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Ο  Κύκλος του Αλέξανδρου: 

Η Πανδημία 

Συνάντηση 3η 24.03.2021 

 

Μείνετε στο κατώφλι του θανάτου για λίγο.  

Μιλάω εγώ ο Αλέξανδρος.  

Μείνετε σιωπηλά στο κατώφλι του θανάτου, εκεί που δεν υπάρχει εγρήγορση, 

υπάρχει μόνο επίγνωση. Επίγνωση της εισόδου σ’ ένα άλλο μέρος, σ’ ένα 

άλλο χώρο. 

Αναπνεύστε βαθιά, δημιουργικά. Αφήστε να ξεκουμπιστούν από μέσα σας 

όλες εκείνες οι τριβές, οι καταστάσεις συνείδησης, οι ενέργειες, που σας 

προκαλούν ταραχή, διώξτε τες. Μην τις πάρετε ακριβώς στο κυνήγι, αφήστε 

τες να φύγουν, αναπνέοντας βαθιά, αβίαστα μεν αλλά λυτρωτικά. 

Η ζωή έχει μεγαλύτερη σημασία από τον θάνατο, τι λέτε;  

Ζωή είναι και στη μια πλευρά του πέπλου και στην άλλη. Ορίζουμε το πέπλο, 

ως εκείνη τη κατάσταση συνειδητότητας που θεωρεί αποχωρισμένο το γήινο 

πεδίο από κάθε τι άλλο στο σύμπαν. Το πέπλο το ίδιο, είναι μια μεμβράνη -

άρα νοητική ουσία- που λειτουργεί περιοριστικά, αποτρέποντας όσους είναι 

στη δική σας πλευρά, ν’ αντιληφθούν τη συνέχεια της συνείδησης που 

υπάρχει στην άλλη πλευρά. Άρα είναι ένα στοιχείο διαμόρφωσης του εγώ. 

Είναι εκείνο το λεπτό, λεπτό τσόφλι του αυγού, πολύ λεπτό, που κρατά το 

πουλάκι, την τελευταία στιγμή πριν το σπάσει, για να εκκολαφτεί. Έχει 

διαμορφωθεί η νέα συνείδηση κι όσο διαμορφώνεται, όσο αναπτύσσεται μέσα, 

το πουλάκι στο αυγό , το τσόφλι όλο και λεπταίνει, όλο και λεπταίνει κι δική 

του δύναμη όλο και αυξάνεται. 

Το πέπλο λοιπόν είναι σα το κέλυφος, το τσόφλι του αυγού, τη στιγμή πριν 

διαρραγεί κατά την εκκόλαψη.  

Θέλω να εστιαστείτε σ’ εμένα, που στέκομαι πάνω από τη φλόγα της Εστίας, 

στο κέντρο του κύκλου σας, του μεγάλου κύκλου που σχηματίζεται στο χώρο, 

φυσικά νοερά. Συνδεθείτε μαζί μου καρδιά με καρδιά και μην αφήσετε τίποτα 

να διακόψει την εστίαση σας σε εμένα. Αφήστε την ενέργεια σας να ανέβει, 

δυνατά, δυναμικά. Αφήστε ν’ ανάψουν τα πυρά. 

Από την άλλη πλευρά του πέπλου πλησιάζει ο Κρύων της μαγνητικής 

υπηρεσίας, ο οποίος είναι παρόν κατά τις συναντήσεις μας. Σας είπα την 

προηγούμενη φορά ότι είναι και άλλοι παρόντες. Είναι εδώ για να υποστηρίξει 

ενεργειακά/τεχνικά, αυτά που κάνουμε. Εξ ου και όλη η κουβέντα για το 

πέπλο, καταλαβαίνετε. 
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Την προηγούμενη φορά σας ζητήθηκε να επωάσετε τον εαυτό σας μέσα σε 

μια ημιδιαφανή μεμβράνη, σ’ ένα αυγοειδές. Χρησιμοποιώ σήμερα τη λέξη 

επώαση, λόγω του ότι προηγήθηκε η παρομοίωση του πέπλου με το αυγό. 

Αυτό που συμβαίνει μέσα στην εν λόγω μεμβράνη, μοιάζει όντως με επώαση. 

Επωάζονται συγκεκριμένα στοιχεία της προσωπικότητας και του νου σας, την 

ώρα που περικλείεστε σ’ αυτή και δεν επιτρέπετε να σας πλησιάσουν 

συγκεκριμένοι τύποι σωματιδίων, με τη δύναμη της βούλησης σας, της 

πρόθεσής σας και του οραματισμού. Η επώαση αυτή, κρατά 9 ημέρες. Εννέα 

μέρες, τόσο χρειάζεται, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στην 

μεμβράνη. Τόσο χρειάζεται, για την ακρίβεια, για να επωαστούν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, 

μόνο εφόσον είναι προστατευμένα -παραμένουν προστατευμένα από 

ορισμένες ενέργειες. Θα το δείτε να συμβαίνει στη πράξη, όταν 

ολοκληρωθούν οι 9 ημέρες, όσοι ξεκινήσατε άμεσα την πρακτική. Οι 

υπόλοιποι, σε 9 ημέρες από την στιγμή που ξεκινάτε.  

Η επώαση αυτή, αφορά ένα συγκεκριμένο κλειδί του εγώ, το οποίο 

δίνεται τώρα, για να ξεκινήσει, να αρχίσει, η παρακολούθηση του 

ενεργειακού σας δυναμικού σε υποατομικό επίπεδο. Δηλαδή, η τεχνική 

που σας δόθηκε, ναι μεν σας προστατεύει από τα αριστερόστροφα υποατομικά 

σωματίδια, όπως ειπώθηκε, αλλά τώρα σας δηλώνω ότι χρησιμεύει κυρίως, 

σε ένα άλλο επίπεδο. Στο να σας προετοιμάσει και να ενεργοποιήσει το 

συγκεκριμένο κλειδί μέσα σας, προκειμένου να δραστηριοποιηθείτε, να 

ενεργοποιηθείτε και να μπορέσετε να λειτουργείτε συνειδητά, με τη δύναμη 

της θέλησης σας, στο υποατομικό, για την ακρίβεια, στα υποατομικά πεδία. 

Μπορεί να είναι τα πάντα ένα και να μιλάμε για το ενιαίο πεδίο, αλλά όπως 

κάθε φορέας, έτσι και κάθε σωμάτιο ανήκει σ’ ένα δικό του πεδίο, είναι μια 

συγκεκριμένη δόνηση/ακτίνα/ενέργεια. Ούτως ή άλλως, όπως ίσως 

σκέφτεστε κάποιοι, μέχρι τώρα μπορούσατε, εμμέσως, να παρέμβετε στο 

υποατομικό επίπεδο, με τη γενική δήλωση της πρόθεσής σας -με την πίστη 

σας κυρίως- μπορούσατε να κάνετε παρεμβάσεις αλλά δεν ήσασταν 

συνειδητοί σε αυτό. Τώρα εισέρχεστε βαθύτερα, για να ακολουθήσετε τον 

τρόπο δράσης της υποατομικής ζωής.  

Η ζωή κι ο θάνατος συνδέονται; Είναι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος; Αν 

μιλάμε για τον θάνατο ως το επέκεινα, ναι. Αν μιλάμε για τον θάνατο ως μια 

δίοδο, ως ένα σημείο εξόδου, είναι απλώς ένα σημείο εξόδου. 

Σκέφτομαι εδώ και ώρα να σας ρωτήσω και η Άννα με σπρώχνει να το κάνω: 

Τι πιστεύετε; όταν φύγετε από τον μάταιο τούτο κόσμο, θα πάτε επάνω ή 

κάτω; Θα κινηθείτε, με άλλα λόγια, προς το σύμπαν, προς τον μακρόκοσμό 

ή προς τον μικρόκοσμο; Τι πιστεύετε;  

Μια πολύ ωραία ερώτηση, που μπορεί να σας κάνει να τεντώσετε το νου σας 

όσο δε πάει άλλο. Κάποιοι έξυπνοι θα πουν «Α! Είναι το ίδιο, είναι ένα τα 

πάντα.» Ναι, ναι, δεν αντιλέγω.. κι εδώ που είστε, το πεδίο που τώρα 

βρίσκεστε, είναι ένα με τα πάντα, αυτό όμως δεν σας καθησυχάζει, δεν σας 

λύνει τα προβλήματα ούτε απαντά σε όλες σας τις ερωτήσεις. Φυσικά, θα 
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μπορούσε να πει κάποιος «Εντάξει! Θα κινηθώ προς το μικρόκοσμο και μέσω 

αυτού θα ταξιδέψω στον μακρόκοσμο». 

Πάρτε μερικές βαθιές, ανάσες και πάλι.. θα χρειαστείτε, πολλές τέτοιες 

σήμερα.  

Επίσης, μια άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι η εξής: Ποιος 

πιστεύεστε πως είναι ο δημιουργός στη Γη; Έχοντας υπόψη όλα όσα 

γνωρίζετε μέχρι στιγμής, ποιος είναι ο δημιουργός στη Γη; 

Προσέξτε καλά τι θα απαντήσετε, γιατί, φυσικά, η αναμενόμενη, η πιο πιθανή 

απάντηση θα ήταν να πείτε «Μα, ο άνθρωπος!»  

Ποιος άνθρωπος θα σας ρωτήσω εγώ; Ποιος ακριβώς; Εννοείτε αυτή τη 

φιγούρα, που βλέπετε στο καθρέπτη; Αλλά αυτή η φιγούρα, που βλέπετε στο 

καθρέπτη, δεν είναι παρά μια εικόνα που έχετε στο πεδίο, στο οποίο 

λειτουργούν οι αισθήσεις σας, που δεν μπορούν ν’ αντιληφθούν πάνω από 

αυτό ή κάτω από αυτό, έξω από αυτό.  

Απαρτίζεστε από σωματίδια και με τη σειρά σας απαρτίζετε μεγαλύτερα 

σύνολα.  

Πάμε πάλι... ποιος είναι ακριβώς, ο δημιουργός στη γη;  

Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα! Όποιος το απαντήσει, πραγματικά σημαίνει 

ότι έχει καταλάβει που βρίσκεται, έχει καταλάβει τη θέση του στην αλυσίδα 

της ύπαρξης. 

Ο Δημιουργός Νους έχει να πει πολλά επ’ αυτού, αφήστε τον να μιλήσει.  

Και για άλλη μια φορά, εστιαστείτε στη σύνδεση σας μαζί μου καρδιά με 

καρδιά. Δείτε με να στέκομαι πάνω από τη φλόγα της Εστίας κι αφήστε την 

καρδιά μου να σας οδηγήσει στο Πυρ.  

Η επίγνωση που έχει περιέλθει στην ανθρωπότητα σχετικά με αυτές τις 

απειροελάχιστες μονάδες, ύπαρξης θα πω, του σύμπαντος, δηλώνει/ 

υποδηλώνει, ότι τα δεσμά της ύλης διαρρηγνύονται, δεν είναι απλώς μια 

τεράστια σύλληψη, είναι μια πραγματικότητα και μια επιβεβαίωση ότι ήδη τον 

προηγούμενο αιώνα, άρχισαν τα δεσμά της ύλης να διαρρηγνύονται. Η 

προοπτική άρχισε να βαθαίνει, να διευρύνεται και μ’ έναν πολύ φυσικό τρόπο, 

βρίσκεστε να αναμασάτε πληροφορίες γύρω από τα κβάντα, όπως 

ονομάστηκαν, και τις ιδιότητες τους, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι αυτό είναι 

ένα πολύ-πολύ σημαντικό ορόσημο για την ανθρωπότητα, ως σύνολο. Από 

κει θα προέλθουν πολλά καλά. Φυσικά, ο άνθρωπος θα στρέψει την προσοχή 

του και σε άλλα, όχι τόσο καλά… Αλλά, αν ποτέ η κρίσιμη μάζα έπαιξε ένα 

σημαντικό ρόλο και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, είναι σ’ αυτό το επίπεδο, 

σ’ αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο τώρα καλείστε να αλώσετε.  

Μην τρομάξετε ακούγοντας με να σας λέω ότι σε αυτό το υποατομικό 

επίπεδο, βρίσκεται ο Θείος Νους, βρίσκεται ο Θεός. Δεν είναι τυχαίο, ότι 

κάποιοι επιστήμονες ονομάτισαν, μάλιστα, ένα σωματίδιο -ως μη όφειλαν- 

σωματίδιο του Θεού. Είναι το βασικό επίπεδο της δημιουργίας και είναι 
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κρίσιμης σημασίας, να καταλάβετε την τεράστια σημασία που έχει, το 

να μπορείτε να απευθύνεστε εκεί. 

Θα σας πω κάτι… ο Θεός θα σας απαντήσει όπου κι αν τον αναζητήσετε. 

Μπορεί να τον αναζητήσετε στον Δια, στην Αφροδίτη, στον Ήλιο, σ’ έναν 

άλλο γαλαξία, σ’ ένα βουνό, σ’ ένα ποτάμι, σ’ έναν άνθρωπο - θα σας 

απαντήσει. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πόσο κοντά μπορείτε εσείς 

να βρεθείτε στο πεδίο της Θείας σκέψης και της Θείας Βούλησης, που 

εκφράζεται μέσα από τις ενέργειες και τις κατευθύνσεις του, οι οποίες στην 

πραγματικότητα ενέργειες εκδηλώνονται με την μορφή αυτών των 

υποατομικών σωματιδίων. 

Ελάτε και πάλι, φέρτε τον εαυτό σας στο κέντρο του κύκλου μαζί μου. Ο 

καθένας και η καθεμία ξεχωριστά στέκεστε ταυτισμένοι μαζί μου πάνω από 

την φλόγα της Εστίας. Νιώστε τη φλόγα κάτω από τα πόδια μας, νιώστε την 

ενέργεια να ανεβαίνει κι ελάτε να κάνουμε πάλι μια βουτιά, στον μικρόκοσμο.  

Οραματιστείτε ένα ανθρώπινο κύτταρο, περάστε μέσα από την κυτταρική 

μεμβράνη στο κυτταρόπλασμα, δείτε μπροστά σας τον πυρήνα του κυττάρου, 

περάστε τη πυρηνική μεμβράνη και δείτε μέσα στο κύτταρο τα ινίδια του DNA. 

Εστιαστείτε σ’ ένα σημείο τους και πλησιάστε μέχρι να δείτε τα μόρια που το 

απαρτίζουν. Μια βουτιά μέσα σε ένα μόριο, θα δείξει τη δομή του και τα άτομα 

από τα οποία αποτελείται. Πλησιάστε ένα άτομο. Μην ασχολείστε ούτε με το 

τι είδος κυττάρου είναι ούτε με το τι είδος μορίου ή ατόμου/στοιχείου είναι. 

Μπείτε στον πυρήνα ενός ατόμου. Πρωτόνια, ίσως και νετρόνια. Εστιαστείτε 

σε ένα πρωτόνιο. Μπείτε μέσα στο πρωτόνιο και εκεί, επιτρέψτε στον εαυτό 

σας να αντιληφθεί τις σφαιρικές -μοιάζουν κάπως με σφαιρικές- ενεργειακές 

οντότητες των υποατομικών σωματιδίων που το απαρτίζουν. Κινούνται 

διαρκώς, συνδεδεμένα μεταξύ τους. Κινούνται, δεν είναι στάσιμα, δένονται 

μεταξύ τους με ισχυρές δυνάμεις. Δεν αρχίζουν να πετούν πότε εδώ και πότε 

εκεί μακριά από τη βάση τους, είναι μια συλλογικότητα, μια μικρή-μικρή 

συλλογικότητα, πολύ δεμένη. Καθώς βρίσκετε εκεί, κοιτάξτε πέρα από τον 

πυρήνα του κυττάρου, μακριά -θα έμοιαζε αυτό σα να κοιτάζετε από τη γη 

στο διάστημα- και δείτε τυχόν σωματίδια που κυκλοφορούν ελεύθερα. Πριν 

εστιαστείτε όμως σε οποιοδήποτε τέτοιο σωματίδιο, βάλτε και πάλι την 

ημιδιαφανή μεμβράνη ανάμεσα σας. Φορέστε, αν θέλετε, την ημιδιαφανή 

ασπίδα και δηλώστε την πρόθεση σας να μην επιτρέψετε κανένα σωματίδιο 

αριστερόστροφο, να διαταράξει την ενεργειακή σας ισορροπία… να εισέλθει 

και να σας διαταράξει.  

Κοιτάξτε λοιπόν, αυτή την ώρα, βαθιά, στο σύμπαν σας, εκείνο, το ιδιαίτερο 

σύμπαν του ατόμου. Αν ο πυρήνας του ατόμου είναι ένας ήλιος, τα 

ηλεκτρόνια είναι σε τροχιές ανάλογα με τους πλανήτες. Τροχιές, ισχυρά 

ενεργειακές. Πέρα απ’ αυτό, ανοίγεται ένα σύμπαν. 

Μείνετε σε περιστροφή, γύρω από τον εαυτό σας, δεξιόστροφη. Καθώς 

βρίσκεστε μέσα στην αυγοειδή ασπίδα της ημιδιαφανούς μεμβράνης, 

περιστρέφεστε στον άξονα σας δεξιόστροφα. Δεν έχει σημασία η 

ταχύτητα που το κάνετε αλλά, καθώς το κάνετε, μπορείτε να κοιτάζετε μέσα 
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στο σύμπαν που περιβάλλει το άτομο, επιτρέποντας τον εαυτό σας να 

εντοπίσει άλλα σωματίδια. 

Μπορείτε να κάνετε μια ολόκληρη περιστροφή; Η περιστροφή είναι στον 

άξονα σας.  

Το ζητούμενο είναι, όχι να δείτε τον κόσμο γύρω σας να γυρίζει γύρω από 

εσάς [αλλά] εσείς να περιστραφείτε γύρω από τον άξονα σας οραματικά και 

να επιστρέψετε το βλέμμα σας από το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε.  

Είναι δύσκολο να το κάνετε όταν το φυσικό σας σώμα είναι σταθερό αλλά 

προσπαθήστε.  

[Σύντομη παύση] 

Κάποια σωματίδια κινούνται… Μπορείτε να τα δείτε σαν κομήτες να διασχίζουν 

το χώρο. Είναι πολύ δύσκολο να σας πλησιάσει κάποιο.  

Συνεχίστε να στρέφεστε στον άξονα σας δεξιόστροφα και αναρωτηθείτε, αυτό 

που είστε τώρα εκεί μέσα, μια ακόμα σφαιροειδής ενεργειακή οντότητα, από 

τι αποτελείται;  Είναι μονάδα ή αποτελείται κι αυτή από επιμέρους σωματίδια;   

Αναπνεύστε και πάρτε λίγα λεπτά για να δείτε τι συμβαίνει μέσα σας, σ’ αυτό 

το πεδίο. 

[Παύση λίγων λεπτών] 

Και τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο διάλλειμα για να μοιραστείτε, τυχόν 

ενδιαφέρουσες εμπειρίες που είχατε. 

[Μοίρασμα εμπειριών]    

 

Άννα: Συνεχίζουμε.. Επιστρέφουμε καταρχάς στην επίγνωση της ταύτισης 

μας με τον Αλέξανδρο πάνω στην φλόγα της Εστίας και της θέση μας επίσης 

μέσα στο χώρο του πρωτονίου. Περιβαλλόμαστε από την ημιδιαφανή 

μεμβράνη/ασπίδα.. και συνεχίζουμε.. 

 

Αλέξανδρος:  

Έχουμε να πούμε δυο λόγια ακόμα σε αυτό που είδατε σήμερα. 

Οι ενέργειες μέσα σας, στο υποτυπώδες, θεμελιώδες σωματίδιο που 

αποτελείτε κι εσείς, αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο χώρο, οραματικά, μέσα 

σας, αυτό που υπάρχει είναι βαρυντικές δυνάμεις, άρα, επειδή είστε στο 

χώρο που κάθε δύναμη εκφράζεται μ’ ένα σωματίδιο, κάθε ενέργεια/δύναμη, 

εκφράζεται μ΄ ένα σωματίδιο, αποτελείστε από σωματίδια που 

εκφράζουν τη βαρυντική ενέργεια. Αυτό, μην ψάξετε να το βρείτε κάπου, 

λογικά δεν θα έπρεπε να ισχύει αλλά βρίσκεστε σ’ έναν κόσμο με δική του 

λογική. Η βαρύτητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σ’ αυτό που είστε. Βέβαια στην 

προκειμένη περίπτωση, είστε μια ανθρώπινη μονάδα που οραματίζεται τον 
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εαυτό της ως ένα στοιχειώδες σωμάτιο μέσα σε ένα πρωτόνιο. Είναι αρκετά 

περίπλοκο.  

Ως τι λοιπόν βλέπετε τον εαυτό σας; Ως ένα μικρό ανθρωπάκι ή ως μια 

σφαιροειδή ενεργειακή οντότητα, όπως κάθε άλλο θεμελιώδες σωμάτιο;  

Δε χρειάζεται να στύψετε το νου σας σ’ αυτό, μείνετε στις βαρυντικές 

δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα σας στο σημείο αυτό. 

Η αλήθεια είναι, ότι δεν θα υπήρχε ζωή στη γη αν δεν υπήρχε βαρύτητα. Όχι 

συγκεκριμένα η γήινη βαρύτητα.. Για να υπάρξει μια σύνθεση, όπως αυτή που 

αποτελεί ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη οντότητα, χρειάζεται βαρύτητα.    

Δεν λέει τίποτα το γεγονός, ότι έχετε στείλει επανδρωμένες αποστολές στο 

διάστημα, γιατί ο χρόνος στον οποίο ζουν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 

είναι μικρός. Πρόκειται για ήδη διαμορφωμένες οντότητες, που για λίγο χρόνο 

ζουν σε τέτοιες συνθήκες, χωρίς και πάλι να έχουν απομακρυνθεί από το 

βαρυντικό πεδίο της γης.  

Δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνθεση στο κενό, σ’ ένα χώρο κενό βαρύτητας 

ή με συνθήκες βαρύτητας κάτω από ένα κατώφλι, κάτω από ένα ελάχιστο 

όριο. Έτσι, αυτό που φαίνεται να σας δεσμεύει, στην πραγματικότητα είναι 

αυτό που σας συνθέτει. Συνθέτει το φορέα σας, σας συνθέτει ως γήινη 

ύπαρξη. Ενώνεστε, δημιουργείτε ένα φορέα και στη συνέχεια αυτός ο φορέας 

διαλύεται, πάλι υποκείμενος σε βαρυντικές ενέργειες αλλά έχοντας πάψει 

πια… έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του. Διαλύεται εις τα εξ ων 

συνετέθη. Η ενσαρκούμενη οντότητα λοιπόν, χρησιμοποιεί την πυρηνική 

ενέργεια, την ενέργεια των πυρήνων και των σωματιδίων που απαρτίζουν τα 

άτομα. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί δυνάμεις, δυνάμεις που εμπλέκονται 

σχηματίζοντας σωμάτια για να υφάνει τον φορέα της. Πρόκειται για ύφανση, 

μόνο που είναι ύφανση όχι δισδιάστατη αλλά τρισδιάστατη. Σ’ αυτό το 

επίπεδο, έρχομαι να λειτουργήσω εγώ, ως Αλέξανδρος και να σας φέρω 

κάποια «προνόμια», ώστε να δείτε και να μοιραστείτε πράγματα που κανένας 

άλλος δεν έτυχε να μοιραστεί μέχρι σήμερα.  

Πάρτε χρόνο να ξεκουραστείτε απόψε κι αύριο θα συνεχίσουμε με το δεύτερο 

μέρος του διημέρου μας. 

 

Κρύων της μαγνητικής υπηρεσίας και Αλέξανδρος  

Έρρωσθε.   

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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