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Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας:  

Στα Άδυτα του Θείου Ειρμού Σκέψης 

«Το Εξάγωνο Παράθυρο» - 14.03.2020 

[Εργασία με την πραγματικότητα του κορωνοϊού] 

 

Παίρνουμε βαθιές χαλαρές αβίαστες αναπνοές… 

Και για άλλη μια φορά ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας υπηρετεί το 

Θείο Σχέδιο, ευρισκόμενος εδώ, πάντα παρών σε ό,τι συνομολογείτε με 

το Πνεύμα ως Αλήθεια.  

Εδώ και μερικά εξάμηνα, αρκετό καιρό πριν δηλαδή, δώσαμε ορισμένες 

οδηγίες στην Άννα, για να σχηματίσει μία Ομάδα για τη μελέτη του 

Πνεύματος. Και εκείνη η Ομάδα ονομάστηκε Πνευματική Ανατομική. Θα 

ήθελα να μαζέψετε το υλικό που έχει δοθεί και να το 

επεξεργαστείτε ως ένα κομμάτι για την εργασία που κάνουμε 

σήμερα. Γιατί η εργασία της Πνευματικής Ανατομικής έχει πολλά να 

προσθέσει στην προσπάθειά σας να αντιληφθείτε τη λειτουργία του 

εξάκτινου Σύμπαντος. Αυτό θα γίνει εν καιρώ βέβαια, αλλά το θέτουμε 

εδώ τώρα, ώστε να καταγραφεί. Θα βγείτε όλοι κερδισμένοι από αυτή 

τη δουλειά.  

Ουσιαστικά πρόκειται για μία συνέχεια... Το υλικό που έχω φέρει από 

την αρχή του χρόνου αποτελεί μία συνέχεια, ακόμα και όταν αυτό 

εκφράζεται μέσα από διαφορετικά άτομα, διαφορετικά κανάλια. Η 

παρουσία μου στον κόσμο είναι συνεχής, διαρκής.  

Κωφεύετε! Όταν μεριμνάτε για την επαύριο χωρίς να λάβετε υπόψιν σας 

ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, κωφεύετε! Ένα μεγάλο ερώτημα, σε 

εισαγωγικά “ερώτημα”, είναι «Πώς θα πάμε μπροστά όταν κοιτάμε πίσω 

διαρκώς;». Δεν υπάρχει εμπρός και πίσω, αλλά στο γραμμικό σας χρόνο 

υπάρχει συνέχεια. Η συνέχιση είναι αυτή που μετρά, καθώς όλες οι 

πληροφορίες συνδέονται μεταξύ τους μέσα από αυτή τη συνέχεια, σαν 

χάντρες ενός περιδέραιου. Και αυτές οι χάντρες, αυτό το περιδέραιο, 

τοποθετείται στο λαιμό σας και από αυτές τις χάντρες μιλάτε. Αυτές 

χρησιμοποιείτε στην έκφρασή σας.  

Καμία πρόταση από μόνη της δεν είναι επαρκής, δεν είναι αρκετή για να 

μεταφέρει το πλήρες νόημα της Ύπαρξης. Καμία πρόταση από μόνη της. 

Αποκτά νόημα, όταν λάβετε υπόψη όλα τα προηγούμενα, καθώς και όσα 

επόμενα προστεθούν. Και αυτή είναι μια μαγική εργασία του Πνεύματος. 

Καμία πεποίθηση δεν μπορεί να υφίσταται μόνη της. Μία 
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πεποίθηση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ακολουθίας σκέψης - είναι ένα 

συμπέρασμα- και η ίδια η πεποίθηση συμμετέχει στη δημιουργία άλλων 

συμπερασμάτων. Με αυτό τον τρόπο ανοίγω μπροστά σας τα χαρτιά του 

Πνεύματος για σήμερα, αφού σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην 

Ουράνια συντροφιά μας.  

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας που σας απευθύνει το λόγο, την 

ομιλία, ο Άλιστερ Κρόουλυ, ο Σεν Ζερμαίν και άλλοι Δάσκαλοι και 

οντότητες που σας επιβλέπουν… Η συνοδεία μου βρίσκεται ανάμεσά σας 

και γύρω σας, σας περιβάλλει ταπεινά, γλυκά και ζητούμε τώρα από εσάς 

να επιτρέψετε στο Πνεύμα, για άλλη μια φορά να σας πλύνει τα πόδια. 

Με αγάπη. Με απόλυτη αποδοχή.  

Κάνοντας τα πάντα για εσάς, Είμαστε. Κάνοντας τα πάντα με 

εμάς, Είστε. Σας αγκαλιάζουμε απαλά, χαϊδεύουμε απαλά τους ώμους 

σας, τα μαλλιά σας, Γεμίζουμε την καρδιά σας με αγάπη και 

ευγνωμοσύνη. Ευγνώμονες νιώθετε όταν το Πνεύμα σας αγκαλιάζει. Και 

αφού ανοίξει η καρδιά μέσα στην αγκαλιά του Πνεύματος, μπορούμε να 

προχωρήσουμε.  

Το εξάκτινο Σύμπαν έρχεται από πολύ μακριά και είναι ένα 

γεγονός. Υπάρχει ήδη. Το ότι εσείς τώρα έρχεστε σε επαφή μαζί 

του, συνειδητά, εδώ στη Γη, δηλώνει απλώς ότι τώρα αρχίζετε να 

εντάσσετε εκείνη την πραγματικότητα στον γραμμικό σας χρόνο. 

Εντάσσετε δηλαδή την πραγματικότητα ενός Σύμπαντος στην 

τρέχουσα ροή της συνείδησής σας. Κάθε πληροφορία που έρχεται 

να προστεθεί μετά από αυτό το γεγονός της ένταξης, θα ερμηνεύεται 

διαφορετικά. Με την ένταξη αυτή η πραγματικότητα του εξάκτινου 

Σύμπαντος, καταγράφεται, εγγράφεται, βαθιά στο νου σας και στην 

καρδιά σας, με αποτέλεσμα αυτή η εγγραφή να οδηγεί κάθε νέα 

πληροφορία σε ένα νέο τρόπο κατανόησης. Κάθε νέα πληροφορία θα 

συλλαμβάνεται με ένα νέο τρόπο κατανόησης από μέρους σας. 

Αυτό είναι το βασικό, εμφανές αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.  

Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλετε περισσότερα από αυτό, δεν χρειάζεστε 

περισσότερα από αυτό. Γιατί όταν εσείς εγγράψετε βαθιά στη 

συνείδησή σας ορισμένες πληροφορίες, που θα τροποποιήσουν 

τη συλλογιστική σας, στη συνέχεια κάθε τι θα το περνάτε από 

αυτό το κλειδί. Από τη δοκιμασία αυτής της νέας αντίληψης. Έτσι 

δημιουργείται η Νέα Γη. Έτσι δημιουργούνται συνειδητοί άνθρωποι. Έτσι 

αλλάζει η αντίληψη των ανθρώπων. Αν δεν γίνει η βασική τροποποίηση, 

βάσει της εγγραφής αυτής, ό,τι άλλο και να εισέλθει θα το διαβάζετε 

μέσα από τις παλιές εγγραφές και δεν θα μπορείτε να βρείτε τρόπο 

διαφυγής από τον παλιό τρόπο σκέψης. 
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Όταν πριν από μερικές δεκαετίες μίλησα για το νέο εντύπωμα, λέγοντας 

ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να το λάβει και ήλθε η ώρα να το λάβει, 

εννοούσα κάτι ανάλογο. Και κείνο το νέο εντύπωμα πέρασε, η ενέργειά 

του ήρθε και πέρασε, όμως τώρα βρίσκεστε ενώπιον τεράστιων, 

βαθύτατων συμπαντικών αλλαγών και χρειάζεται ακόμα βαθύτερα να 

τροποποιηθεί η συνείδησή σας, προκειμένου να καταφέρετε να 

συνεχίσετε την πορεία που είχατε χαράξει προς τα άνω.  

Εφεξής το παράθυρό σας στον κόσμο θα είναι εξάγωνο. Για 

παράδειγμα φέρτε μπροστά σας ένα εξαγωνικό παράθυρο με 

πεντακάθαρο γυαλί και κοιτάξτε έξω, κοιτάξτε τη γήινη πραγματικότητά 

σας, μέσα από αυτό το εξαγωνικό παράθυρο. Δείτε κάποιους ανθρώπους 

της ζωής σας μέσα από αυτό το παράθυρο, δείτε καταστάσεις και μέσα 

από αυτό το παράθυρο αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς. 

Κοιτώντας μέσα από το εξαγωνικό παράθυρο, πρώτα απ’ όλα κοιτάτε 

μέσα από μία ισορροπημένη οπτική. Ισορροπία είναι η λέξη κλειδί. Θα 

βρείτε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά με αυτό το παράθυρο. Μπορείτε να 

πάρετε πολλές πληροφορίες κοιτάζοντας μέσα από αυτό.  

Η λογική σας είναι οικτρή. Μαζεύετε κομμάτια θέλησης, βούλησης, από 

δω κι από κει, μέσα από μία θύελλα συναισθημάτων και προσπαθείτε 

αυτά τα κομμάτια της θέλησης να τα συνδέσετε μέσα σε ένα ειρμό και 

να εμείνετε, να δράσετε μέσα σε αυτά. Το άλλο θα έπρεπε να κάνετε. 

Να ανοίξετε την καρδιά σας, να βάλετε μέσα το εξάκτινο αστέρι, 

και να αφήσετε τη λογική να εργαστεί ισορροπημένη με το 

συναίσθημα και να αφήσετε τη βούληση να εκφραστεί ελεύθερα, 

χωρίς υπερβολική αυστηρότητα, με αρκετό έλεος, ουσιαστικά σε 

ισορροπία. Είναι αυτή η λογική του εξάκτινου σύμπαντος; Αυτή είναι η 

λογική του εξαγώνου. Το εξάκτινο σύμπαν βρίσκεται ακόμα μακριά.  

Για το λόγο αυτό και σήμερα θα φέρετε μπροστά σας τον εξαγωνικό 

καθρέφτη και όπως την προηγούμενη φορά θα κοιτάξετε μέσα από 

αυτόν. Και θα γίνετε στη συνέχεια ένα με αυτόν, εμπεδώνοντας στη 

συνέχεια ότι ο θεϊκός, ο ανώτερος εαυτός σας και εσείς είσαστε ένα. Το 

κάτω τρίγωνο της προσωπικότητας και το άνω του Πνεύματος ενωμένα 

ισορροπούν. Είναι απαραίτητη η παρουσία των δύο τριγώνων και είναι 

απαραίτητη η παρουσία του ανώτερου εαυτού για να προχωρήσουμε.  

Κάθε σύμπαν εξελίσσεται ξεχωριστά από τα άλλα. Με τη μόνη διαφορά 

ότι η εξέλιξή του γίνεται κατ’ αναλογία των άλλων. Πως συμβαίνει αυτό; 

Είναι πραγματικά κάτι μαγικό. Δεν υπάρχει αυτούσια ελεύθερη 

βούληση στο σύμπαν. Με την έννοια ότι κάθε ατομική  βούληση 

αποτελεί μία ίνα της δέσμης της συλλογικής βούλησης του 

Σχεδίου του ίδιου του πλανήτη, του ίδιου του ειρμού σκέψης που 

εκφράζεται μέσα από τις οντότητες αυτές του ίδιου του ειρμού 

του ηλιακού κέντρου που τροφοδοτεί, του ίδιου του ειρμού του 
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γαλαξιακού κέντρου και ούτω καθεξής. Το εγώ και το εμείς 

ταυτίζονται. Αυτό που τροποποιείται είναι οι ανθρώπινη αντίληψη, είναι 

ο βαθμός της επίγνωσης των όντων.  

Μην ξεχνάτε ότι το νεογνό νιώθει, όπως έχετε αντιληφθεί, ως μέρος της 

μητέρας του, ενωμένο με τη μητέρα του, αργότερα αποταυτίζεται, 

αποκτά δική του διακριτή προσωπικότητα και πλέον χρειάζεται να 

αναπτύξει την αντίληψη της εξατομίκευσής του η οποία, στο ύψιστο 

σημείο της, θα οδηγήσει τον άνθρωπο πίσω στη συλλογικότητα, 

εμπλουτισμένο με τις εμπειρίες όλου του ταξιδιού.  

Πως συνδέονται όλα αυτά με την πληροφορία που σας έδωσα τις 

προηγούμενες φορές, ότι στο εξάκτινο σύμπαν βασιλεύει η πληροφορία; 

Μοιάζει με ένα νοητικό γλωσσοδέτη. Πολύ δύσκολο στην κατανόηση όλο 

αυτό. Η πληροφορία είναι αυτή που γεννά πραγματικότητες. Κάθε 

πραγματικότητα έχει ως απώτερο στόχο να αφομοιωθεί και πάλι 

στο μεγάλο Όλον εκπληρωμένη.  

Ποτέ μέχρι τώρα δεν συλλάβατε μία πραγματικότητα ως οντότητα. 

Καταφέρατε να συλλάβετε την έννοια του χρόνου ως οντότητα. Σας 

οδηγήσαμε προς αυτή την αντίληψη. Την έννοια του χώρου. Μην 

ξεχνάτε τους Αιώνες, οντότητες που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις… αλλά 

εδώ δεν αναφερόμαστε στους Αιώνες. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μία 

πληροφορία, που αποτελεί από μόνη της πραγματικότητα. Τι είναι μια 

πραγματικότητα; Είναι μία εμπειρία, χειροπιαστή η μη, είναι μία 

εμπειρία την οποία κάποιος εμπειράται… κάποιος βιώνει. Την 

βιώνει παθητικά; Την βιώνει ως κομμάτι του είναι του; Κάθε άλλο! Είναι 

εκεί έξω, την βιώνει έξω από αυτόν, με σκοπό τη μάθηση και την εξέλιξη.  

Κάθε πληροφορία αποτελεί ένα μικρό στοιχείο σκέψης. Ποιος 

μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό άλλωστε; Ως στοιχείο σκέψης η ίδια 

διαθέτει ένα -ή στηρίζεται σε ένα- ελάχιστο μέρος νοητικής ουσίας.  Ένα 

μέρος της Θείας νοητικής ουσίας εκφράζεται μέσω της 

πληροφορίας, που αποτελεί μία πραγματικότητα. 

Πραγματικότητα είναι ένα κβάντο, ένα άτομο, ένα μόριο, ένα 

κύτταρο, ένας άνθρωπος, ένα βουνό, ένας πλανήτης, ένα 

σύμπαν. Πραγματικότητα είναι ένα γεγονός που συμβαίνει στην 

κοινωνία σας. Αυτό το γεγονός αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο 

ποσό νοητικής ουσίας. Επομένως, διαθέτει μία στοιχειώδη νόηση 

ή ικανότητα νόησης.  

Εάν θεωρήσετε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο των πάντων και ότι 

σύμφωνα με τη δική του θέληση μπορεί να κάνει τα πάντα να 

ανταποκρίνονται και ότι τα πάντα είναι νεκρά γύρω του, εκτός από αυτόν 

τον ίδιο και μόνο αυτός διαθέτει συνείδηση, τότε αυτό που σας λέω 

μπορείτε να το διαγράψετε και να το πετάξετε στα σκουπίδια. Εάν όμως 
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αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένας κρίκος της μεγάλης 

αλυσίδας της ύπαρξης, την οποία εκδηλώνει ο Θείος Νους, τότε είναι 

βέβαια αντιληπτό, κατανοητό αυτό που σας περιγράφω.  

Εσείς ήδη μιλάτε για νοήμονες ενέργειες. Νοήμονες φλόγες της 

δημιουργίας και ούτω καθεξής. Εγώ τώρα σας φέρνω μπροστά στο 

γεγονός της νοημοσύνης/μιας πραγματικότητας, η οποία δεν 

είναι τόσο ισχυρή από μόνη της ώστε να επικρατήσει, αλλά 

αλληλεπιδρά με τις άλλες νοημοσύνες γύρω της, μικρότερες και  

μεγαλύτερες αυτής και μέσω της συνδιαλλαγής αυτής, της 

συνομιλίας, τροποποιείται ανάλογα. Όλο αυτό που σας περιγράφω 

θα μπορούσατε να το δείτε στη διδασκαλία μιας θεραπευτικής, μιας από 

εκείνες τις θεραπευτικές μεθόδους που σας λένε «αν θέλετε να αλλάξετε 

μία κατάσταση, ρίχνοντας ενέργεια, οραματιστείτε την κατάσταση 

ανάμεσα στα χέρια σας, στείλτε την ενέργεια που θέλετε και δείτε την 

να θεραπεύεται.» Είναι τόσο απλό. Μόνο που εδώ εισάγω το στοιχείο 

της νοημοσύνης. Έχουμε λοιπόν μια πληροφορία που αποτελεί 

γεγονός και είναι από μόνη της, ως πληροφορία, νοήμων.  

Με αυτό το δεδομένο, πώς φτάνει μία πληροφορία να κατισχύσει όλων 

των υπολοίπων, πώς φτάνει η πληροφορία να βασιλέψει σε ένα σύμπαν, 

όπως το εξάκτινο σύμπαν; Για να δούμε. Η πληροφορία βασιλεύει 

όταν η νόησή της επιβληθεί σε όλους εκείνους που 

περιλαμβάνονται στην εμπειρία της. Όταν όλοι από κοινού 

πιστέψουν σε αυτό που η πληροφορία δείχνει. Αν αποδεχθούν ότι 

αυτή η πληροφορία είναι πραγματική και είναι η μόνη πραγματικότητα 

που υπάρχει, τότε η πληροφορία κατισχύει. Βασιλεύει. Με ένα τέτοιο 

σύμπαν σχετίζεται η Ευρυδίκη και θα δείτε αργότερα το γιατί.  

Σε μία πληροφορία επικοινωνίας, σε μία κοινωνία, σε ένα σύμπαν 

πληροφορίας όπως το δικό σας, επικοινωνίας όπως το δικό σας, είπαμε 

ότι δεν μπορεί να βασιλεύσει η πληροφορία, γιατί τα πάντα είναι 

σε ροή. Επικοινωνούνται τα πάντα. Υπάρχει διαλεκτική. Υπάρχει 

διαρκής γέννηση και αναγέννηση. Το Α και το Β έρχονται σε 

συγκερασμό για να δώσουν το Γ και ούτω καθεξής. Γι’ αυτό είχα δηλώσει 

ότι σε αυτό το σύμπαν βασιλεύει η επικοινωνία. Η διαρκής ροή. Γιατί 

αλήθεια ο Δημιουργός θα κατέληγε στη δημιουργία ενός σύμπαντος 

όπου βασιλεύει η πληροφορία; Ενός σύμπαντος δηλαδή, στο οποίο οι 

οντότητες που το κατοικούν, βρίσκονται αντιμέτωπες με παγιωμένες 

ενέργειες και πεποιθήσεις; Η εμπειρία τους είναι κλεισμένη στην 

πραγματικότητα συγκεκριμένων πληροφοριών.  

Θα σκεφτείτε βεβαίως ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Γη. Δεν είναι 

λίγες οι κοινωνίες, ούτε μικρές, που εγκλωβίζονται σε ορισμένες 

πραγματικότητες. Η πληροφορία συχνά φαίνεται να διαστρέφεται 

όταν επικοινωνείται. Κι αυτό γιατί μπορεί να είναι η ίδια κατά 
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μήκος μιας ακτίνας φωτός για παράδειγμα, αλλά το σημείο του 

θεατή αλλάζει θέση διαρκώς. Και ένα γεγονός που συχνά 

αντιλαμβάνεστε, όσοι εργάζεστε εσωτερικά/νοητικά, είναι ότι υπάρχουν 

φορές που, ενώ βλέπετε μία ιδέα, ένα ιδανικό, μετά από λίγο αντικρύζετε 

αυτό το ιδανικό τόσο διαστρεβλωμένο, που σας απογοητεύει... που είναι 

ακριβώς αντίθετο από αυτό που πιστεύατε. Βλέπετε το ίδιο ιδανικό 

υλοποιημένο, σε καταστάσεις που θεωρείτε αταίριαστες γι’ αυτό. Και 

τότε αναγκάζεστε να εγκαταλείψετε αυτή την πληροφορία. Τη βλέπετε 

διαστρεβλωμένη και την εγκαταλείπετε.  

Όμως εδώ ξαναλέω ότι είναι το θέμα του παρατηρητή στο γραμμικό 

χρόνο. Μπορεί να βλέπετε μια πραγματικότητα μπροστά σας και 

να συμφωνείτε με αυτή, αλλά όταν η πραγματικότητα 

μετακινηθεί στο χρόνο και στο χώρο, ενώ εσείς μένετε σταθεροί, 

θα φανεί ολωσδιόλου εχθρική, ολωσδιόλου αντίθετη από την 

προηγούμενη έκφρασή της.  

Όλη αυτή την ώρα δεν κάνω άλλο από το να σας ερμηνεύω τη 

λειτουργία του Θείου Ειρμού, δίνοντάς σας κλειδιά για την κατανόηση 

του τρόπου σκέψης του ιδίου του σύμπαντος και βέβαια και εσάς των 

ιδίων, της σκέψης της δικής σας. Διότι το ζητούμενο είναι να σταθείτε 

έξω από τις σκέψεις σας και όχι απλώς να παρακολουθήσετε τη 

ροή των μικρών σκέψεων και να τις αφήνετε να φεύγουν για να 

μένετε σταθεροί στο κέντρο σας αλλά πλέον να αναγνωρίζετε τα 

μοτίβα λειτουργίας που βρίσκονται πίσω από αυτές και τις 

αντιστοιχίες που υπάρχουν με τον ειρμό της θείας σκέψης - στα 

άδυτα του νου, πραγματικά.  

Αυτή την περίοδο περνάτε μέσα από μία εμπειρία, από μία 

πραγματικότητα/πληροφορία που φέρει μία συγκεκριμένη δόνηση. 

Κάποιοι θα εξέφραζαν λίγο διαφορετικά αυτό που θέλω να πω, θα 

μιλούσαν για πλανητικές επιρροές, παράθυρα πλανητικών επιρροών. Το 

αναφέρω γιατί δεν είναι τυχαίες οι πλανητικές επιρροές. Και εκεί για 

πληροφορίες πρόκειται, αλλά επειδή το πράγμα θα γίνει ακόμα πιο 

περίπλοκο, για την ώρα ας μείνουμε στο γεγονός που βιώνει η 

ανθρωπότητα ολόκληρη - και καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι στην 

λεγόμενη πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό το γεγονός είναι μία 

πληροφορία, όπως είπαμε. Ο τρόπος σκέψης άλλαξε. Η ανθρωπότητα 

αλλάζει -με αργά βήματα, ναι, τελικά όμως αλλάζει. Θα σας έλεγε 

κάποιος «Μη τσιμπάτε στο φόβο, μη μπαίνετε στην ενέργεια του φόβου. 

Είναι όλα πλαστά, δεν υπάρχει αυτό». Εγώ δεν σας λέω ότι δεν υπάρχει 

αυτό. Σας λέω ότι αυτή η πραγματικότητα συμβαίνει και εκφράζει 

μια ορισμένη νοημοσύνη. Και αν αυτό το γεγονός σας 

«καπελώσει» νοητικά, αν η διάνοια, η νοητική δόνηση αυτού του 

γεγονότος σας καπελώσει, σε εισαγωγικά, νοητικά, τότε θα 
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αφήσετε την πληροφορία να βασιλεύσει και εσείς θα είστε 

έρμαιά της. Έχει τη δική της συνειδητότητα αυτή η πληροφορία. 

Δεν σημαίνει ότι κάποιος κακός άνθρωπος τη δημιούργησε, για 

να σας υποβάλλει νοητικά. Όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη 

συνειδητότητα. Ποια θα είναι η δική σας στάση απέναντι στη 

συνειδητότητα αυτή;  

Θεωρείστε λοιπόν ότι αυτό το γεγονός είναι μία οντότητα που βρίσκεται 

μπροστά σας. Μεσολαβεί ανάμεσά σας το εξαγωνικό παράθυρο με το 

πεντακάθαρο διαυγές τζάμι. Πάρτε λίγα λεπτά για να κοιτάξετε μέσα από 

το παράθυρο αυτό το γεγονός, αυτή την οντότητα και συνδιαλλαγείτε 

μαζί της. Αλληλεπιδράστε, όπως θα αλληλεπιδρούσατε με μια 

οποιαδήποτε οντότητα. Πάρτε για αυτό πέντε λεπτά.  

[Παύση 5΄] 

[Μεσολάβησε μοίρασμα των εμπειριών] 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Φεύγετε και ερχόμαστε πάλι να μαζέψουμε την ενέργειά σας, την 

εστίασή σας, να τη φέρουμε σε μας… στην άλλη πλευρά του πέπλου.  

Η νοημοσύνη που διαχειρίστηκες [Σημ.: εδώ απευθύνεται στην Άννα, 

αναφορικά με την εμπειρία που είχε στην άσκηση]  ονομάζεται ‘Αμήν’ 

και χειρίζεται τους ανθρώπους εδώ και πολύ καιρό, εδώ και χιλιάδες 

χρόνια. Είναι μια νοημοσύνη η οποία γεννήθηκε σαν παιδί 

βασανιστηρίων εθνών από άλλα έθνη. Είναι μια οντότητα ενεργειακή, η 

οποία έρχεται για να πάρει εκδίκηση για τα πάθη τα οποία κάποιοι 

βίωσαν. Η εξάλειψή της στηρίζεται σε 3 παράγοντες: είναι η 

ελπίδα και η πεποίθηση για ένα καλύτερο αύριο - μη γελιέστε, η 

ελπίδα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο-, είναι η κάθαρση και είναι 

το μεγαλείο της ψυχής που λέει μέσα της «Εγώ θα τα βγάλω 

πέρα, θα ξεπεράσω όλους τους κινδύνους, εγώ θα τα 

καταφέρω». Αυτά τα 3 στοιχεία μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο 

της αποκατάστασης της ισορροπίας που διαταράσσει αυτή η οντότητα.  

Τα πάθη γεννάνε άλλα πάθη. Ο πόνος γεννά πόνο, γεννά 

σκεπτομορφές πόνου. Το ότι βρίσκονται κατά διαστήματα 

κάποιοι ιοί ή κάποιοι άλλοι παράγοντες που εκφράζουν αυτές τις 

ενεργειακές ρίζες του πόνου, είναι απλώς ο τρόπος. Έχει να κάνει 

με τον τρόπο. Και η ανθρωπότητα η ίδια έχει πολύ βαθιά δουλειά να 

κάνει, σε σχέση με την κάθαρση αυτών των σκεπτομορφών. Δεν το 

διανοείστε…  
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Έχοντας φτάσει σε ένα επίπεδο που αντιλαμβάνεστε την έννοια της 

συλλογικότητας και των εγρηγορότων, μπορείτε να κατανοήσετε καλά 

το λόγο ύπαρξης αυτών των οντοτήτων. Οι ίδιες δεν είναι παρά άνεμος 

και όμως επιβάλλονται. Δεν μιλήσαμε γι’ αυτό νωρίτερα, ήθελα κατ’ 

αρχάς να σας δείξω τη νοημοσύνη με την οποία συνδέεται. Βέβαια 

μιλούσαμε για τους ειρμούς της Θείας Σκέψης. Και εγώ έφερα για 

παράδειγμα τη νοημοσύνη αυτής της συγκεκριμένης πραγματικότητας 

για να σας δείξω πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τις πραγματικότητες που 

αντιμετωπίζετε. Και είναι μια πραγματικά βαθιά δουλειά αυτή που 

μπορείτε να κάνετε.  

Τάχα αυτές οι… νοημοσύνες, είναι παιδιά της Θείας Σκέψης, παράγωγα 

του Θείου Νου; Ξεκινάμε από το γεγονός ότι είναι πραγματικότητες - 

εκδηλωμένες πραγματικότητες. Ως τέτοιες καταλαμβάνουν χώρο και 

χρόνο. Είναι σκεπτομορφές, μεγάλες, εγρηγορότα που δημιουργούνται 

από τα «παιδιά του Θεού», σε εισαγωγικά ή μη. Δημιουργούνται από 

τους  μικρούς/μεγάλους δημιουργούς στη Γη. Είναι πραγματικότητες.  

Αντί αυτού θα μπορούσα να σας φέρω μια άλλη πραγματικότητα, 

ανθρωπογενή. Θα παρατηρήσετε ότι οι πραγματικότητες που σας 

ταλανίζουν είναι ανθρωπογενείς. Η φύση από μόνη της δεν σας έχει 

προβληματίσει τόσο πολύ, ποτέ. Υπάρχουν τα φυσικά φαινόμενα, τα 

οποία όμως ήδη γνωρίζετε ότι ενδυναμώνονται λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η φύση δεν δημιουργεί προβληματικά εγρηγορότα. 

Δεν σας δημιουργεί προβλήματα. Τα προβλήματά σας σχετίζονται με 

τους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόσαστε, γιατί έτσι 

θα μπορέσετε να βάλετε τα πράγματα σε τάξη και τη νοητική σας 

δραστηριότητα να την αξιοποιήσετε κατάλληλα. Για να διαχειριστείτε 

τους προβληματισμούς σας και τις προβληματικές νοητικές οντότητες 

γύρω σας.  

Παρόλα αυτά υπάρχουν όντως πραγματικότητες μη προβληματικές, τις 

οποίες βιώνετε. Καταρχάς υπάρχει ένα σύμπαν που βιώνετε, με τον 

περιορισμένο δικό σας τρόπο. Κατανοητό. Υπάρχει η προσωπική σας 

πραγματικότητα, του δικού σας εαυτού, με τον οποίο είστε 

υποχρεωμένοι να ζείτε διαρκώς -και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Είναι 

μία πραγματικότητα. Εσείς είστε μία πραγματικότητα. Υπάρχει η 

πραγματικότητα των διαστάσεων. Από μόνες τους είναι νοήμονες.  

Θέλω να τραβήξω την προσοχή σας σε όλα τα επίπεδα των 

πραγματικοτήτων που μπορείτε να βιώνετε. Και στο γεγονός ότι 

με ανάλογο τρόπο μπορείτε να αλληλεπιδράτε με όλες αυτές. Δεν 

χρειάζεται να φοράτε μαγικό καπέλο  και να κρατάτε στο χέρι σας μαγικό 

ραβδί. Μπορείτε να το κάνετε έτσι απλά, από το εξαγωγικό παράθυρο 

της ισορροπίας, με το καθαρό τζάμι.  
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Βλέπετε, με όλη τη θεωρητικολογία, όπως θα λέγατε, η σημερινή 

παράδοση ήταν πολύ πρακτική. Καλείστε στο επόμενο εξάμηνο να 

εργαστείτε υπερεντατικά με τον εξαγωνικό καθρέφτη και το εξαγωνικό 

παράθυρο. Μείναμε πίσω στην εργασία με την πυραμίδα και αυτό 

συνέβη γιατί πρέπει να πάρετε λίγο χρόνο να δουλέψετε 

προσωπικά, πριν έρθετε σε μένα για να προσθέσω περισσότερες 

πληροφορίες. Μέχρι την επόμενη συνάντηση θα παρακαλούσα 

να το έχετε κάνει.  

Σας αγαπώ και σας υπολήπτομαι. Σας σέβομαι βαθύτατα, για το στοιχείο 

του χρόνου που έχετε βάλει στην πραγματικότητά σας, του πιεστικού 

χρόνου, τόσο ώστε να μην μπορείτε να επενδύσετε ενέργεια σε 

οτιδήποτε άλλο από όσα αγαπάτε. Είναι μια μεγάλη απόφαση Ψυχής το 

να βάλει το στοιχείο του χρόνου -και μάλιστα του πιεστικού χρόνου- 

στην ενσάρκωσή της.  

Σας χαμογελώ γλυκά λέγοντας αυτά τα λόγια γιατί, καθώς με ακούτε, 

συνειδητοποιείτε πως δεν είναι αυτό που θέλατε να συμβεί και, να πάρει 

η ευχή, πότε έγινε αυτή η συμφωνία;  

«Πότε ακριβώς αποφάσισα», λέτε, «να βάλω στη ζωή μου πιεστικό 

χρόνο;» 

«Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου», λέτε.  

Αλήθεια, γιατί δεν προσπαθείτε να διαχειριστείτε και αυτή την 

πραγματικότητα μέσα από το εξαγωνικό παράθυρο και άλλες επίσης, 

όπως σενάρια της ζωής σας που σας προβληματίζουν; Μπορείτε να 

βάλετε θεωρητικά τα πάντα. Πίσω από αυτό το παράθυρο μπορείτε να 

τροποποιήσετε τα πάντα, αντιμετωπίζοντας, ορώντας και 

κατανοώντας την νοημοσύνη που βρίσκεται εκεί. Συζητώντας όχι 

για το πως μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα, αλλά με το ίδιο το 

«πρόβλημα», σε εισαγωγικά ή μη, με την ίδια την 

πραγματικότητα που σας προβληματίζει. Ανάγεστε σε βασιλείς 

της επικοινωνίας.  

 

Και έτσι είναι.  

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 
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