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Χαίρετε αγαπημένοι μου, εγώ είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας  

Σήμερα σας προσκαλώ να περάσετε μαζί μου ένα αξέχαστο βράδυ 
μετανάστευσης σε μια άλλη εποχή. Ο γραμμικός χρόνος θα μείνει πίσω και 
θα ζήσετε τη δημιουργία μιας άλλης διάστασης.  

«Ακούσαμε καλά Κρύων, «τη δημιουργία μιας άλλης διάστασης»; 

Ναι φίλοι μου, αυτό είναι που θα κάνουμε σήμερα. 

Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να σας ρωτήσω: τι σημαίνει διάσταση; 
Βρισκόμαστε στην εποχή της δημιουργίας νέων διαστάσεων και αυτό 
σημαίνει πως θα πρέπει να κατανοήσετε μερικά βασικά ζητήματα πάνω στη 

μηχανική της δημιουργίας τους.   

Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, που να μη έχει την 

ικανότητα να φέρει σε ύπαρξη μια νέα δημιουργία. Θα πρέπει να 
συνηθίσετε να σκέφτεστε τον εαυτό σας ως δημιουργό του Σύμπαντος, εν 
μέρει. Γιατί εσείς οι ίδιοι είστε ένα κομμάτι του Δημιουργού.   

Δεύτερον, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, που να μη μπορεί να 
αφομοιώσει, να κατανοήσει τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας διάστασης. 

Ο Δημιουργός δεν στερείται νοημοσύνης σε καμία εκδήλωσή του. Αυτό που 
συμβαίνει στ’ αλήθεια, είναι πως μπορεί η νοημοσύνη του να «εστιάζεται» 

σε συγκεκριμένα πεδία, ανάλογα με την ταξινόμηση της εκδήλωσής του, 
δηλαδή ανάλογα με τη συνειδητότητα που επιλέγει να εκδηλώσει κάθε 
στιγμή.  

Τρίτον, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μη θέλει με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του για δημιουργία, 

ακόμα και αν δεν μπορεί να θυμηθεί ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος 
να το κάνει. Η δημιουργία, η συν-δημιουργία, είναι το κύριο χαρακτηριστικό 
κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Και αυτό είναι κάτι που θυμόσαστε πολύ καλά 

όταν βρίσκεστε στην άλλη πλευρά του πέπλου και πασχίζετε να βρείτε ένα 
τρόπο, για να έρθετε στο γήινο πεδίο και να παίξετε με τις άπειρες 

δυνατότητες που προσφέρει.  

Σήμερα λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τον τρόπο δημιουργίας μιας 
νέας διάστασης και αυτό διαφέρει αρκετά από την έννοια της μετακίνησης 

διαμέσου των διαστάσεων που ήδη υπάρχουν. Διαφέρει ακόμα από τη 
δημιουργία μορφών στα πλαίσια των υφιστάμενων διαστάσεων.  

Τα στοιχεία που συντονίζουν τη διαδικασία της δημιουργίας μιας νέας 
διάστασης είναι τα εξής:  

Δεν δημιουργείτε τίποτε για τον μεμονωμένο εαυτό, δηλαδή για την 

όψη που συνήθως αποκαλείτε κατώτερο εαυτό, αλλά συν-δημιουργείτε 
στην Ενότητα του Πνεύματος, στο επίπεδο του εαυτού που βιώνει την 
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Ενότητα. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας που οι 

άνθρωποι δοκίμασαν να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο και απέτυχαν. Ήξεραν 
ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο για να φτάσουν σ’ αυτό το επίπεδο. Η 

«φιλοσοφική λίθος» της δημιουργίας όμως βρίσκεται πολύ πιο κοντά σας 
απ’ ότι πιστεύατε. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο τι χρειάζεται για να υλοποιήσετε 

τη δημιουργία μιας νέας διάστασης. 

Όταν δημιουργείτε στο επίπεδο του Ενός, δεν υπάρχουν 
προϋποθέσεις και όροι. Αυτό συμβαίνει, απλά γιατί πρόκειται για 

αποφάσεις που λαμβάνει η Ενότητα για τον εαυτό της, σύμφωνα με αυτό 
που επιθυμεί, δηλαδή σύμφωνα με αυτό που είναι κατάλληλο για το Όλο. 

Με άλλα λόγια, επειδή κάθε δημιουργία βασίζεται στη συνειδητότητα του 
δημιουργού της, εφόσον ξεκινήσετε τη δημιουργία σας από το επίπεδο του 
Ενός, η δημιουργία σας δεν θα υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους και 

προϋποθέσεις, πέρα από την ίδια την ουσία του Ενός.  

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών, σε όποιο βαθμό επιτυχίας και 

αν έφθασαν, αποτελούν κεκτημένο του συλλογικού. Αυτό σημαίνει 
ότι, εφόσον μετά από κάποιες προσπάθειες ανοιχτεί ένα μονοπάτι Α΄ θα  
έρθουν κάποιοι άλλοι που, περπατώντας άνετα στο μονοπάτι για το οποίο οι 

προηγούμενοι κοπίασαν, θα επιχειρήσουν να το προχωρήσουν μακρύτερα, 
δημιουργώντας την επέκταση και την εξέλιξή του. 

Το συλλογικό υποσυνείδητο διατηρεί τη μνήμη κάθε προσπάθειας, 
κάθε κίνησης, σε όλες τις μορφές εκδήλωσής του. Αυτός είναι και ο 
λόγος που επιμένουμε να σας λέμε ότι εσείς είστε τα πάντα, ότι εσείς είστε 

η σύνθεση όλων όσων προηγήθηκαν αλλά και το δυναμικό όλων όσων 
έπονται.  

Κάτι άλλο βασικό είναι η αναγνώριση αυτού καθαυτού του γεγονότος 
της ύπαρξης της Μεγάλης Ενοποιημένης Συλλογικής Βούλησης. 
Όπως εσείς, παρά το γεγονός ότι αποτελείστε από άπειρα μικρότερα 

σωματίδια, έχετε μια βούληση που αποτελεί την έκφραση όλων όσων είστε 
κάθε στιγμή, έτσι και η Μεγάλη Συλλογική Βούληση αποτελεί την έκφραση 

όλων όσων είναι η ίδια, ως Μονάδα. 

Το πολύ κοινό ερώτημα που θα προέκυπτε πριν από οτιδήποτε άλλο είναι 
«Μα, μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε μια νέα διάσταση; Δεν έχουν ήδη 

δημιουργηθεί όλα από τον Πρωταρχικό Δημιουργό, από το Πνεύμα; Οι 
διαστάσεις των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των χερουβείμ και των 

σεραφείμ και των θρόνων, ακόμα και αυτή η υλική διάσταση, δεν έγιναν 
όλα εξ’ αρχής;»  

Κι εγώ θα σας απαντούσα «Όχι». Γιατί βλέπετε, μπορεί σύμφωνα με 

κάποιες παραδόσεις σας ο άνθρωπος να «τοποθετήθηκε» σε έναν τέλειο 
κόσμο αλλά,  αν θελήσετε να διαβάσετε ανάμεσα από τις γραμμές, θα δείτε 

πως η δημιουργία δεν είναι μια κλειστή και πεπερασμένη διαδικασία. Η 
Δημιουργία είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη και δεν μπορεί να 

εγκλωβιστεί σε κάτι πεπερασμένο.   

Αυτό που προσπαθώ να σας πω με άλλα λόγια, είναι πως εσείς είστε ο 
Δημιουργός. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις για να περιγράψουν με 

ακρίβεια το νόημα που βρίσκεται πίσω από αυτό το μήνυμα. Εσείς 
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δημιουργείτε τα πάντα.  

Η αλήθεια είναι ακόμα, πως όλα γίνονται για να προχωρήσετε ένα βήμα πιο 
πέρα ως δημιουργοί, για να επιταχύνετε τον ρυθμό σας, αφού αυτό είναι 

που ζητήσατε.  

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι κατ’ αρχήν η έννοια της «διάστασης». 

Ουσιαστικά η λέξη «διάσταση» προσδιορίζει ένα πεδίο επίγνωσης. 
Πρόκειται για ένα επίπεδο εκπεφρασμένης συνειδητότητας. Είναι το 
«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ» όπως καθρεφτίζεται, όπως αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του, σε απειράριθμες μορφές πραγμάτωσης. Και θα είχε ενδιαφέρον να 
το συσχετίσετε αυτό με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, που στη 

γενική τη έννοια σημαίνει «έλλειψη ταύτισης», ή «διαφορετική θέση».  

Τώρα λοιπόν, μένει να δούμε την έννοια της δήλωσης «δημιουργώ 
άλλες διαστάσεις». Σημαίνει: «προσκομίζω στο επίπεδο του ΕΝΟΣ 

τα στοιχεία εκείνα που υποστηρίζουν την καταλληλότητα της 
δημιουργίας μιας νέας διάστασης και συμμετέχω με τις υπόλοιπες 

ενέργειες στη δημιουργία της.»  

Αυτή η Αρχή ισχύει εξίσου για την απλή δημιουργία μιας σκεπτομορφής σε 
μια συγκεκριμένη διάσταση, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, όσο και για τη 

δημιουργία μιας εξολοκλήρου νέας διάστασης. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται 
απλά και μόνο στον βαθμό του συνειδητού συντονισμού με την Ενότητα.   

Η ιδέα αυτή θα μπορούσε να γίνει πιο σαφής, αν φανταστείτε πολλούς 
ομόκεντρους κύκλους ή, ακόμα καλύτερα, πολλές ομόκεντρες σφαίρες, που 
καθεμιά περικλείει τις μικρότερες και περικλείεται από τις ευρύτερες. Έτσι, 

αν αποφασίσετε για παράδειγμα να δημιουργήσετε πάνω στην 3η ή 4η 
σφαίρα, δηλαδή στηρίξετε τη δημιουργία σας πάνω στη συνειδητότητα που 

αντιστοιχεί σ’ αυτές, η δημιουργία σας θα υπόκειται στους νόμους και 
περιορισμούς αυτών των συγκεκριμένων πεδίων. 

Αν όμως αποφασίσετε να δημιουργήσετε βασισμένοι στη συνειδητότητα της 

ευρύτερης σφαίρας, που στο παράδειγμά μας αντιστοιχεί στη Μεγάλη 
Συλλογική Βούληση, που εκφράζει και εκπροσωπεί τον ζώντα Θεό, τότε δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός, πέρα από την αναγκαιότητα της έκφρασης 
όλων όσων Είναι ο Ζωντανός Θεός. Και πρέπει να παραδεχτούμε πως αυτό 
από μόνο του σας δίνει πλήρη πρόσβαση στους πόρους και όση ελευθερία 

έκφρασης θέλετε να έχετε.  

Από τα παραπάνω λοιπόν καταλαβαίνετε, πως η ουσία της Δημιουργίας δεν 

έχει να κάνει με μυστικούς κώδικες αλλά βρίσκεται στον βαθμό ταύτισης με 
τη Μεγάλη Συλλογική Βούληση, δηλαδή στον βαθμό συντονισμού με τον 
Ζώντα Θεό.  

Ο βαθμός της ενεργού συμμετοχής σας στον Θείο προορισμό, στο Θείο 
Σχέδιο και η αποκατάσταση της ροής των ενεργειών με τον απεγκλωβισμό 

των δημιουργικών σας δυνάμεων από τα διάφορα στεγανά, είναι αυτά που 
καθορίζουν την επιτυχία σας στη διαδικασία της δημιουργίας.  

Είναι σημαντικό θα θυμάστε, πως δεν πρόκειται για μια ανταγωνιστική 
διαδικασία, γιατί οτιδήποτε επιτύχει ένας από εσάς αποτελεί κοινό απόκτημα 
όλων. Ούτε είστε οι αδύναμες υπάρξεις που τόσο καιρό νομίζατε ούτε είστε 

οι αμαρτωλοί της γης απέναντι σε έναν πλαστό Θεό. Αλλά εσείς είστε τα 
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παιδιά του Θεού. Εσείς οι ίδιοι είστε οι εξελικτικές μονάδες του Ζωντανού 

Θεού.  

Εμείς από την άλλη πλευρά του πέπλου βλέπουμε τη γήινη πορεία και 

συμμετέχουμε αλλά όπως σας έχουμε ήδη πει τόσες φορές η γη είναι το 
πεδίο της υλοποίησης κι εσείς βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή.  

Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε για κάτι ακόμα, πριν κλείσουμε τη 
σημερινή επικοινωνία. Και αυτό έχει να κάνει με τη συλλογική 
συγκατάθεση στην ατομική δημιουργία. Με άλλα λόγια, αυτό που θα 

λέγαμε δράση σύμφωνη με το Θείο Σχέδιο.  

Η μεγαλύτερη δυσκολία για να κατανοήσει κάποιος αυτή την Αρχή, 

βρίσκεται στο ότι οι άνθρωποι συνήθισαν να βλέπουν τον εαυτό τους 
διαφοροποιημένο και αποκομμένο από τον Ζώντα Θεό. Έτσι δημιουργείται 
μια πλαστή εικόνα αδυναμίας και αναξιότητας σ’ αυτούς που θα έπρεπε κατ’ 

εξοχήν να απολαμβάνουν τα αγαθά της Ενότητας.   

Και όμως, εσείς οι ίδιοι είστε τόσο οι δημιουργοί όσο και οι μονάδες 

υλοποίησης του Σχεδίου. Το Θείο Σχέδιο δεν είναι κάτι έξω και μακριά 
από εσάς. Ούτε χρειάζεται να ψάχνετε τους χαμένους παπύρους για να 
ανακαλύψετε τη μυστική σύνδεση. Ούτε χρειάζεται να καταφεύγετε σε 

ιδιόρρυθμες μεθόδους για να ζωογονήσετε αυτή τη σύνδεση. 

Τιμούμε όλα όσα επιλέγετε να κάνετε, αν έτσι επιθυμείτε και ξέρουμε την 

αξία που έχουν αυτές οι εμπειρίες στην προσωπική σας εξέλιξη. Τίποτα 
όμως δεν μπορεί να επισκιάσει την απλή αλήθεια,  είναι ότι εσείς 
είστε το Σχέδιο. Ότι το ίδιο το DNA σας αποτελεί ουσιαστικά ένα 

διάγραμμα του Σχεδίου που είστε. Ο χάρτης του κρυμμένου θησαυρού 
είστε εσείς οι ίδιοι. 

 

Και έτσι είναι  

Κρύων 
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