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Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας:  

Στα Άδυτα του Θείου Ειρμού Σκέψης 

«Ο Καθρέφτης του Νου» - 11.04.2020 

 

Πάρτε βαθιές αναπνοές, όπως πολύ καλά κάνετε, γιατί χρειάζεται να 

αναπνέετε όλο και περισσότερο αυτήν την περίοδο… Φοβόσαστε αυτήν 

την περίοδο αγαπημένοι μου να αναπνέετε, φοβόσαστε μήπως μπει μέσα 

σας ο ιός και αναπνέετε με πολύ προσοχή. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας 

να φοβάται να αναπνεύσει βαθιά; Μην το κάνετε αυτό.  

Χρειάζεται να αναπνέετε αβίαστα. Δεν υπάρχει χειρότερος φόβος από 

τον φόβο της αναπνοής. Εισπνεύστε και αφήστε τον αέρα να γεμίσει 

τους πνεύμονές σας. Αφήστε την ενέργεια να γεμίσει το σώμα σας. 

Νιώστε τη να κατεβαίνει στην κοιλιά, στο υπογάστριο, να ρέει μέχρι τις 

πατούσες, να ρέει μέχρι τα ακροδάκτυλα των χεριών ακόμα. 

Επαναλάβετε τον αναπνευστικό κύκλο πέντε – έξι φορές, 

οραματιζόμενοι την ενέργεια να κινείται με τον τρόπο αυτό.  

Χρειάζεται να εισπνέετε βαθιά, μέχρι τα άδυτα της ύπαρξής σας. 

Σας το έχουν ξαναπεί αυτό. Εισπνεύστε και νιώστε την ενέργεια του 

αέρα να φτάνει μέχρι τo τρίτο, το δεύτερο κέντρο σας κάτω από τον 

αφαλό. Είναι το βαθύτερο σημείο της ύπαρξής σας. Αφήστε το να γεμίσει 

με την ενέργεια του εισπνεόμενου αέρα – με την ενέργεια της ζωής. Μην 

επιτρέπετε σε κανέναν να σας κάνει να αναπνέετε βιαστικά, 

επιφανειακά. Αναπνεύστε βαθιά. και τώρα είστε εδώ που πρέπει να είστε. 

Για άλλη μια φορά εγώ και η συνοδεία μου σας καλωσορίζουμε στον 

κύκλο μας. Οραματιστείτε ότι βρίσκεστε σε έναν κύκλο, όπου η ενέργεια 

ρέει από τον έναν στον άλλον περιστροφικά, με τη φορά του ρολογιού. 

Από εσάς προς αυτόν που βρίσκεται αριστερά σας. Παίρνετε από δεξιά, 

δίνετε από αριστερά. Επιτρέψτε στην ενέργειά μας να κινηθεί στον 

κύκλο σας με τον τρόπο αυτό. Αφήστε εμάς να περιδιαβούμε τον 

ενεργειακό σας χώρο, να κινηθούμε ανάμεσά σας και να καθίσουμε κι 

εμείς στον κύκλο σας. Στο φυσικό πεδίο απέχετε αρκετά μεταξύ σας 

αλλά ο κύκλος έχει γεμίσει κι έχει κλείσει κι εγώ βρίσκομαι εδώ και σας 

παρατηρώ. 

Αφήστε τώρα στο κέντρο του κύκλου να δημιουργηθεί ένα μεγάλο, 

εξάκτινο αστέρι. Ένα εξάκτινο αστέρι. Δύο τρίγωνα ενωμένα σε αστέρι. 

Είθε η ενέργεια του εξαγώνου, του εξάκτινου αστεριού, να είναι μαζί 

σας. Στο κέντρο του αστεριού και του κύκλου, τοποθετήστε έναν φαλλό, 
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ισχυρό. Μετανάστη. Και πάρτε δυο λεπτά για να νιώσετε την ενέργεια 

που δημιουργείται.  

Το εξάκτινο σύμπαν είναι εδώ. Και ο φαλλός της Δημιουργίας, 

μετ-ανιστάμενος ενεργεί.  

Τα σύμπαντα εκφράζονται από τον καθρέφτη του νου σας. Κι 

έχουμε μιλήσει αρκετά μέχρι τώρα για τον καθρέφτη αυτόν και σ’ αυτόν 

τον κύκλο συγκεκριμένα εργαστήκατε με τον εξάγωνο καθρέφτη. Επειδή 

λοιπόν τα σύμπαντα εκφράζονται στον καθρέφτη του νου σας, η 

πυραμίδα της Γης καθρεφτίζεται στο οριζόντιο επίπεδό της 

σχηματίζοντας οκτάεδρο. Αυτό το εύρημα χρειάζεται να το δείτε από 

άλλη οπτική. Καθόλου άγνωστος δεν σας είναι ο ρόμβος ούτε το σχήμα 

με τις δύο πυραμίδες και την κοινή έδρα. Δεν σας είναι άγνωστο το 

οκτάεδρο, προφανώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο οκτάεδρο 

έχετε ένα καθρέφτισμα του σύμπαντος στο οποίο ζείτε, το οποίο 

εμπειράσθε, στον καθρέφτη του νου. Και είναι αξιοσημείωτο ότι η μία 

πλευρά είναι αντίθετη από την άλλη, ανάποδη από την άλλη. Στον 

καθρέφτη του σπιτιού σας καταλαβαίνετε αυτήν την διαφορά αλλά δεν 

την αξιολογείτε αρκετά. Τώρα, με τον τρόπο αυτό θα αξιολογήσετε τη 

διαφορά ανάμεσα στο φυσικό και στο νοητικό. Στο καθρέφτισμα δηλαδή 

του σύμπαντός σας στον νου.  

«Μα φαίνονται τα πάντα ανάποδα. είναι σαν να στέκομαι, να πατάω 

πάνω σε έναν καθρέφτη και να βλέπω ανάποδα.» 

Γύρω απ’ αυτήν την ιδέα, απ’ αυτό το σημείο, χρειάζεται να 

εργαστείτε και να αφήσετε το νου σας ανοιχτό να συλλάβει. Να 

συλλάβει τη διαφορετικότητα των νοητικών όντων, των όντων του 

ιδεατού, από τα όντα τα πραγματικά για το δικό σας σύμπαν. Δεν θα 

βγείτε αλώβητοι από αυτό. Δεν θέλω να σας ανησυχήσω αλλά μία τέτοια 

εργασία προκαλεί αναταράξεις, γιατί σχετίζεται με τα τρίσβαθα της 

ύπαρξής σας, γιατί θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα 

πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κατανοήσετε αρκετά για να 

αλλάξετε τελικά τον τρόπο σκέψης σας, τον τρόπο θέασης των 

πραγμάτων. Λέω λοιπόν σήμερα να σας καληνυχτίσω νωρίς και να σας 

αφήσω να ασχοληθείτε με αυτήν τη συγκεκριμένη προοπτική του 

οκτάεδρου, της πυραμίδας στο στοιχείο του αέρα. 

Ξεχάστε ό,τι άλλο έχετε να κάνετε και αφοσιωθείτε σ’ αυτό. Πάρτε 

χρόνο, μαζέψτε την ενέργειά σας και συλλογιστείτε. Συ-λογιστείτε, 

πάνω στο οκτάεδρο, τη διπλή πυραμίδα. Θα χρειαστείτε βέβαια τη 

βοήθειά μου, γι’ αυτό δεν θα απομακρυνθώ.  

Δώστε… κατ’ αρχήν δώστε πέντε λεπτά στον εαυτό σας για να σταθείτε 

μέσα σε ένα οκτάεδρο, μέσα στη διπλή πυραμίδα. Το οκτάεδρο 
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συμβολίζει το στοιχείο του νου -το στοιχείο του αέρα, κατά συνέπεια και 

του νου.  

Θα σας ζητήσω να σταθείτε μέσα στο οκτάεδρο, όπως θα στεκόσασταν 

μέσα σε μία πυραμίδα. Τα πόδια σας στην έδρα της πυραμίδας. Από την 

έδρα και κάτω είναι το καθρέφτισμα. 

Μέσα στο οκτάεδρο υπάρχει άφθονο μωβ. Μωβ-μπλε… με μπλε τόνους. 

Ξεκινήστε από το μελιντζανί με έντονους μπλε τόνους και αρχίστε να το 

ανοίγετε, μέχρι να φωτιστεί και να απαλύνει.  

Κυριαρχία της Γνώσης. Στο παρόν επίπεδο η Γνώση κυριαρχεί. Έχει 

αποκωδικοποιηθεί ρευστά και διαχέεται παντού μέσα στο οκτάεδρο. 

Τόσο η μία πυραμίδα όσο και η άλλη μοιράζονται τα ίδια στοιχεία, την 

ίδια γνώση. Περιβεβλημένη από το εξάκτινο αστέρι αυτή η Γνώση γίνεται 

Δύναμη. Αυτό που μπορείτε να κάνετε δηλαδή τώρα για να συνδεθείτε 

με το εξάκτινο σύμπαν, που έχει έρθει πια τόσο κοντά, είναι να 

οραματιστείτε ένα εξάκτινο αστέρι στο ύψος της έδρας των δύο 

πυραμίδων, στη μέση δηλαδή του οκτάεδρου.  

Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να φέρετε ένα οκτάεδρο μπροστά 

στα μάτια σας, στο ύψος των ματιών σας και να δείτε τις δύο πυραμίδες 

να πλησιάζουν περισσότερο, την πάνω πυραμίδα να κατεβαίνει, την 

κάτω να ανεβαίνει, έτσι ώστε αυτό που φαινόταν πριν σαν ρόμβος, 

να γίνει ένα εξάκτινο αστέρι.  

Έχετε παραιτηθεί ήδη από την προσπάθεια να καταλάβετε. Το ξέρω. 

Αφήστε εμένα να οδηγήσω και να εξηγώ, όπου χρειάζεται. Η Γνώση 

γίνεται Δύναμη όταν υπερισχύσει το εξάκτινο αστέρι.  

Τα πάντα γίνονται φως. Βέβαια, καθώς οι δύο πυραμίδες μπαίνουν η μία 

μέσα στην άλλη, το ίδιο συμβαίνει και με τη δική σας φιγούρα καθώς 

διαλογίζεστε μέσα στο οκτάεδρο. Η φιγούρα σας έχει το δικό της 

ανάποδο καθρέφτισμα. Καθώς οι δύο πυραμίδες ενώνονται, τα πόδια της 

κάτω φιγούρας πλησιάζουν περισσότερο προς τα επάνω, προς το κεφάλι 

της επάνω φιγούρας. Αυτό λέγεται αντιστροφή πολικότητας. Σε κάποιες 

ενεργειακές τεχνικές, εδρεύει η συνείδηση σε έναν τέτοιο σχηματισμό. 

Για να το διατυπώσω διαφορετικά, ορισμένες ενεργειακές τεχνικές 

χρησιμοποιούν αυτόν τον σχηματισμό για τροποποίηση της συνείδησης.  

Σ’ αυτήν τη μίξη παύει να λειτουργεί το καθρέφτισμα. Αλλά το 

αντικείμενο και το καθρέφτισμά του ενώνονται μέσα από τη διαφορά 

πολικότητας σε μία πράξη ένωσης. Ένωσης των αντιθέτων. Δεν έχει 

σημασία ποια πλευρά κατέχει ποιόν πόλο. Χρειάζεται να είναι αντίθετης 

πολικότητας και είναι εκ των πραγμάτων αντίθετης πολικότητας, γιατί 

πρόκειται για καθρέφτισμα. Μπαίνουμε τώρα στην εξήγηση ορισμένων 

πραγμάτων που δεν ήταν αρκετά κατανοητά προηγουμένως. Μ’ αυτόν 
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τον τρόπο θα καταλάβετε πώς λειτουργεί η διαδικασία του 

καθρεφτίσματος και μάλιστα του καθρεφτίσματος των όψεών σας.  

Πιστέψτε με, αυτή η εξήγηση, αυτή η κατανόηση είναι απαραίτητη για 

να προχωρήσετε στη συνέχεια στη λειτουργία του εξάκτινου σύμπαντος. 

Για να σας γίνει καλύτερα κατανοητή η λειτουργία του εξάκτινου 

σύμπαντος και επίσης να σας είναι πολύ καλύτερα κατανοητή η 

λειτουργία κάθε καθρεφτίσματος.  

Υπάρχουν ενδείξεις σοφίας στο ομαδικό σας γίγνεσθαι. Ας 

προχωρήσουμε… 

Ανοίξτε τώρα τα μάτια και κοιτάξτε τον εαυτό σας σαν να κοιτάζατε μέσα 

από έναν καθρέφτη. Οραματιστείτε ότι κοιτάζετε τον εαυτό σας στον 

καθρέφτη. Τι στοιχεία, τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο εαυτός; Μη έρθετε 

σε επαφή, μη συγχωνευθείτε, μην περάσετε μέσα στον καθρέφτη, μην 

αφήσετε τον εαυτό να περάσει έξω. Απλώς κοιταχτείτε και κρατήστε στο 

νου σας την ποιότητα που βλέπετε σ’ αυτόν τον εαυτό. Αυτός ο εαυτός 

είναι το αντίθετό σας. Είναι το πολικό σας αντίθετο.  

Και τώρα, δώστε στον εαυτό σας χρόνο να ερμηνεύσει τι σημαίνει αυτό. 

Τι σημαίνει αυτό που είδατε στην άλλη πλευρά. Αυτό που είδατε στην 

άλλη πλευρά, τι σημαίνει για εσάς που είσαστε από τη δική σας πλευρά 

του καθρέφτη; 

Και για να κάνουμε τη διαδικασία πιο συμμετοχική και να βοηθήσουμε 

στην κατανόηση της εργασίας αυτής, μπορείτε τώρα να μοιραστείτε την 

εμπειρία και τις σκέψεις σας.  

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών]   

 

Προχωράμε. 

Ο λόγος που γίνεται αυτή η άσκηση είναι για να εκμαιεύσει από μέσα 

σας την αλήθεια – τη δική σας αλήθεια. Και η άσκηση έγινε απ’ όλους 

αλλά σε διαφορετικό επίπεδο δράσης και νόησης. Δεν λειτουργήσατε 

στο ίδιο επίπεδο. Παρόλα αυτά λάβατε ό,τι έπρεπε να λάβετε την 

παρούσα στιγμή. Η άσκηση είχε σαν στόχο να σας δώσει να καταλάβετε 

πως, ο άνθρωπος που βλέπετε να σας πλησιάζει στον εσωτερικό σας 

καθρέφτη, γιατί είναι μία εσωτερική, οραματική άσκηση, είναι το 

αντίθετο από αυτό που εκφράζετε οι ίδιοι αυτή τη στιγμή, είναι ένα 

ανάπτυγμα του εαυτού σας σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει 

με όλες τις όψεις του εαυτού σας.  
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Όσο εσείς επιλέγετε να κρατάτε μόνο ένα μέρος της ενέργειάς σας, θα 

βλέπετε τα υπόλοιπα να ξετυλίγονται γύρω σας, να αναπτύσσονται γύρω 

σας στον εσωτερικό σας καθρέφτη με άλλες μορφές. Άλλες μορφές, 

άλλοι τύποι νοημοσύνης. Αυτό το ανάπτυγμα παίζει τον εξής ρόλο… 

Είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε τον εαυτό σας όπως είναι; Όχι πάντοτε, 

σπάνια θα έλεγε κανείς. Μη αποδεχόμενοι όμως τον εαυτό σας όπως 

πραγματικά είναι, μη μπορώντας και μη θέλοντας συχνά να τον δείτε 

όπως είναι, εκφράζετε μεμονωμένες όψεις, ένα περιορισμένο κομμάτι 

της ενέργειάς σας και αφήνετε το άλλο αναλλοίωτο και ανεξέλικτο, να 

ελλοχεύει στο υποσυνείδητό σας. Κάθε καθρέφτης είναι μία πύλη σε ένα 

άλλο σύμπαν, σε ένα άλλο επίπεδο, έστω. Αυτό έχει ειπωθεί και ισχύει 

όπως ειπώθηκε.  

Σ’ αυτά τα επίπεδα όμως συναντάτε και όλες τις όψεις του εαυτού σας 

που αγνοείτε, ηθελημένα ή μη και οι οποίες, απ’ τη στιγμή που 

βρίσκονται αποκλεισμένες από αυτό που επιθυμείτε να 

εκφράσετε, έχουν άλλο πρόσημο. Έχουν άλλο πρόσημο, όμως είναι 

εκεί και είναι δικές σας. Σας πλησιάζουν ως ένας άλλος εαυτός και 

εκφράζουν εκείνο το δυναμικό που έχει αρνητικό πρόσημο, αντίθετο 

πρόσημο, επειδή βρίσκεται στο ανέκφραστο, στο ανεκδήλωτο. Με αυτήν 

την έννοια, κάθε καθρέφτισμα είναι ένα μέρος του εαυτού σας που δεν 

έχει εκφραστεί. Μέσα από τον καθρέφτη γίνεται η αναγνώριση, η 

ευαισθητοποίηση, η διεργασία και, τελικά, η συγχώνευση των όψεων 

αυτών. Και η συγχώνευση καταλήγει να γίνει τη στιγμή που ο εαυτό σας 

έρχεται στην πλευρά σας και ενώνεται μαζί σας. Ο εαυτός σας ή 

οποιοδήποτε καθρέφτισμα, με όποια άλλη μορφή τον βλέπετε εκεί έξω. 

Την ώρα που περνά στη δική σας πλευρά, γίνεται η συγχώνευση στην 

έκφρασή σας. Επιλέγετε να εντάξετε αυτήν την όψη, αυτό το μέρος του 

δυναμικού στην τρέχουσα έκφρασή σας και σύντομα αρχίζετε να 

εκφράζετε ενοποιημένα και αυτήν την όψη. 

Κάθε φορά που εσείς απορρίπτετε ένα μέρος του εαυτού σας, το 

στέλνετε εκεί έξω. Δεν χάνεται. Μένει να ίπταται, να αιωρείται στο πεδίο 

όπου ανήκει, μέχρι να το μαζέψετε. Γι’ αυτό έχει ζητηθεί πολύ καιρό πριν 

ήδη, να γίνει η ενοποίηση των όψεών σας. Είναι σημαντικό να 

κατανοήσετε ότι αυτές οι όψεις μπορεί να έχουν οποιαδήποτε μορφή. 

Μπορεί να είναι Ολύμπιοι θεοί, εξωγήινοι, άγγελοι, δάσκαλοι, θεότητες 

διαφόρων πανθέων, μπορεί να είναι τέρατα, φριχτά όντα, μπορεί να 

είναι οτιδήποτε, οποιοσδήποτε. Είναι δικό σας. Είστε εσείς. Είναι όψη 

που σας αναλογεί και έρχεται να αντικρούσει κάθε ισχυρισμό σας ότι 

ξέρετε τον εαυτό σας, ότι γνωρίζετε τον εαυτό σας και δείχνετε όλα όσα 

είστε.  

Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Αυτό που απομένει να κάνετε είναι, κάθε 

φορά που κοιτάζετε μέσα στον καθρέφτη, να επιτρέπετε στον εαυτό σας 
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ελεύθερα να δει αυτό που υπάρχει -όχι δηλαδή να βλέπετε αυτό που 

εσείς θέλετε να δείτε, όπως κάνετε και στην καθημερινή σας ζωή συχνά. 

Να είστε ανοιχτοί και ανοιχτές για να δείτε την όψη που έρχεται και 

περιμένει να εκφραστεί με τη σειρά της και όταν την αντικρίσετε, να 

κατανοήσετε αυτό που σας συμβολίζει. Να κατανοήσετε τι συμβολίζει για 

εσάς.  

Ένας άνθρωπος που έχει  υποφέρει αρκετά, που νιώθει ότι δεν τον 

σέβονται αρκετά, που νιώθει ότι δεν έχει τη θέση που του αξίζει στη ζωή, 

θα δει μία όψη τεράστια, φαντασμαγορική, υπέροχη. Είναι το κομμάτι 

του που έχει αφήσει εκεί έξω. Κι αυτό γιατί ‘τσίμπησε’ το δόλωμα της 

εξωτερικής πραγματικότητας, σε εισαγωγικά ή μη, των εξωτερικών 

συνθηκών που του δείχνουν ότι δεν αξίζει τίποτε. Πίστεψε κατά βάθος 

αυτό και ξέχασε εκείνο το άλλο που είναι. Αυτή η μέθοδος, αυτή η 

τεχνική αν θέλετε, είναι ψυχοθεραπευτική.  

Και βέβαια, γεννάται το ερώτημα «Τι μας λες Κρύων τώρα; Σημαίνει ότι 

όλοι αυτοί οι άγγελοι, οι θεοί που έρχονται, είμαστε εμείς; Δεν είναι 

πραγματικά κάποιες οντότητες που έρχονται να μιλήσουν μαζί μας και 

να ανταλλάξουν ενέργειες μαζί μας;» 

Θα καταλάβετε καλύτερα τι συμβαίνει, όταν σκεφτείτε ότι αυτοί οι θεοί, 

οι άγγελοι, όλες αυτές οι ενέργειες, μπορούν να έρθουν σ’ εσάς μόνο 

μέσα από εσάς, μόνο μέσα από την αντίστοιχη όψη σας, που εκκρεμεί 

στο αντίστοιχο πεδίο. Όταν ένα κομμάτι δικό σας είναι σε εκκρεμότητα 

δεν μπορεί να σας πλησιάσει άλλος από εκεί. Χρειάζεται πρώτα να 

εντάξετε αυτήν την ενέργεια στο συλλογικό σας εκφραζόμενο δυναμικό, 

για να μπορέσει να σας πλησιάσει οποιαδήποτε ενέργεια εκείνου του 

πεδίου. Άρα, καθώς μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το μηχανισμό του 

καθρεφτίσματος στον νοητικό σας καθρέφτη και από τη στιγμή που 

θέλετε να περνάτε πύλες, πρέπει να ξέρετε ότι κάθε φορά θα συναντάτε 

τον εαυτό σας. Δεν μπορεί να σας πλησιάσει κανένας παρά μόνο 

μέσω του εαυτού σας -και του ευρύτερου εαυτού σας, εννοείται. 

Και αυτό που ονομάζεται ευρύτερος εαυτός, θα τον έλεγε κάποιος 

ανώτερο εαυτό, περιλαμβάνει όλες τις όψεις σας. Είστε μία σφαίρα και 

στο κέντρο είναι ο εκδηλωμένος σας εαυτός. Οτιδήποτε άλλο προσπαθεί 

να αγγίξει το κέντρο πρέπει να περάσει μέσα από το περίβλημα της 

σφαίρας. Αυτά περί καθρεφτισμάτων.  

Επίσης, έχοντας όλα αυτά στο νου σας,  μπορείτε να καταλάβετε 

ιδιαίτερα το ρόλο που μπορεί να παίξει συμβολικά η συνουσία ανάμεσα 

σε δύο όψεις. Το ίδιο το σεξ είναι το γήινο απαύγασμα αυτής της 

ενοποιητικής διαδικασίας. Μόνο που στο φυσικό πεδίο γεννά ένα παιδί, 

ένα τρίτο, διακριτό ον που συνεχίζει να εξελίσσεται, ενώ στα εσωτερικά 

πεδία δημιουργεί μία νέα συνειδητότητα. Η νέα συνειδητότητα δεν είναι 

κάτι που πέφτει από τον ουρανό, «έξω το παλιό – μέσα το καινούριο». 
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Κάθε φορά η νέα συνειδητότητα είναι μία σύνθεση αυτού που 

προϋπήρχε με το καινούριο που εισέρχεται και ανάλογα με τη δυναμική 

του τροποποιεί τη συνείδηση.  

Στο βαθμό λοιπόν που το σεξ είναι δύναμη, αφού έχει τη δυναμική αυτή 

της συν-χώνευσης ενεργειών, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην 

αφομοίωση των όψεών σας.  

Εδώ φαίνεται να εγείρονται διάφορα ερωτηματικά. Μπορείτε να πάρετε 

χρόνο για να τα μοιραστείτε. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μοιραστείτε 

ως σκέψη ή ως απορία; 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα σκέψεων] 

 

Πάρτε μερικές βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές.  

Και φέρτε μπροστά σας πάλι τον καθρέφτη. Οραματιστείτε τον 

καθρέφτη, κοιτάξτε πάλι τον εαυτό σας μέσα. Κοιτάξτε στον καθρέφτη 

και επιτρέψτε σε όποια μορφή, σε όποια όψη σας είναι κατάλληλο να 

πλησιάσει. Απλώς παρατηρήστε. 

Κάντε τον καθρέφτη εξάγωνο! 

Η συνείδησή σας κυμαίνεται. Δεν είστε πάντοτε στο ίδιο επίπεδο 

συνειδητότητας. Τροποποιείται ανάλογα με τις περιστάσεις μέσα από τις 

οποίες εξελίσσεστε. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ ένα καθρέφτισμα μπορεί να 

είναι πραγματικά ενδεικτικό των όψεών σας, όταν εσείς προσπαθείτε να 

επιβάλλετε τη μορφή που θα δείτε, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. 

Επίσης, λειτουργεί περισσότερο στις περιπτώσεις που το άτομο είναι 

ιδιαίτερα συναισθηματικό. Όταν λειτουργεί μέσα από το συναίσθημα, 

μέσα από το θυμοειδές, χρειάζεται να δηλώσει την πρόθεσή του να έρθει 

σε επαφή με την άλλη πλευρά. Και τότε εισρέουν πολλοί συμβολισμοί, 

που δείχνουν τις όψεις που έχει αφήσει εκεί έξω. Ένα άτομο που είναι 

κατεξοχήν νοητικό, έχοντας μάθει να χειρίζεται τη νόησή του, μπορεί να 

είναι πιο υποβόλιμο εσωτερικά – θα καταλάβετε… 

Μπείτε και πάλι στο οκτάεδρο. Στο οκτάεδρο που έχει γίνει πλέον ένα 

εξάκτινο αστέρι, όταν το κοιτάζετε μπροστά σας. Είστε μέσα στο 

οκτάεδρο. Κάθε φορά που συγχωνεύετε μια όψη, αυξάνεται το 

επίπεδο της νόησης. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα αυξάνεται η 

ευαισθησία του ατόμου στα εντυπώματα του πεδίου με το οποίο 

συνδέεται η συγκεκριμένη όψη. Επίσης, θεωρητικά, «γεννιέστε» στο 

αντίστοιχο επίπεδο. Το παιδί που προκύπτει από τη συγχώνευση μίας 

τέτοιας όψης, γεννιέται σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο είστε εσείς στο 

φυσικό πεδίο, στο σύμπαν που ζείτε, καθώς έχει τροποποιηθεί η 
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συνείδησή σας και εκφράζετε, εξωτερικεύετε αυτό το τροποποιημένο 

σύνολο. Αντίστοιχα, στο πεδίο απ’ όπου προέρχεται εκείνη η όψη, 

«γεννιέται» ο συνειδητός εαυτός εκείνου του πεδίου.  

Κάποιος θα το έλεγε σκεπτομορφή. Κάποιος θα μιλούσε για ένα 

συλλογικό εγρηγορός. Στην πραγματικότητα, είναι και πάλι ένα δικό σας 

ανάπτυγμα. Μόνο που αυτό το ανάπτυγμα είναι πλέον συνειδητό. 

Έχετε επαφή με την νόηση εκείνου του πεδίου. Έχει γεννηθεί μία κόρη 

και ένας γιος. Η κόρη είναι στο φυσικό πεδίο και ο γιος είναι στο νοητικό 

-στο εσωτερικό πεδίο ή στο αντίστοιχο σύμπαν. Και η πολικότητα είναι 

αυτή, επειδή εκείνη η όψη, εκείνο το ανάπτυγμά σας λειτουργεί θετικά 

σε σχέση με τη γήινη παρουσία σας. Λειτουργεί δυναμικά σε σχέση με 

τη γήινη παρουσία σας.  

Έτσι λοιπόν, έχουμε δύο πόλους αντίθετους, της οντότητας στο φυσικό 

πεδίο, της όψης στο άλλο επίπεδο, του παιδιού, της κόρης που γεννιέται 

στο φυσικό πεδίο, της συνείδησης που εκφράζεται μέσω του φυσικού 

σώματος και του υιού που εκφράζεται μέσω του άλλου πεδίου. Τέσσερα. 

Αυτός ο συνδυασμός είναι ιερός. Οι μυημένοι μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα. Πατέρας, Μητέρα, Υιός και Κόρη. Τέσσερα σε Ένα. Και 

εδώ μπορείτε να αντιστοιχίσετε ακόμα και τα στοιχεία της φύσης. Εδώ 

μπορείτε να αντιληφθείτε επίσης την έδρα της πυραμίδας, καθώς και τις 

έδρες του εξάεδρου, δηλαδή του κύβου. Αν αναλογιστείτε τον 

συνδυασμό των ενεργειών, θα καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι αυτά 

που σήμερα λέγονται και που, ενώ αφορούν τη βάση της ίδιας της 

μαγείας, δεν δίνονται σήμερα για να εκτελέσετε μια μαγική εργασία αλλά 

για να κατανοήσετε σε βάθος και με τρόπο επιστημονικό, την εσωτερική 

σας διεργασία. Κάθε τι που φέρνετε σε ύπαρξη με έναν ανάλογο τρόπο 

αποτελεί μαγική εργασία αλλά δεν μπορείτε να το κατανοήσετε ούτε να 

το αξιοποιήσετε, γιατί δεν το γνωρίζετε. Δεν είστε εξοικειωμένοι και δεν 

έχετε την παραμικρή ιδέα για το πώς στ’ αλήθεια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. Όμως, όσο πιο συνειδητοί είστε σε αυτό, τόσο βαθύτερα 

θα μπορέσετε να προχωρήσετε στο Γνώθι σαυτόν. Ακόμα περισσότερο, 

θα λέγαμε, να προχωρήσετε στην κατανόηση του εξάκτινου σύμπαντος, 

που κρύβει τόσα μυστικά πίσω του / μέσα του.  

Έτσι λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για την τεχνική της διπλής πυραμίδας / 

οκτάεδρου, την τεχνική της συγχώνευσης των όψεών σας και 

εξηγήσαμε τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης 

αυτών των όψεων.  

Ως κερασάκι στην τούρτα, θα προσθέσω ότι, αν θέλετε τώρα να 

γειώσετε την όψη σας που αντιστοιχεί στο εξάκτινο σύμπαν, θα 

το κάνετε με τον ίδιο τρόπο. Θα αφήσετε αυτήν την όψη, μέσα από 

τον εξάγωνο καθρέφτη να φανεί μπροστά σας, θα της επιτρέψετε να 

έρθει σε σας, στη δική σας πλευρά, να γίνει η συγχώνευση, ώστε να 
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γεννηθεί η Κόρη και ο Υιός. Κι επειδή πρόκειται για τη Διαλεκτική του 

Φωτός, θα έρθει η ώρα που η Κόρη και ο Υιός θα γίνουν με τη σειρά 

τους Πατέρας και Μητέρα. Κι έτσι δημιουργείται η εξελικτική άλυσος του 

εαυτού μέσα από τα πεδία. Επιπλέον, μέσα από το ανάπτυγμά σας στην 

αντίστοιχη διάσταση, το αντίστοιχο σύμπαν, το αντίστοιχο πεδίο, πείτε 

το όπως θέλετε, είστε πλέον συνειδητοί και ενεργοί σε εκείνο το πεδίο. 

Έχετε πρόσβαση στη νόηση εκείνου του σύμπαντος. Κάτι που τώρα δεν 

σας είναι αρκετά σαφές αλλά σύντομα θα γίνει σαφές, με την 

προϋπόθεση ότι θα ασχοληθείτε, κάνοντας πράξη όσα είπαμε. 

Τελειώνοντας, σας καλωσορίζω στα Μυστικά του Φωτός και της Γνώσης. 

 

Και έτσι είναι.  

Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 
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