος να μπω στη ροή του λόγου. Με μία καλησπέρα σας 

καλωσορίζουμε στη σημερινή συνάντηση. Ο Κρύων της Μαγνητικής 

Υπηρεσίας, ο Δάσκαλος Μορύα, επίσης οι Δάσκαλοι Κουτχούμι, 

Σέραπις Μπέι, Σαιν Ζερμαίν, ο Ηλίας, ο Ορφέας που θα ακούσετε 

αργότερα και άλλοι πολλοί. Αφήστε μας να καθίσουμε ανάμεσά σας. 

Αποφάσισα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο, σ’ αυτόν τον κύκλο, να 

ξεκινώ με μια εισαγωγή παρόμοια με αυτή που φέρομαι να κάνω σε 

άλλες περιοχές του πλανήτη, σε άλλες ομάδες, για να ενισχύσω το 

αίσθημα αδελφικότητας ανάμεσά σας, για να νιώσετε ότι είστε πιο 

πολύ συνδεδεμένοι.  

Όταν μία οντότητα μιλά μέσα απ’ όλα τα κανάλια με τον ίδιο τρόπο ή 

τρόπο παραπλήσιο, οι άνθρωποι πείθονται ευκολότερα ότι πρόκειται 

για την ίδια οντότητα - θέμα κωδικοποίησης. Γι’ αυτό λοιπόν και 

αποφάσισα  να χρησιμοποιήσω και στην περίπτωση του κύκλου αυτού 

όλη την εισαγωγή με τη συνοδεία μου που έρχεται και κάθεται 

ανάμεσά σας. Και θέλω να το νιώσετε αυτό, γιατί είναι αλήθεια. Απλώς 

κάποιες φορές δηλώνεται και κάποιες όχι.  

Αφήστε μας λοιπόν να καθίσουμε ανάμεσά σας. Είμαστε περισσότεροι 

από εσάς, μεγαλύτεροι από εσάς. Σας αγκαλιάζουμε με τις ενέργειές 

μας. Το Πνεύμα πλένει τα πόδια σας. Σκύβουμε και πλένουμε τα πόδια 

σας. Σας φροντίζουμε. Σας αγαπάμε. Μας αρέσει να είμαστε ανάμεσά 

σας γιατί εσείς κι εμείς είμαστε αδέλφια και αλληλοσυμπληρωνόμαστε. 

Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ αν δεν ήσασταν εσείς και 

τανάπαλιν. Είμαστε οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, σε πολλά 

επίπεδα, με πολλούς τρόπους.  

Αφήστε μας να σας αγγίξουμε απαλά στους ώμους, να σας 

παρηγορήσουμε για τις δυσκολίες που περνάτε κάθε στιγμή, να σας 

χαϊδέψουμε τα μαλλιά. Είμαστε μια αγαπημένη συντροφιά αγγέλων, 

οντοτήτων του ελέους. Και κάνοντας αυτό ανοίγει η καρδιά σας. 

Ανοίγει η καρδιά, γλυκαίνει. Δέχεται ευκολότερα να ακούσει. Κάθεστε 

ανάμεσά μας κι εμείς ανάμεσά σας.  



Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας: Στα Άδυτα του Θείου Ειρμού Σκέψης          Συνάντηση 2η  

Ανώτερη επικοινωνία: Άννα Αποστολίδου                                                                www.elijah.gr 

2 

Ο καθένας μας φοράει ένα πέπλο από χρυσό μαλλί. Αφήστε αυτήν την 

πληροφορία να βρίσκεται κάπου.  

Το εξάκτινο αστέρι, το εξάγωνο για το οποίο μιλήσαμε την 

προηγούμενη φορά, έρχεται να προστεθεί στο κέντρο του μικρού σας 

κύκλου. Ένα εξάκτινο αστέρι βρίσκεται στο κέντρο, πάνω από τη 

φλόγα της Εστίας. Αρμονία. Συμβολίζει όλα όσα θα ήθελα να σας πω 

απόψε. Γι’ αυτό λέω να το αφήσω εδώ και να φύγω. Και είμαι βέβαιος 

ότι πολύ σύντομα, αφιερώνοντας ένα δίωρο απλώς, θα έχετε 

καταλάβει τα πάντα. Με ένα δίωρο σκέψης/διαλογισμού πάνω σ’ αυτό, 

θα έχετε καταλάβει όλα όσα θα ήθελα να σας πω. Και το παραμύθι 

τελειώνει.  

Αλλά δεν είναι αυτό που θέλετε από μένα, έτσι δεν είναι; Δεν είναι μια 

πληροφορία που ζητάτε, μια πληροφορία που μπορείτε να βρείτε 

γραμμένη οπουδήποτε, είναι η επικοινωνία. Είναι η αίσθηση, η 

ιδιαίτερη αίσθηση που έχετε όταν νιώθετε το Πνεύμα να σας 

αγκαλιάζει, να σας αγαπάει, να σας γαργαλάει. Η ιδιαίτερη αίσθηση 

που έχετε όταν βρίσκεστε σε επικοινωνία με την άλλη πλευρά. Αυτό 

είναι που χρειάζεστε, αυτό είναι που ζητάτε. Και ξέρετε, όλα όσα λέμε, 

αλήθεια είναι μεν και σε ένα βαθμό, αλλά αυτά εξυπηρετούν κυρίως 

την επικοινωνία μας. Κι αυτό επειδή, όταν ανοίγετε την καρδιά για να 

λάβετε και να παραλάβετε ενέργεια, συμβαίνει η επικοινωνία. Όταν 

διαβάζετε μερικές πληροφορίες γραμμένες από κάποιον σε ένα χαρτί, 

δεν ανοίγετε για να επικοινωνήσετε, ενεργοποιείτε το νου σας και τη 

φαντασία σας αλλά όχι την καρδιά σας απαραίτητα. Είναι μια 

επικοινωνία που κλείνει το κύκλωμα με τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει 

ανταλλαγή. Ανταλλάσσετε ιδέες με το φαντασιακό σας. Ανταλλάσσετε 

ιδέες με τον εαυτό σας, αναλύοντας, υπεραναλύοντας, προσπαθώντας 

να κατανοήσετε. Δεν απευθύνεστε σε κάποιον άλλον. Αυτό δεν είναι 

επικοινωνία. Καταλαβαίνετε πού το πάω, έτσι δεν είναι; 

Όμως το εξάκτινο σύμπαν στο οποίο αναφέρθηκα την προηγούμενη 

φορά, συμβολίζει μόνο του την εκπληρωμένη επικοινωνία. Γιατί 

άλλωστε θα υπήρχαν σε αυτήν τη γη, τον μικρό πλανήτη, 

δισεκατομμύρια άνθρωποι που μιλούν ακατάπαυστα προσπαθώντας να 

επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον; Κανένας τους δεν είναι 

αυτάρκης. Ο καθένας εξαρτάται από τους άλλους και είναι σε διαρκή 

επικοινωνία. Ο λόγος μπορεί να είναι πολύ απλός, καθημερινός, πολύ 

ασήμαντος ή πολύ σημαντικός. Επικοινωνία. Το σύμπαν της 

εκπληρωμένης επικοινωνίας. Εσείς τώρα την αναπτύσσετε. Γιατί 

βέβαια, επικοινωνία δεν είναι μόνο αυτή που γίνεται μόνο μέσω του 

λόγου ή της γραφής, είναι κι αυτή που γίνεται διαισθητικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα άλλα πεδία.  
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Το εξάκτινο αστέρι, που είναι στην πραγματικότητα δύο τρίγωνα που 

έχουν ισορροπήσει μεταξύ τους μπαίνοντας το ένα μέσα στο άλλο, 

είναι δύο πόλοι σε ισορροπία, υποδηλώνει και την εκπληρωμένη 

επικοινωνία.  

Μα η επικοινωνία αυτή γίνεται με ανοιχτή καρδιά!  

Η εκπλήρωση της επικοινωνίας στο εξάκτινο σύμπαν, βρίσκεται στο 

γεγονός ότι καθώς συναλλάσσεστε, επικοινωνείτε. Η συναλλαγή η 

ίδια είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Πολύ βασικός τρόπος 

επικοινωνίας. Είναι ένας βασικός τρόπος επειδή, σε μία συναλλαγή, 

είτε ανταλλάσσεις είτε αγοράζεις και πουλάς. Είτε ανταλλάσσεις είδη, 

είτε αγοράζεις και πουλάς χρησιμοποιώντας χρήματα. Εμπλέκεται 

λοιπόν ενέργεια γήινη, η οποία έχει ως σκοπό κατά κύριο λόγο να 

εξυπηρετήσει την αυτάρκεια του ανθρώπου. Τη δυνατότητα του 

ανθρώπου να είναι αυτάρκης. Είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας, 

την οποία πολλοί άνθρωποι θεωρούν και τόσο ουσιαστική που 

επιδίδονται διαρκώς σε αγοραπωλησίες. Ποια δραστηριότητα 

προσπαθούν να αντικαταστήσουν με τις διαρκείς συναλλαγές αλήθεια; 

Το εξάκτινο σύμπαν υπονομεύει τις μορφές επικοινωνίας που 

έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν την υπερεξουσία. Μόλις έκανα 

μία δήλωση που πολλοί θα βρουν ψευδή. Πολλοί θα ισχυριστούν ότι 

δεν έχει καμία αλήθεια αυτό αφού στη μικρή γη, στον μικρό πλανήτη 

όπου ζείτε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κρατούν υψηλές εξουσίες. Η 

μόνη εξουσία στον πλανήτη είναι ο λόγος. Και στο σημείο αυτό θα 

συνδέσουμε το θέμα της πληροφορίας στο οποίο αναφερθήκαμε την 

προηγούμενη φορά με το θέμα της επικοινωνίας. Ο λόγος από μόνος 

του, είτε με κεφαλαίο λάμδα είτε με μικρό, δηλώνει επικοινωνία. 

Ο λόγος που είστε εδώ απόψε είναι για να ξεκαθαρίσει μέσα 

σας το τοπίο όσον αφορά ορισμένα στεγανά που έχουν 

αναπτυχθεί στη συλλογιστική σας αναφορικά με το Λόγο, την 

επικοινωνία, την υπερεξουσία, έτσι ώστε να αντιληφθείτε 

καλύτερα τη λειτουργία του εξάκτινου σύμπαντος.  

Θα παρακαλούσα να στέκεστε με τη σπονδυλική στήλη ευθύγραμμη. 

Υπερεξουσία λοιπόν στον πλανήτη Γη δεν μπορεί να υπάρξει. 

Τα παραδείγματα που εσείς έχετε δεν είναι ψευδή. Έχετε πραγματικά 

ιστορικά παραδείγματα ανθρώπων που είχαν πολύ μεγάλη εξουσία και 

κάθε φορά που κάποιος κατείχε εξουσία, συνήθως, στο μεγαλύτερο 

αριθμό περιπτώσεων, τη χρησιμοποιούσε για να κατισχύσει έναντι των 

εχθρών του και να τους εξολοθρεύσει – έναντι εκείνων που θεωρούσε 

εχθρούς του.  
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Δεν είναι όμως αυτή η μορφή υπερεξουσίας στην οποία αναφέρομαι. 

Την προηγούμενη φορά σας προδιάθεσα γι’ αυτήν τη συζήτηση 

μιλώντας σας για άλλα σύμπαντα, σε ένα εκ των οποίων βασιλέας είναι 

η πληροφορία. Και, σε αντιδιαστολή με εκείνο το σύμπαν, στο οποίο 

η μορφή υπερεξουσίας της πληροφορίας είναι στατική, η πληροφορία 

από μόνη της φαίνεται κάτι στατικό, εδώ μιλήσαμε για επικοινωνία. 

Για ανταλλαγή της πληροφορίας. Και θα δείτε ότι, σε όλον τον 

πλανήτη Γη υπερεξουσία δεν υπάρχει. Υπάρχει διαρκής ροή αγαθών, 

υλικών, ενεργειών, πληροφορίας. Ρέουν. Τα πάντα ρέουν. 

Κατανοώ ότι η αντίληψη ενός άλλου σύμπαντος είναι δύσκολη και δεν 

είναι ζητούμενό μας να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύμπαν στο 

οποίο η πληροφορία βασιλεύει, έχοντας υπερεξουσία. Υπάρχουν 

ξέρετε αρκετοί τρόποι για να κατανοήστε την υπερεξουσία της 

πληροφορίας εκεί, στο άλλο σύμπαν. Ένας τρόπος θα ήταν να 

σκεφτείτε ότι, όταν υπερισχύει και βασιλεύει η πληροφορία, 

δημιουργεί παγιωμένη γνώση. Όταν η πληροφορία βασιλεύει ως 

έχει, είναι παγιωμένη γνώση, χωρίς εξέλιξη. Όταν υπερισχύει η 

επκοινωνία, δύσκολα παραμένει κάτι παγιωμένο αλλά τα πάντα 

μεταβάλλονται. Και ζείτε στ’ αλήθεια σε ένα σύμπαν όπου τα πάντα 

μεταβάλλονται. Τα πάντα ρει. Αυτό αναγνωρίστηκε εδώ και χιλιάδες 

χρόνια. 

Δεν ξέρω τι περιμένετε εσείς να ακούσετε σήμερα ή να δείτε. Εγώ είμαι 

εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για εξουσία της πληροφορίας, την 

εξουσία της επικοινωνίας, τη δυνατότητα της επικοινωνίας, που 

αναδεικνύεται ως βασίλισσα σ’ αυτό το σύμπαν, να υπερισχύσει. Είναι 

εντελώς άλλο θέμα το τι ανταλλάσσετε κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο μελέτης. Αν η 

επικοινωνία υπερισχύει σε ένα τέτοιο σύμπαν, τι είναι αυτό που 

επικοινωνείτε;  Πώς μπορεί να έρθει η εξέλιξη μέσα από αυτό 

που επικοινωνείτε; Αν υπερισχύει η επικοινωνία, η εξέλιξη 

μπορεί να έλθει μέσα από την εξέλιξη του επκοινωνούμενου. 

Και έτσι έχετε μια τεράστια κλίμακα πιθανοτήτων και μία ανθρωπότητα 

που εδώ και χιλιάδες χρόνια -γιατί βέβαια η επικοινωνία δεν 

αναπτύχθηκε τις τελευταίες χιλιετίες ούτε η ανθρωπότητα 

αναπτύχθηκε τις τελευταίες χιλιετίες-, έχετε λοιπόν μια ανθρωπότητα 

και μια φύση που επικοινωνεί ακατάπαυστα. Και το μυστικό είναι να 

βελτιώνετε διαρκώς το επικοινωνούμενο. Την πληροφορία που 

επικοινωνείτε. ‘ 

Έχοντας πει αυτά, θεωρείστε το εξάκτινο σύμπαν ως ένα μικρό 

καθρέφτη, έναν εξάγωνο καθρέφτη. Σας ζητώ να δείτε μπροστά σας 

έναν εξάγωνο καθρέφτη. Το πλαίσιό του είναι χρυσό. Η γενική 

απόχρωση του καθρέφτη είναι ρόδινη. Είναι ένας καθρέφτης που έχει 
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βάθος. Κοιτάζοντάς τον, μοιάζει με το κελί μιας κηρήθρας. Αφήστε τον 

εαυτό σας να περάσει μέσα από τον καθρέφτη, στην άλλη πλευρά.  

[Παύση 1΄] 

Δοκιμάστε εδώ να νοήσετε. Δοκιμάστε να σκεφτείτε. Σκέπτεστε μέσα 

στο εξάγωνο.  

[Παύση 1΄] 

Βγείτε και πάλι στο σημείο που στεκόσασταν πριν, έξω από τον 

καθρέφτη.  

Κάντε ένα βήμα και γίνετε ένα με τον καθρέφτη, χωρίς να μπείτε στην 

άλλη πλευρά. Ταυτιστείτε με τον καθρέφτη. Ταυτίζεστε με την 

εξαγωνική δομή. 

Πότε ο άνθρωπος θα έμοιαζε με εξάκτινο αστέρι; Σε ποια περίπτωση;  

Και τι κάνετε εσείς όταν χρησιμοποιείτε την κάθετη χορδή που ενώνει 

τον ήλιο με τη γη; Γιατί αυτό σας βοηθά να βρίσκεστε στο κέντρο σας 

και να επικοινωνείτε καλύτερα με τον εαυτό σας και το σύμπαν;  

Γίνετε ένα εξάκτινο αστέρι. Ανοίγοντας χέρια και πόδια και 

χρησιμοποιώντας τη χορδή που ενώνει τον ήλιο με τον πυρήνα της 

Γης, σχηματίζετε ένα εξάκτινο αστέρι.  

Πάρτε μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές και επανέλθετε 

πάλι στη φυσική σας μορφή, έξω από το εξάγωνο, έξω από τον 

καθρέφτη, στη θέση όπου κάθεστε.  

Και τώρα ας κάνουμε κάτι άλλο. Δείτε τον εαυτό σας  να έρχεται απ’ 

τον ουρανό, να κατεβαίνει μπροστά σας και με μία περίπτυξη να 

γίνεστε ένα μαζί του και αυτόν τον ανώτερο εαυτό, αφήστε τον να σας 

οδηγήσει στη συνέχεια της εργασίας.  

Δηλώστε την πρόθεσή σας να κρατήσετε ψηλά την ενέργειά σας, 

κρατήστε τη σπονδυλική σας στήλη ευθυγραμμισμένη, δείτε τον εαυτό 

σας μέσα σε λευκό φως και αφήστε μας να σας καθαρίσουμε από τα 

συντρίμμια του εγώ και τις φθοροποιές ενέργειες που αφήνετε να 

πλημμυρίζουν το χώρο. Αφήστε το Πνεύμα και πάλι να σας πλύνει τα 

πόδια, μέχρι να καθαριστείτε εντελώς απ’ όσα κουβαλάτε. Χρειάζεται 

να κρατάτε ψηλά τη δόνησή σας, καθώς απαιτείται καθαρός νους. 

Διαύγεια απαιτείται στην εργασία που κάνουμε. Αφήστε το Πνεύμα να 

σας καθαρίσει, να σας εξαγνίσει, πριν προχωρήσουμε. 

Ενώνεστε με τον θεϊκό σας Εαυτό, τον Ανώτερο Εαυτό.  

Η επικοινωνία είναι σημαντική. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσετε με 

το περιβάλλον σας είναι κρίσιμης σημασίας. Σε ένα σύμπαν στο 
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οποίο βασιλεύει η επικοινωνία, αυτό που θα ανταλλάξετε είναι 

αυτό επίσης που θα σας δεσμεύσει στο επίπεδο της 

ανταλλαγής. Και αυτό ισχύει όχι μόνο στα λεγόμενα διά του 

στόματος αλλά σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε είδους επικοινωνία που 

χρησιμοποιείτε, σε οποιοδήποτε πεδίο. Πάρτε το απόφαση λοιπόν, 

ότι δεσμεύεστε και δεσμεύετε ενέργεια, στο πεδίο που κινείται 

η πληροφορία που ανταλλάσσετε.  

Δεν σας μιλώ για πράγματα περίεργα… ανήκουστα. Διατυπώνω με 

διαφορετικό τρόπο πράγματα που έχετε ακούσει παλαιότερα, με άλλες 

διατυπώσεις. Τα διατυπώνω όμως με τρόπο που να ταιριάζουν στη 

φιλοσοφία της νέας ενέργειας. Δεν ισχύει μόνο πως ό,τι δώσεις  θα 

πάρεις. Δεν μιλούμε πλέον για την ανταλλαγή πληροφορίας -γιατί μια 

πράξη είναι πληροφορία, μια πράξη που κάνετε προς κάποιον άλλον-

, μιλούμε για το επίπεδο της ενέργειας που ανταλλάσσεις.  

Κάθε επικοινωνία σας δεσμεύει, γιατί δεν είστε τίποτε άλλο από 

αναμεταδοτες. Είστε πομποί και δέκτες, είστε αναμεταδότες. Μπορείτε 

να λειτουργήσετε σε  ένα φάσμα συχνοτήτων αλλά, όταν εσείς 

προσαρμόζεστε και μένετε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συχνοτήτων, 

δεν αξιοποιείτε όλο σας το δυναμικό και, συν τοις άλλοις, δονείστε 

ανάλογα με τη συχνότητα στην οποία λειτουργείτε. Πόσο σημαντικό 

είναι αυτό στο εξάκτινο σύμπαν, το οποίο μόλις τώρα αρχίσαμε να 

εξετάζουμε; 

Ο καθένας και η καθεμία από εσάς είστε ένα αστέρι στο γήινο πεδίο. 

Είθισται να βλέπετε τον εαυτό σας ως πεντάκτινο αστέρι. Σήμερα σας 

έδειξα πώς να δονείστε ως εξάκτινο αστέρι. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να 

δώσετε στον εαυτό σας λίγο χρόνο για να περιγράψετε την αίσθηση 

που είχατε όταν ενωθήκατε με το εξάγωνο και γίνατε τελικά ένα 

εξάκτινο αστέρι. 

 

[Μεσολαβεί μοίρασμα εμπειριών] 

 

Η προσωπικότητα έχει καμία σχέση με τον πλανήτη Γη, τι λέτε;  

Είναι το κάτω τρίγωνο του εξάκτινου αστεριού. Είναι αυτό που πρέπει 

να ανέλθει, που τείνει προς τα άνω. Είναι μία βαριά πυραμίδα με 

μεγάλη βάση και λεπτή κορυφή. Τείνει προς τα άνω αλλά η βάση είναι 

βαριά και τετράγωνη πάνω στη γη. Αυτή όμως η πυραμίδα τρόπος του 

λέγειν, με τη μικρή, λεπτή κορυφή, αν και η ίδια βαριά και ασήκωτη, 

οδηγεί με τις κλίσεις της τον αέρα προς τα πάνω, οδηγεί τις ενέργειες 

προς τα άνω. Ο αέρας που έρχεται αναγκάζεται να γλυστρίσει προς τα 

πάνω. Η Γη είναι αυτή που κρατά την πυραμίδα και γίνεται πυραμίδα, 
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όπως ένα βουνό για παράδειγμα. Και αυτό δεν αλλάζει, αυτή όμως 

είναι που κινεί με τη στάση της τον αέρα προς τα άνω. Και θα ‘θελα 

τώρα να δείτε τις αναλογίες των στοιχείων.  

Ζητήθηκε κάποτε, από άλλους, να δείτε τον εαυτό σας ως μία φλόγα 

μέσα σε μία σταγόνα νερού. 

Τώρα σας ζητούμε να δείτε τον εαυτό σας ως μία πυραμίδα μέσα στον 

αέρα. Αυτό είναι το επόμενο μάθημα που θα πάρετε και θα κάνετε 

καιρό να καταλάβετε: η πυραμίδα της Γης μέσα στον αέρα.  

Γιατί εδώ, σ’ αυτόν τον κύκλο, γιατί στο σημερινό μάθημα; Γιατί η 

πυραμίδα έχει τριγωνικές πλευρές. Γιατί το οκτάεδρο δηλώνει δύο 

πυραμίδες που ενώνονται στη βάση τους και το ίδιο συμβολίζει τον 

αέρα.  

Εγώ όμως σας ζητώ να δείτε μία πυραμίδα μέσα στον αέρα, για να 

κατανοήσετε κυρίως πώς η προσωπικότητα, η γήινη φύση σας, 

είναι αυτή που διαμορφώνει τη νοητική και που μπορεί η γήινη 

φύση σας να είναι βαριά, πέτρινη αλλά ωθεί το νοητικό στοιχείο 

προς τα άνω. Σ’ αυτό το παράδειγμα θα εργαστούμε την επόμενη 

φορά.  

Βλέπετε, το οκτάεδρο σας δίνει επίσης ένα εξάκτινο αστέρι αν δείτε τις 

κορυφές να ενώνονται μεταξύ τους, οι πάνω και οι κάτω, έξι κορυφές. 

Η μελέτη των στοιχείων και των στερεών  θα σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε καλύτερα τη δημιουργία του εξάκτινου σύμπαντος. Πείτε 

μου την αλήθεια τώρα: απογοητευτήκατε από το σημερινό μάθημα; 

 

[Απαντούν: «εγώ γοητεύτηκα», «εγώ τρόμαξα στην αρχή, γιατί νόμιζα 

ότι ήταν μάθημα για την επικοινωνία μάρκετιγκ, λόγω δουλειάς», «όχι 

βέβαια», «ο Κρύων πάντα ξεκινάει περίεργα», κ.ά.] 

 

Τη συνήθεια δεν την καθορίζει η φύση, την καθορίζει η 

αντίληψη του ιδεατού. Συνήθεια αποτελεί κάτι που κάνετε με 

σταθερό ρυθμό, σε δεδομένες περιστάσεις. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες 

συνήθειες, γιατί ο καθένας/η καθεμία διαφορετικά αντιλαμβάνονται. 

Αποδίδουν στις πράξεις άλλο νόημα. Συνεπώς, όπου υπάρχει 

επαναλαμβανόμενη κίνηση, τακτική -έστω και με μικρές 

αποκλίσεις, υπάρχει μία δεδομένη, παγιωμένη, νοητική 

αντίληψη /νοητική ερμηνεία της πράξης.  

Αναρωτιέται η Άννα γιατί βλέπει μπροστά της ηλιακά συστήματα, γιατί 

βλέπει μπροστά της τον γαλαξία με τις σπείρες του να κινούνται 
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διαρκώς, πλανήτες να κινούνται γύρω από τους ήλιους τους, ήλιους 

γύρω από το κέντρο του γαλαξία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για 

τον Θείο Νου, τον Νου που συλλαμβάνει, που αντιλαμβάνεται αυτήν 

την πραγματικότητα. Το προφανές πλέον μετά από τη δήλωσή μου 

είναι ότι ο Μεγάλος Νους αντιλαμβάνεται κάτι πολύ συγκεκριμένο, 

δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα σε αυτήν τη συνήθεια, σε αυτήν 

την τακτική, περιοδική κίνηση. Με άλλα λόγια, θα λέγατε, έχει μία 

εμμονή σε αυτού του είδους την κίνηση. Γιατί; 

«Στα άδυτα του Θείου Νου… ή …του Θείου Ειρμού Σκέψης», θα 

έπρεπε να ονομαστεί αυτός ο Κύκλος. Η περιοδική κυκλική κίνηση 

αποτυπώνει την ένταση με την οποία ο Θεϊκός Νους δημιουργεί 

εκφράσεις του εαυτού του. Γιατί σε ένα άπειρο σύμπαν είναι 

απαραίτητο όλες οι κινήσεις να είναι κυκλικες; (γατί έτσι είναι). 

Αποτελεί αυτό το ίδιο πράγμα, τον ορισμό του τρόπου 

λειτουργίας του Θείου Νου. Πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε τα 

πάντα ως εκφράσεις του Θείου Νου αλλά να τα βλέπετε έξω από 

στεγανά, έξω από καθορισμένα πλαίσια, έξω απ’ το κουτί της μικρής, 

στενής αντίληψης των πραγμάτων.  

Η περιοδικότητα συμβολίζει τη λειτουργία της Θείας Σκέψης, 

που επανέρχεται επανειλημμένα στην επεξεργασία των 

θεμάτων που διαχειρίζεται,  ξανά και ξανά και ξανά… μέχρι να 

διαμορφώσει μία πλήρη συλλογιστική γύρω από το κέντρο 

φωτός που επιβλέπει και τροφοδοτεί με πληροφορία αυτή τη 

συλλογιστική. Το κέντρο φωτός είναι ο αστέρας του συστήματος και 

η συλλογιστική αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ηλιόσφαιρας και η 

επεξεργασίας της γίνεται πάνω στις τροχιές και στις υλοποιημένες στο 

τρισδιάστατο πεδίο εκφράσεις της δυναμικής κάθε τροχιάς [Σημ. 

αναφέρεται στα σώματα]. Αυτός ο ειρμός της Θείας Σκέψης είναι 

κυκλικός και είναι ο αρχικός.  

Όταν οι ροές των Θείων Σκέψεων, των Θείων Ειρμών, 

διασταυρώνονται, όταν δηλαδή ο Θείος Νους επεξεργάζεται 

σενάρια και τα διασταυρώνει μεταξύ τους, στα σημεία που 

γίνεται η διασταύρωση της πληροφορίας αναπτύσσονται 

κόμβοι. Αυτοί οι κόμβοι σχηματίζουν στη συνέχεια σχήματα και 

τα σχήματα στη συνέχεια σχηματίζουν στερεά. Τι θα υποθέτατε 

λοιπόν βλέποντας ένα εξάγωνο; Θα μπορούσατε να υποθέστε ότι κάθε 

κορυφή του εξαγώνου είναι ένα σημείο στο οποίο διασταυρώνονται 

πληροφορίες ανάμεσα σε διαφορετικούς ειρμούς.  

Σας προσκαλώ να πάρετε μόνοι σας αργότερα ένα εξάγωνο και να 

παίξετε με έναν διαβήτη, διαπιστώνοντας μόνες σας/μόνοι σας, 

πόσους κύκλους θα πρέπει να έχετε, πόσες κυκλικές κινήσεις, για να 

σχηματιστούν οι έξι κόμβοι και κατόπιν να αναλογιστείτε τι μπορεί να 
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σημαίνουν αυτοί οι κύκλοι που έδωσαν το εξάκτινο σύμπαν με την 

εξαγωνική δομή.  

Τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι πιστεύατε και ήρθε ο καιρός 

να το αποδείξουμε, δυναμώνοντας τη σύνδεση του γήινου νου με τη 

θεία συλλογιστική. Γιατί τώρα πραγματικά αποκωδικοποιούμε και 

κωδικοποιούμε εκ νέου, εφόσον σας φέρνουμε σε επαφή με την 

πραγματικότητα της λειτουργίας του Θείου Νου που δείχνει η ίδια η 

Φύση γύρω σας.  

Πάρτε χρόνο τον επόμενο μήνα να συλλογιστείτε όσα είπαμε. 

 

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας που σας μίλησε, οι Δάσκαλοι και 

οι Οντότητες που σας επιβλέπουν, η ακολουθία μου που εξακολουθεί 

να σας κρατά αγκαλιά, σας ευχαριστούν για την παρουσία σας 

ανάμεσά μας. 

Και έτσι είναι. 

 

[Ακολούθησε συζήτηση και ερωταπαντήσεις] 

 

Ερώτηση 1η:  

Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτού του μαθήματος; Όταν μας λένε 

κάτι, θέλουν να καταλήξουν κάπου.  

Ερώτηση 2η:  

Εμείς τι να κρατήσουμε σήμερα; Μπορούμε να συνεχίσουμε να 

χρησιμοποιούμε την άσκηση με τον καθρέφτη; Σε τι θα μας βοηθήσει; 

 

Απάντηση: 

Η άσκηση με τον καθρέφτη είναι ουσιαστική όταν γίνεται μαζί με εμάς. 

Χρειάζεστε υποστήριξη. Όχι τώρα, θα δοθεί εκ νέου. Ήταν μία πρώτη 

προσέγγιση για να αρχίσετε να βιώνετε ελαφρά τους κραδασμούς του 

έξι συνειδητά, τη δομή του έξι. Όμως αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται 

για πολύ ώρα, ειδικά όταν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πλήρως τη 

συλλογιστική που απαιτείται. Σε αυτήν την εργασία απαιτείται μία 

συλλογιστική. Δεν την έχετε αναπτύξει πλήρως. Δεν είναι μία νοητική 

εργασία όμως χρειάζεται να υπάρχει ένα υπόβαθρο και αυτό δεν έχει 

αναπτυχθεί πλήρως. Γι’ αυτό δεν προχωρούμε περισσότερο προς την 

κατεύθυνση της οραματικής εργασίας με το εξάγωνο. Απαιτείται να 
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εμπεδωθούν οι πληροφορίες σχετικά με τη θεία συλλογιστική, όσο 

περισσότερο γίνεται. Θα σας βοηθήσει περισσότερο το να ασχοληθείτε 

με το σχήμα του εξάγραμμου και πώς δημιουργείται, να δείτε τη σχέση 

του κύκλου και του εξάγραμμου, να δείτε την πυραμίδα της γης μέσα 

στον αέρα και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα την κατάλληλη στιγμή. 

 

[Άννα: Ρωτάω για το ηθικό δίδαγμα και μου χαμογελάει…] 

Είσαι καλός άνθρωπος, Φ.; Αυτό έχει σημασία. Τι έξι, τι οκτώ, τι δέκα. 

Εγώ όμως από τη δική μου πλευρά του πέπλου ότι είσαι περισσότερα 

απ’ αυτό που δείχνεις εδώ στη γη. Και θέλω αυτό να το κατανοήσεις 

κι εσύ. Γιατί όταν το κατανοήσεις, συνειδητά θα μπεις στη διαδικασία 

να δείξεις περισσότερα, να εκφράσεις πολλά περισσότερα. Και τότε θα 

έχουμε αυτό που ζητούσαμε. Εδώ συνοψίζεται το δίδαγμα που ήθελες. 
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