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Ο  Κύκλος του Αλέξανδρου: 

Η Πανδημία 

Συνάντηση 4η 25.03.2021 

 

Μείνετε αυτοί που είστε.  

Για την ώρα είμαι κοντά σας εγώ, ο St.Germain και ο Αλέξανδρος έρχεται... 

και ο Κρύων της μαγνητικής υπηρεσίας είναι εδώ επίσης.  

Τη διδασκαλία θα την κάνει ο Αλέξανδρος, ο οποίος είθισται να φέρνει 

σπουδαία πράγματα για την ανθρωπότητα. Είναι εκείνος ο συνδετικός κρίκος 

μεταξύ της ύλης και του Πνεύματος, που κάνει καταπληκτική γείωση των 

πνευματικών ενεργειών… είναι αυτός που μπορεί. «Δύναμαι» λέει και 

προχωράει. Ευχής έργο θα ήταν, να αναλάβετε τις δυνάμεις του, να 

συγκροτηθείτε γύρω από αυτόν πνευματικά και να τον αφήσετε να οδηγήσει 

το έθνος με μεγάλα βήματα, σταθερά. 

Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για σας ο Αλέξανδρος, για την Ελλάδα. Όχι ένα 

κεφάλαιο της ιστορίας, της αρχαίας ιστορίας, που προκαλεί το θαυμασμό των 

ανθρώπων παγκοσμίως αλλά ένα μεγάλο ενεργειακό κεφάλαιο για την 

Ελλάδα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί και μελλοντικά, σε 

όσα έρχονται να συμβούν. Είναι τελειωμένος Θεός, μ’ έναν τρόπο που δε 

μπορείτε να υπολογίσετε στον νου σας ακόμα, δεν μπορείτε να το συλλάβετε 

καθαρά και δεν έχει τόση μεγάλη σημασία να προσπαθήσετε να το κάνετε, 

γιατί ούτως ή άλλως η πορεία σας θα σας φέρει εκεί. 

Αφήστε την Ελλάδα να κρατηθεί, να κρεμαστεί αν θέλετε, στην καθοδήγηση 

του Αλέξανδρου. Καταλαβαίνω ότι είναι ο καιρός πολύς που απαιτείται για να 

συνδεθούν ψυχικά οι άνθρωποι, να παραδειγματιστούν, να βρουν έναν κοινό 

στόχο, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι μια μορφή της ιστορίας που βρίσκεται 

στην άλλη πλευρά του πέπλου. Γι’ αυτόν το λόγο όμως, επειδή ακριβώς 

βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πέπλου, ο Αλέξανδρος που γνωρίζατε μπορεί 

να παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί ο ίδιος έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά 

της ύλης, γιατί δε φέρει μια προσωπικότητα που μπορεί να προκαλέσει τριβές 

με τις δικές σας προσωπικότητες και λειτουργεί συνολικά σαν ένας φάρος, 

ανδρείας, κ.τ.λ. Το πώς θα πείσετε τους ανθρώπους να το κάνουν αυτό είναι 

ένα άλλο θέμα. Δουλέψτε με τον Αλέξανδρο, γιατί σας αξίζει και του αξίζετε! 

Ας περάσουμε όμως στη συνάντηση και στο κυρίως θέμα σας, που είναι η 

διδασκαλία του Αλέξανδρου, γύρω απ’ αυτά τα υποατομικά, όπως αποκαλείτε, 

σωματίδια. Παραμένω εδώ, μαζί με την δυπόλοιπη συντροφιά για να 

στηρίξουμε την ομάδα με τις ενέργειες μας.   

Ο λόγος στον Αλέξανδρο.  
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Αλέξανδρος 

Προχωρώ και στέκομαι ανάμεσα σας, πάνω στη φλόγα της Εστίας, στο κέντρο 

του κύκλου που σχηματίζετε. Σχηματίζεται ο κύκλος μεταξύ σας, από τα 

σημεία στα οποία στέκεστε. Είναι ένας νοητός κύκλος… και νοητικός. Με 

θάρρος και τόλμη σας οδηγώ.  

Χρειάζεται θάρρος για να ξεπεράσετε ορισμένες εγγραφές, που φέρετε στη 

συνείδηση σας, γύρω από το τι είναι φυσικό και τι αφύσικο. Εγγραφές που 

τέθηκαν από την κοινωνία, από το κοινωνικό set up, την κοινωνική 

διάρθρωση, το κοινωνικό σύστημα της εποχής την οποία ζείτε. Πράγματα που 

τώρα φαίνονται φυσικά, δεν θα μπορούσαν με τίποτα να σταθούν λίγους 

αιώνες πριν, ούτε καν λίγες δεκαετίες πριν. Αδημονείτε να προχωρήσετε, 

βιάζεστε, θέλετε να πάτε μπροστά και κάθε φορά, κάτι φαίνεται να σας 

κρατάει πίσω… και κάθε φορά που είσαστε/στέκεστε, μπροστά σε μια νέα 

ανακάλυψη, νέα συνειδητοποίηση, τρομάζετε. Το νέο που έρχεται προκαλεί 

διακυμάνσεις στη συνείδηση σας, γιατί εισχωρεί ανάμεσα στις παγιωμένες 

πεποιθήσεις και τις ταράζει, τις μετακινεί και τρομάζετε για το τι μπορεί να 

σημαίνει κάτι, αν το δείτε από πολλές ακόμα απόψεις, προσωπικές ή γενικές. 

Είστε εγκατεστημένες ιδέες, όλοι σας, όλες σας. Είστε εγκατεστημένες 

ιδέες. Ιδέες που έχουν ριζώσει, έχουν εγκατασταθεί για τα καλά, σε 

μια μορφή, φυσική μορφή κι όταν κάποιος πάει να τις ξεκουνήσει, 

αντιδρούν, χάνουν την ισορροπία τους, σας δημιουργούν θυμό, 

εκνευρισμό, γιατί κάτι αλλάζει στο κατεστημένο, γιατί βρίσκεστε 

ξαφνικά σ΄ ένα νέο πεδίο. Έτσι λοιπόν, όταν καταφέρετε να ξεπεράσετε 

την αρχική ταραχή και την έντονη συναισθηματική και νοητική διακύμανση, 

που δημιουργεί μια νέα ιδέα/ενέργεια, προχωράτε λίγα βήματα και, πάνω που 

νιώθετε ότι η νέα ιδέα έχει εγκατασταθεί ικανοποιητικά, ένα νέο κύμα 

αντίδρασης ξεχύνεται από μέσα σας. Γιατί, καθώς η ενέργεια βυθίζεται 

βαθύτερα, ριζώνει βαθύτερα, συνεχίζει να τινάζει στον αέρα ό,τι άλλο υπήρχε, 

συμβατό ή ασύμβατο. Και με τα συμβατά στοιχεία θα βρει μια νέα ισορροπία, 

με τα ασύμβατα όμως τι γίνεται; Καθώς ριζώνει, πλησιάζει περισσότερο στις 

γέφυρες του εαυτού σας με το εγώ και τότε η παροιμιώδης σκιά ξεπετάγεται 

αντιδραστικά και παύει κάθε πρόοδος και φαίνεται, σαν ποτέ να μην κάνατε 

την παραμικρή πρόοδο, φαίνεται σαν ό,τι πήρατε να ήτανε σκουπίδια, που 

δεν σας εξυπηρετούν σε τίποτα. Σαν εκείνη η μεγάλη πάλη του εαυτού με τον 

εαυτό, του εαυτού που θέλει να δεχτεί κι εκείνου του μέρους του που 

προσπαθεί απλώς να συντηρήσει αυτό που είχε κατακτήσει.  

Κάθε άλμα που κάνετε, κάθε μεγάλη πρόοδος, συνειδητοποίηση, ανακάλυψη, 

επιφέρει τέτοιες αντιδράσεις και είναι πολύ κατάλληλη η λέξη breakthrough… 

breakthrough,  για να αποτυπώσει την κίνηση της ενέργειας. 

Είναι αναμενόμενο λοιπόν, κατά την είσοδό σας σ΄ αυτό το νέο πεδίο, την 

συνειδητοποιημένη είσοδο σας στο υποατομικό επίπεδο, να έρθει η ώρα που 

θα συναντήσετε μια τέτοια αντίδραση και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, ήδη 

από τώρα, ώστε όταν έρθει η ώρα, να μη βρείτε ψευδείς δικαιολογίες, τυπικές 

ή άλλες, για να εγκαταλείψετε τη μάχη -τη μάχη της συνείδησης. Οι μάχες 

που δίνετε είναι πολλές καθημερινά, είναι μάχες στο εξωτερικό επίπεδο, στα 
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εσωτερικά πεδία… αυτή είναι μια μάχη συνείδησης, πολύ βαθιά. Γιατί όταν 

μιλάμε για το υποατομικό επίπεδο, δεν μπορούμε να μιλάμε για το 

φυσικό πεδίο ταυτόχρονα. Δεν πρόκειται για το φυσικό πεδίο όπως το 

γνωρίζετε, μιλάμε για τις Δημιουργικές Δυνάμεις, τις ίδιες τις 

Δημιουργικές Δυνάμεις που αποκτούν φορείς σε μια πρωτογενή μορφή, ώστε 

στη συνέχεια να μπορέσουν να δομήσουν τη μορφή. Είναι περισσότερο 

στροβιλιζόμενες ενέργειες, παρά μορφές. Σίγουρα δεν είναι μορφές με 

την έννοια της μορφής που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις σας, δεν μπορείτε 

να τα αντιληφθείτε ούτε καν μ’ ένα μικροσκόπιο, αποδεικνύετε την ύπαρξη 

τους εμμέσως. 

Θα έρθει η ώρα λοιπόν, για εσάς, που θα βρεθείτε μπροστά σ’ ένα στεγανό 

και δε θα μπορέσετε να προχωρήσετε άλλο. Θα πείτε: «Μέχρι εδώ ήταν, τέρμα 

για μένα, τελείωσε, δεν υπάρχει άλλο, δεν μπορώ να το ανεχθώ άλλο, δεν 

μπορώ να αντέξω άλλο αυτή την τρέλα, δεν είναι για μένα αυτό, θα γυρίσω 

σ’ αυτά που ήξερα». 

Κάντε το, αν θέλετε. Εγώ όμως είμαι εδώ για να το προβλέψω και να σας 

προειδοποιήσω ότι δεν θα είναι παρά μια αντίδραση της σκιάς, εκείνου του 

μέρους του εαυτού σας που θα προσπαθεί να κρατήσει τα κεκτημένα του, να 

κρατήσει εκείνα που νομίζει ότι κέρδισε και φοβάται τόσο μη τα χάσει. 

Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα συνείδησης. Μην αργείτε, κάντε πίσω τώρα, 

αν νιώθετε τη σκέψη σας να σας οδηγεί αλλού. Όταν προχωρήσετε λίγο 

ακόμα, δεν θα έχει επιστροφή το ταξίδι, γιατί δε θα μπορείτε να πείτε ότι δε 

καταλάβατε καλά. 

Πάρτε λοιπόν μερικές βαθιές, χαλαρές και αβίαστες αναπνοές...  

Συνδεθείτε μαζί μου, καρδιά με καρδιά. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος και στέκομαι 

στη φλόγα της Εστίας, στο κέντρο του κύκλου, ανάμεσα σας. 

Οραματιστείτε μπροστά σας ένα ουράνιο τόξο, πανέμορφο, τεράστιο, αιθέριο, 

όλα τα χρώματα της ίριδας κι ακόμα περισσότερα, που το ανθρώπινο μάτι δε 

μπορεί να διακρίνει καθαρά. Όλα τα χρώματα της ίριδας… μέσα σ΄ αυτά 

πορεύεστε. Αφήστε τον εαυτό σας να πορευθεί μέσα στο ουράνιο τόξο, όχι 

βιαστικά. Ο στόχος μας δεν είναι να φτάσετε στην άλλη του άκρη, ο στόχος 

μας είναι να μπείτε στο ουράνιο τόξο, να νιώσετε τις ενέργειες του, την 

απαλότητα των χρωμάτων του, τη λαμπερότητα του, την υφή του.  

Στην άλλη άκρη του ουράνιου τόξου βρίσκεται μια πόρτα, μια μεγάλη πόρτα. 

Όσοι θέλετε να επιστρέψετε, μπορείτε να γυρίσετε στο σημείο απ’ όπου 

ξεκινήσατε. Όσοι επιθυμείτε να προχωρήσετε, κινηθείτε επάνω στο ουράνιο 

τόξο, αργά, ρυθμικά, με την ησυχία σας.. μέχρι να φτάσετε στην πόρτα που 

σας περιέγραψα.  

Σας περιμένω να μπείτε, έναν έναν, μία μία ξεχωριστά.  

Η Άννα ρωτάει: «Μήπως τώρα θα κυνηγήσουμε μονόκερους; Τι σχέση έχει 

το ουράνιο τόξο με τα θεμελιώδη σωμάτια; Είναι τόσο φανταστικό όσο αυτά, 

τόσο άπιαστο όσο αυτά για μας; Είναι θέμα της φαντασίας μας;» 
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Το θέμα είναι να ξεπεράσεις το εγώ σου φτάνοντας στην άλλη πλευρά. 

Αυτό συμβολίζει το πέρασμα του ουράνιου τόξου. 

Σας θέλω αρκετά καθαρούς, για να περάσετε στη νέα εμπειρία. Μη ξεχνάτε 

ότι είστε συνδεδεμένοι μαζί μου, καρδιά με καρδιά. Μοιραζόμαστε το Πυρ της 

Καρδιάς. Η καρδιά σας είναι γεμάτη από το καρδιακό πυρ του Αλέξανδρου. 

Νιώθοντας αυτό το πυρ, θα μπορέσετε να προχωρήσετε παραπέρα.  

Στον κόσμο των συχνοτήτων και των πιθανοτήτων μια πύρινη καρδιά 

είναι η βάση έλξης και συσπείρωσης όλων των απαραίτητων 

συστατικών για τη δόμηση μιας νέας μορφής, για τη δόμηση μιας νέας 

πραγματικότητας. Μια χλιαρή καρδιά δεν είναι αρκετή, χρειάζεται η πύρινη 

καρδιά. Η πύρινη καρδιά διαφεντεύει τ΄ άστρα, είναι η θέληση, είναι ο 

σκοπός, είναι δύναμη που κινεί τα σωματίδια σε υποατομικό επίπεδο. Αν 

κάποιος κατανοήσει τα λόγια μου, ικανοποιητικά, σ΄ έναν ικανοποιητικό 

βαθμό, μπορεί «να μετακινήσει βουνά», όπως είπε.. κάποιος κάποτε.  

Ας μη κάνουμε αυτό όμως αλλά ας προσπαθήσετε μέσω της διαχείρισης των 

σωματιδίων να ελέγξετε κάποιες όψεις του εαυτού σας. Αυτό θα είναι μια καλή 

αρχή, πριν προχωρήσετε σε άλλες εφαρμογές.  

Αφήστε τα μάτια σας να ανοίξουν 9 φορές περισσότερο, να γίνουν 9 φορές 

μεγαλύτερα από αυτό που είναι τώρα, εσωτερικά. Δηλώστε, ξεκάθαρα την 

πρόθεση σας,  οι εσωτερικοί οφθαλμοί σας να διευρυνθούν 9 φορές. 

Νιώθετε τη διαφορά; Είναι σαν να χωράτε στο οπτικό σας πεδίο ακόμα 

μεγαλύτερο χώρο - και όχι μόνο στο οπτικό σας πεδίο αλλά και εσωτερικά, 

στην αντίληψη σας. Με τα μάτια σας προσαρμοσμένα, με τον τρόπο αυτό, 

πλησιάστε το επίπεδο της υποατομικής μορφής. Δεν χρειάζεται, φανταστείτε, 

να κάνετε zoom in, δεν χρειάζεται να εστιαστείτε όπως κάνατε τις 

προηγούμενες φορές στο κύτταρο, στον πυρήνα, στο DNA, στο μόριο κ.τ.λ. 

Περνώντας τη γέφυρα και την πόρτα, διευρύνοντας τα  μάτια σας 9 φορές, 

λειτουργείτε στο υποατομικό επίπεδο. Η εστίαση είναι σημαντική! Αυτό που 

συλλαμβάνουνε εδώ τα μάτια σας, είναι πρωτοφανές για την ανθρώπινη 

εμπειρία... είναι οι Κοσμικές Δυνάμεις, όπως ελάχιστοι άνθρωποι, διαχρονικά, 

είχαν ποτέ την ευκαιρία ν’ αντιληφθούν. 

Ενεργείτε στο επίπεδο των «υποατομικών μορφών» .  

Δηλώστε την πρόθεση σας, να φέρετε την σημερινή εργασία εις πέρας μέχρι 

το τέλος… μέχρι το τέλος...  

Το μόριο της αλήθειας κρύβεται εδώ! Η ύπαρξη της αλήθειας στη 

μορφή, βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Αν μπορείτε να δικαιολογήσετε 

κάτι ως αληθινό, σε αυτό το πεδίο, στο υποατομικό επίπεδο, τότε 

αληθεύει παντού. Με άλλα λόγια, το υποατομικό επίπεδο μοιάζει με τη 

Λυδία λίθο* της α-λήθειας, τη λυδία λίθο της πραγματικότητας. Είναι 

το επίπεδο στο οποίο στερεύει η μάγια, η πλάνη της μορφής. Επίσης, 

είναι το επίπεδο απ’ το οποίο αυτή ξεκινά. 
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Χρειάζεται να εν-νοείτε, να θυμόσαστε, ότι εδώ δεν φτάσατε μόνοι σας 

ενεργειακά, κάποιος σας έφερε. Η μορφή μου είναι αυτή που στέκεται ως 

κλειδούχος και δίνω την άδεια γι’ αυτή την προσέγγιση.  

Με τα 9 φορές μεγαλύτερα, εσωτερικά σας μάτια κοιτάξτε βαθιά γύρω σας. 

Θα μπορούσατε να δείτε πεδία μορφής, αλλά δεν έχει νόημα να το κάνετε. 

Αυτό που χρειάζεται να δείτε εδώ, ν’ αντιληφθείτε για την ακρίβεια, είναι 

Δυνάμεις (με κεφαλαίο δέλτα)...  

Τείνετε να προσωποποιείτε τις Δυνάμεις κι αυτό γιατί δε γνωρίζετε την 

πραγματική τους κατάσταση. Εδώ είναι το πεδίο των Θεών, επί γης. Κάθε 

δύναμις έχει ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος.  

Αφήστε τον εαυτό σας, με τα 9 φορές μεγαλύτερα μάτια, να αντιληφθεί το 

χώρο σε όλες του τις διαστάσεις. 

[Μικρή παύση] 

Ο χώρος σχηματίζεται από την αρνητική ύπαρξη, έτσι ώστε κάθε τι 

που προβάλει μέσα από αυτόν να γίνεται αντιληπτό ως υπαρκτό. Οι 

Δυνάμεις καθορίζουν το ύψος, καθορίζουν το μέτρο του πεδίου. Κάθε 

μια από αυτές τις Δυνάμεις υπάρχει, δηλαδή, γίνεται αντιληπτή/ορατή στο 

χώρο και υφίσταται μέσα στον καθένα και την καθεμία από εσάς. Αποτελείστε 

από ένα σύμπαν τέτοιων δυνάμεων. Είστε ορατοί στο χώρο, επειδή αυτές οι 

Δυνάμεις σας συνιστούν… σας συνθέτουν.  

Δοκιμάστε να διευρύνετε τώρα το πεδίο σας, σηκώνοντας τα μάτια σας ψηλά 

-τα μεγεθυμένα εσωτερικά μάτια σας, σηκώστε τα ψηλά.  

[Μικρή παύση] 

Μπορεί να διαπιστώσετε ήδη, ότι αποκτάτε ιδιαίτερη αντίληψη των ενεργειών 

που σας περιβάλλουν. Όχι οπωσδήποτε σχηματίζοντας μια συγκεκριμένη 

εικόνα αλλά αποκτώντας μια ορισμένη αίσθηση της ενέργειας. 

Και τώρα.. στρέψτε τα μεγεθυμένα σας μάτια προς τα κάτω.  

[Μικρή παύση] 

Θυμηθείτε, σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή Εγώ Είμαι Εδώ και σας δείχνω τρόπους 

για να αναπτύξετε τεχνικές. Κάποιοι ίσως από εσάς, που έχουν μεγαλύτερη 

έφεση, θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μου, για να αναπτύξουν τις δικές 

τους τεχνικές. Είμαι εδώ για όλους. 

Εδώ και αρκετή ώρα, βρίσκεστε σ’ ένα χώρο μη μορφής, σ’ ένα πεδίο πολύ 

μακριά από κάθε μορφή που είχατε ποτέ αντιληφθεί. Αυτό, μπορεί 

δυνητικά να απελευθερώσει μεγάλο μέρος του δυναμικού σας, γιατί 

βάζει όρια στο πριν και το μετά. Είναι από μόνο του ένα κατώφλι συνείδησης, 

είναι αυτό που αντιλαμβανόσασταν μέχρι χθες, μέχρι σήμερα κι αυτό που 

μπορείτε να αναγνωρίσετε από εδώ και πέρα. Και για την ώρα, μπορεί να μην 

είναι αρκετά φαντασμαγορικό αλλά μπορεί να σας συγκλονίσει άμα το 

καλοσκεφτείτε.   

Σε αυτό το πεδίο θα εργαστούμε από εδώ και πέρα.  
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Κλείστε λίγο τα μάτια σας στο μισό, ό,π ότι ήτανε πριν. Τι διαφορά 

αντιλαμβάνεστε; Η διαφορά είναι ως προς αυτό που βλέπατε έξω από εσάς ή 

προς αυτό που καταλαβαίνατε μέσα σε εσάς;  

Αυτή τη στιγμή, το εγώ σας αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια 

του Δημιουργού, τίποτε περισσότερο.. τίποτα. Αυτή τη στιγμή το εγώ 

σας, απαρτίζεται από μερικές βασικές... θεμελιώδεις δυνάμεις, είναι καθαρό. 

Είναι ελεύθερο, απείρως ελεύθερο σε σχέση με αυτό που βιώνατε πριν. Είστε 

μόνο συνειδητά φορτία, συνειδητοποιημένα φορτία σκέψης του 

Θείου Νου. 

Βρίσκεστε μαζί μου εδώ και με παρακολουθείτε καθώς φλέγομαι. Μαζί μου 

φλέγεστε κι εσείς, στο καρδιακό Πυρ. 

Οι Δυνάμεις που μας συνθέτουν δημιουργούν Φως, το στοιχείο του 

πυρός επικρατεί. Δεν θα ήσασταν φλόγα αν επρόκειτο για μια μόνο 

δύναμη, όμως πρόκειται για σύνθεση Δυνάμεων, πρόκειται για ένα 

χορό Δυνάμεων (με κεφαλαίο δέλτα), αυτό είναι που ανάβει τη Φωτιά 

και η φωτιά είναι καθαρτήρια, είναι απόλυτα καθαρτήρια, σε ό,τι 

αφορά όλα όσα ήσασταν πριν -πριν από αυτή την εμπειρία.         

Το να βρίσκεστε κάθε μέρα εδώ για λίγα λεπτά, σε αυτήν την κατάσταση 

συνείδησης, είναι που θα σας προετοιμάσει για το επόμενο βήμα.  

Περνάτε κάθε μέρα τη γέφυρα του Ουράνιου τόξου, μπαίνετε από την πόρτα 

πίσω από την οποία σας περιμένω, συνδεόμαστε καρδιά με καρδιά, μας 

συνδέει το Καρδιακό Πυρ, διευρύνετε τα εσωτερικά σας μάτια 9 φορές, 

κοιτάζετε γύρω, επάνω, κάτω. Αφού κοιτάξετε όπως θέλετε, μειώνετε στο 

μισό το εύρος των ματιών σας και αντιλαμβάνεστε εσωτερικά τη φλόγα που 

είστε, τη φλόγα που δημιουργεί  η σύνθεση  των Δυνάμεων, στο δικό σας 

εστιακό σημείο του χώρου και του χρόνου. 

Έχοντας πει αυτά, δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω για σήμερα… και θα 

επιθυμούσα, αντί καληνύχτας, να σας δω να αποσύρεστε σιωπηλά 

διατηρώντας το επίπεδο συνείδησης στο οποίο βρίσκεστε τώρα, όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Αν μπορείτε, κοιμηθείτε όντας σε αυτό το επίπεδο. 

Με τις ευλογίες τις δικές μου και όλων των παρισταμένων οδηγών. 

Αλέξανδρος.     

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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