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Ο Κύκλος του Αλέξανδρου και του Κρύων  

Συνάντηση 21η – 25.08.2021  

«Επίγνωση = Μορφή» 

 

Άννα: Μου ζητά ο Αλέξανδρος να κάνουμε συν-χώρεση… την 

τεχνική της συν-χώρεσης, όλοι μας. Δεν έχω καταλάβει ως προς τι 

πρέπει να την κάνουμε, οπότε θέλω ένα λεπτό. 

Απάντηση:  

Η ομήγυρις. Η τεχνική της συνχώρεσης να γίνει αναφορικά με τα 

άτομα του κύκλου. 

Άννα: Άρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε, να πάρουμε ένα-δυο λεπτά να 

κάνουμε την τεχνική. Επειδή είναι πιθανό ο Γ. να μη γνωρίζει την 

τεχνική, θα πω τα λόγια και ο καθένας, η καθεμιά από εσάς θα τα 

επαναλάβετε από μέσα σας.  

Κλείνουμε τα μάτια, παίρνουμε μερικές χαλαρές, βαθιές, αβίαστες 

αναπνοές, ερχόμαστε στο κέντρο μας, στον άξονά μας και 

επαναλαμβάνουμε εσωτερικά: 

«Δηλώνω την πρόθεσή μου στο σύμπαν, να ανο ίξω την 

καρδιά μου, να κάνω χώρο σ ’  αυτήν και να συν -χωρέσω 

όλα τα υπόλο ιπα μέλη του κύκλου και  τ ις  ανισόρροπες, 

αρνητ ικές  ενέργε ιές  τους·  με τον όρο να 

ισορροπήσουν, ώστε μπαίνοντας στην καρδιά μου  να 

ε ίνα ι  ήδη ισορροπημένες. Το συνδημιουργώ αυτό με το 

Πνεύμα σύμφωνα με το Νόμο της  Αβλάβειας  και 

αναλαμβάνω την ευθύνη της  συνδημιουργίας μου. Και 

έτσ ι  ε ίνα ι .  Αμήν.»  

Παραμένουμε με τα μάτια κλειστά, αναπνέοντας χαλαρά, ρυθμικά.  

Επικαλούμαστε τη θεά Εστία στο κέντρο του κύκλου.  

[Ανάγνωση του Ορφικού Ύμνου της Εστίας] 

Παρών και ο Ζευς. 

[Ανάγνωση Ορφικού Ύμνου Διός] 

Πάνω από τη φλόγα της Εστίας, στο κέντρο του κύκλου, ο Κρύων 

της Μαγνητικής Υπηρεσίας και ο Αλέξανδρος.  

…………………………. 
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Δώστε χρόνο στον εαυτό σας παιδιά μου, να ομονοήσετε. Δηλώστε 

την πρόθεσή σας, τουλάχιστον σ’ αυτήν τη συνάντηση, να 

ομονοήσετε. Συνδεθείτε μαζί μας στον κεντρικό άξονα, καρδιά με 

καρδιά. Μιλάει ο Κρύων. 

Βλέπετε τον Αλέξανδρο που στέκει μπροστά σας; συνδέστε επίσης με 

μία χορδή το τρίτο σας μάτι με το δικό του στο κέντρο. Είστε 

συνδεδεμένοι με τον άξονα στο τέταρτο και στο έκτο κέντρο.  

Η πρόθεση είναι: σύζευξη, διεμπλοκή.  

Ομονοήστε. 

Καθώς ομονοείτε, το κέντρο βάρους της ενεργειακής σας 

σύνθεσης, έρχεται στο κέντρο, στον άξονα. Με ένα μεγάλο, το 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σας, στέκεστε στον άξονα, λόγο 

αυτής της τοποθέτησης. Και κάνοντας αυτό, η φλόγα της Εστίας που 

καίει κάτω από τα πόδια σας θεριεύει, υψώνεται και σας 

υπερκαλύπτει. Γίνεστε ένα με τη φλόγα της Εστίας. Είστε η φλόγα 

της Εστίας.  

Πάρτε μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές, εισπνέοντας 

βαθιά την ενέργεια της Εστίας και της φλόγας της Εστίας. Νιώστε τη 

δύναμή της. Σας ισχυροποιεί. Έτσι ο ομαδικός σας εαυτός βρίσκεται 

εδώ, σ’ αυτόν τον άξονα, μαζί μας. Και από εδώ θα δουλέψουμε 

σήμερα.  

Κβαντωθείτε! Δείτε τον εαυτό σας -και για την ακρίβεια τον ομαδικό 

σας εαυτό- στον άξονα, ως μία σύνθεση κβάντων. Διαχωρίστε αυτά 

που θεωρείτε ακατάλληλα, βάσει των οδηγιών που είχατε λάβει 

παλαιότερα από εμάς· απομακρύνετε δηλαδή τα αριστερόστροφα 

σωματίδια, δηλώνοντας γι’ αυτό την πρόθεσή σας.  

Νοείτε, αντιλαμβάνεστε, όχι στη θέση που κάθεται το φυσικό σας 

σώμα αλλά μέσα στον άξονα. Οραματίζεστε δηλαδή ότι στέκεστε 

στον άξονα, ως μέρος του ομαδικού σώματος. Και δεν είναι βέβαια 

εύκολο να σας ξεχωρίσει κάποιος, γιατί αυτό το σώμα, όπως είπαμε 

μόλις πριν, αποτελείται από κβάντα. Πολύ συνειδητά, σας ζητώ, να 

ταυτίσετε τον εαυτό σας στον άξονα με το ομαδικό σώμα.  

Πώς νομίζετε ότι δουλεύει η συλλογικότητα, αλήθεια; Εσείς 

αντιλαμβάνεστε τις συλλογικότητες, μικρές ή μεγαλύτερες, σύμφωνα 

με αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις τους. Η βάση όμως ποια 

είναι; Για οποιονδήποτε από τους φορείς σας και αν μιλάτε, στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μια λειτουργία των κβάντων· γι’ αυτό 

ξεκινήσαμε μιλώντας για διεμπλοκή -μια πολύ συνειδητή διεμπλοκή.  
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Πάρτε βαθιές, λυτρωτικές ανάσες.  

Ο άξονας ισχυρός. Δυνατός. Δεν μπορεί να κατακερματιστεί. Η 

συλλογική σας προσπάθεια αποδίδει. Σ’ αυτή τη σύνθεση των 

κβάντων στο ομαδικό σας σώμα, μιλήστε μεταξύ σας εσωτερικά. Δεν 

μπορείτε να κρατήσετε στο νου σας τη μορφή τη δική σας ή των 

άλλων... είναι καλύτερα να μην προσπαθήσετε να την επιβάλετε. 

Πώς θα μιλήσετε λοιπόν στους άλλους; Πάρτε ένα-δύο λεπτά για να 

σκεφτείτε, τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι άλλοι σ’ αυτό το κβαντωμένο 

σώμα, το σώμα από κβάντα.  

[Παύση 2΄] 

Αναπνοές. Σ’ αυτή τη σούπα από κβάντα, σε ποιον μπορείς να 

απευθυνθείς; Τι νόημα έχουν τα ονόματα, τα χαρακτηριστικά, όταν 

δεν υπάρχει μορφή -ξεχωριστή μορφή; 

[Παύση 2΄] 

Αφού πήρατε λίγο χρόνο γι’ αυτό, ας προχωρήσουμε. Πρόκειται για 

ένα ομαδικό, κβαντωμένο σώμα, με μια ανθρώπινη μορφή αδρή, 

άξονας του οποίου είναι ο Αλέξανδρος. Εγώ βρίσκομαι γύρω σας και 

ρυθμίζω, συντονίζω, ισορροπώ τις ενέργειες. Σας περιβάλλω. Ήρθε η 

ώρα με αυτή τη μορφή σώματος να εισχωρήσετε στον κόσμο των 

κβάντων. Κάτι πιο προχωρημένο από αυτό που θα μπορούσατε να 

σκεφτείτε, με τις δικές του ιδιαίτερες δυσκολίες βέβαια, τις δικές του 

προκλήσεις και τις δικές του ικανοποιήσεις και χαρές.  

Μιας λοιπόν που ήδη δηλώσατε την πρόθεσή σας να 

απομακρυνθούν, να μείνουν μακριά τα αριστερόστροφα σωματίδια, 

δείτε τον ομαδικό σας εαυτό, το ομαδικό σας σώμα, καλυμμένο από 

τη γνωστή σας ημιδιαφανή μεμβράνη προστασίας. Αυτή η μεμβράνη 

τώρα δεν καλύπτει μοναχά εξωτερικά το ομαδικό σώμα που είστε 

αλλά εισχωρεί, το διαπερνά και καλύπτει επίσης κάθε μεμονωμένο 

κβάντο μέσα σ’ αυτό.  

[Σύντομη παύση] 

Μ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύετε το ομαδικό σώμα από τα 

αριστερόστροφα σωματίδια. Για να δούμε, τι θα μπορέσετε να κάνετε 

με το σώμα αυτό. Όλη την ώρα που σας μιλώ και εργάζεστε, η 

συνειδητότητά σας, η επίγνωση και η αντίληψή σας βρίσκονται στον 

άξονα, στο ομαδικό σας σώμα· όχι στο φυσικό σας σώμα που κάθεται 

στο κάθισμά σας. Είναι σημαντικό αυτό να το κρατάτε σταθερά στο 

νου σας. ο φορέας σας είναι αυτό το ομαδικό σώμα.  

[Σύντομη παύση] 
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Υψώνεστε. Αφήστε το ομαδικό σώμα που είστε, να υψωθεί κατά 

μήκος του άξονα. Ανεβαίνει ψηλά. Απομακρύνεται από τη φωτιά της 

Εστίας αλλά δεν αποκόπτεται από αυτή. Θεωρείστε ότι αυτό το ίδιο 

είναι έκφανση της φλόγας της Εστίας. Είναι μια φλόγα που πηδάει 

ψηλότερα.  

Και καθώς ανεβαίνετε, εισχωρείτε στο ηλιακό κέντρο του σώματος 

που έχετε σχηματίσει. «Χμ, ίσως κάτι δεν άκουσα καλά, κάτι μου 

ξέφυγε», θα πει κάποιος, «πώς γίνεται αυτό;». Για να συνεχίσει μετά 

«Α, βέβαια! Είναι ένα κβαντωμένο σώμα, γι’ αυτό γίνεται!». 

Βρίσκεστε λοιπόν στο ηλιακό κέντρο του ομαδικού σώματος που 

είστε. Η Εστία, η φλόγα της Εστίας, από εδώ χάνει αρκετή ενέργεια. 

Μαζέψτε τη. Συλλογιστείτε πόσο δύσκολο είναι να μεταφέρει κάποιος 

επιγνώσεις ανάμεσα στη γήινη πραγματικότητα και στο επίπεδο 

αυτού του ομαδικού σώματος. Εδώ οι επιγνώσεις αντιστοιχούν σε 

μορφές. Σ’ αυτό το επίπεδο, επίγνωση = μορφή. 

Κι επειδή βρίσκεστε, όπως είπαμε, στο ηλιακό σας κέντρο, δίνετε την 

εντολή σ’ αυτό το κέντρο να πάψει να εκλύει περισσότερη ενέργεια 

απ’ ό,τι απαιτείται και να έρθει σε ισορροπία με όλα τα υπόλοιπα 

κέντρα.  

[Σύντομη παύση] 

Όπως πολλοί από εσάς θα έχετε αντιληφθεί, κάτι άλλαξε. Η αλλαγή 

συνέβη στο ομαδικό σώμα και μπορείτε να την αντιληφθείτε καθαρά.  

Τώρα μπορείτε να περάσετε έξω, να βγείτε από το ηλιακό κέντρο του 

σώματος με το ομαδικό σας σώμα, όπως είστε και να προβληθείτε 

έξω από αυτό. Καθώς στέκεστε έξω από το σώμα αυτό. Επιτρέψτε 

στην ομαδική σας αντίληψη, να συλλάβει τη μορφή του· να 

συλλάβει κάποια χαρακτηριστικά του.  

[Σύντομη παύση] 

Μπορείτε να συλλάβετε χαρακτηριστικά του, γιατί το βλέπετε 

μπροστά σας. Έγινε το «άλλο», σε εισαγωγικά. Επιστρέψτε και πάλι 

μέσα από το ηλιακό κέντρο στο ομαδικό σώμα που είστε και αφήστε 

το να ανέβη ακόμα ψηλότερα, κατά μήκος του άξονα.  

Ανεβαίνει στο κέντρο του λόγου, σ’ αυτό που θα λέγατε πέμπτο 

τσάκρα -το ενεργειακό κέντρο του λόγου. Ποια είναι η διαφορά της 

ενέργειας που νιώθετε εδώ, σε σχέση με εκείνη που νιώσατε στο 

ηλιακό πλέγμα; Έχετε πάντοτε την επίγνωσή σας στο ομαδικό σώμα. 

Επαναλαμβάνετε και εδώ το ίδιο και βγαίνετε από το κέντρο του 

λόγου προς τα έξω, με ένα ομαδικό σώμα που μοιάζει -γιατί στην 

πραγματικότητα είναι το ίδιο- με αυτό στο οποίο βρίσκεστε. Και 
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καθώς βρίσκεστε απέναντι στο ομαδικό σώμα του άξονα, αφήστε να 

επικοινωνήσουν τα αντίστοιχα κέντρα μεταξύ τους· το πέμπτο από 

το οποίο βγήκατε, με το πέμπτο που διαθέτετε αυτή τη στιγμή. Τι 

επιγνώσεις μεταφέρονται;  

[Σύντομη παύση] 

Αφήστε την επικοινωνία, την ανταλλαγή, να συμβεί μία, δύο, τρεις 

φορές. Αφήστε τις ενέργειες να κινηθούν σε κύματα, μέχρι να 

επέλθει ισορροπία, μέχρι να νιώσετε εκτόνωση της ενέργειας. Στη 

συνέχεια, περάστε και πάλι μέσα στο πέμπτο ενεργειακό κέντρο του 

ομαδικού σώματος στον άξονα και αφήστε το σταδιακά να γλιστρήσει 

προς τα κάτω, στη θέση στην οποία βρίσκονταν.  

[Σύντομη παύση] 

Παραμένετε με τη συνείδησή σας στον άξονα, στο ομαδικό σώμα. 

Όπως διαπιστώσατε, σήμερα περάσαμε σε μια άλλη κατεύθυνση 

εργασίας, σε άλλο επίπεδο: στο επίπεδο όπου εξασκείστε στο να 

αντιλαμβάνεστε τη συλλογικότητα των κβάντων και τρόπους 

με τους οποίους αυτή κινείται. Αυτές οι επιγνώσεις απέχουν από 

εκείνες που είχατε το προηγούμενο διάστημα, όταν στεκόσασταν 

στον πυρήνα ενός ατόμου, σε ένα πρωτόνιο, ανάμεσα στα 

υποατομικά σωματίδια. Το βήμα, το άνοιγμα, είναι τεράστιο και θα 

σας δώσει την ευκαιρία να συλλογιστείτε πολύ.  

Ο λόγος που έγινε αυτό το άνοιγμα, είναι ουσιαστικά για να 

προετοιμάσουμε την επόμενη συνάντησή μας. Και μέχρι τότε, δεν 

χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Απλώς, αφεθείτε να 

χωνέψετε τη σημερινή εμπειρία. Μπορείτε στη συνέχεια να πάρετε 

χρόνο για να μοιραστείτε όσα συλλάβατε. Όταν τελειώσετε, τότε 

μόνο θα επιστρέψετε στη θέση που κάθεστε. Το μοίρασμα πρέπει να 

γίνει ενώσω στέκεστε στο ομαδικό σώμα του άξονα.  

 

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και Αλέξανδρος. 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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