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Ο  Κύκλος του Αλέξανδρου: 

Η Πανδημία 

Συνάντηση 5η - 31.03.2021 

 

Ανάσες..  

Πάρτε βαθιές, χαλαρωτικές ανάσες και δείτε με να στέκομαι στο κέντρο 

του κύκλου σας, πάνω από τη φλόγα της Εστίας. 

Δεν είμαι εδώ για να ενθαρρύνω τους ανίδεους και τους ασεβείς, είμαι 

για να δώσω μια ώθηση σε όσους μπορούν. Αυτός που μπορεί, αυτός 

που δύναται, θα προχωρήσει κι άλλο. Αυτός που δεν μπορεί, θα 

σταματήσει εδώ. Σε όποιον έχει, θα προστεθούν αλλά από εκείνους που 

δεν έχουν, θα αφαιρεθούν. Χρειάζομαι εδώ θετική παρουσία, 

ενεργητική παρουσία, όχι παθητική, όχι μεμψίμοιρη στάση, όχι 

αυτολύπηση. Σεβασμό στον θεό που είσαστε, επί γης.  

Ελλοχεύουν κίνδυνοι στη δουλειά που γίνεται εδώ και οι κίνδυνοι σας 

βρίσκουν ανέτοιμους να σταθείτε ορθά. Είναι κίνδυνοι που δεν 

αφορούν τον καθένα, την καθεμιά από σας ξεχωριστά αλλά όλους μαζί 

ως συλλογικότητα, ως ομάδα κι ελλοχεύουν επειδή μπαίνετε πολύ 

βαθιά, μη γνωρίζοντας τα πεδία. Τώρα μαθαίνετε αυτά τα πεδία, 

μαθαίνετε να είστε συνειδητοί και συνειδητές. Εάν δεν κρατήσετε ψηλά 

τη δάδα με τη φλόγα, αν δεν κρατήσετε αναμένει τη φωτιά, ζωντανή 

την Εστία, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. 

Μένεται πόλεμος στα εσωτερικά πεδία στα οποία φτάνετε με τον τρόπο 

αυτό. Δεν είναι μάχες όπως τις ξέρετε στη γη αλλά όλα αυτά που 

συμβαίνουν μοιάζουν με μια σκληρή μάχη κι ο εχθρός είναι πολύ 

συγκεκριμένος, είναι αυτό που γίνεται ορατό στο πεδίο κάθε στιγμή για 

σας. Μη ξέροντας να κρατήσετε αποστάσεις, ίσες αποστάσεις, όσον 

αφορά στα σωματίδια, μπορεί να κινδυνέψετε. 

«Τι τον έπιασε τον Αλέξανδρο ξαφνικά και λέει τόσα περί κινδύνου; Τι 

μπορεί να μας συμβεί;» 

Ό,τι σας συνέβη και άλλες φορές! Όχι να χάσετε τα λογικά σας, όχι να 

συμβούν τραγικές καταστροφές αλλά να χάσετε την επίγνωση, να 

πάρουν τα μυαλά σας αέρα, να γυρίσετε και να πείτε «Τι κάνω εγώ 

στον κόσμο αυτό; Δεν έχω δουλειά εδώ.» Είναι θέματα γείωσης.  

Η μάχη καλά κρατεί.  
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Γι’ αυτό ξεκίνησα λέγοντας: σε όσους έχουν θα δοθούν περισσότερα, 

από αυτούς που δεν έχουν όμως, θα αφαιρεθούν. Χρειάζεται πίστη, 

συλλογικό πνεύμα, εγκαρτέρηση και εστίαση στη φλόγα της Εστίας - 

Την οποία κρατώ αναμένει ψηλά, όντας πάνω στην Εστία, στο κέντρο 

του κύκλου.  

Είμαι το κέντρο σας, εδώ. 

Δεν μπορεί να τα κάνετε όλα λάθος εσείς. Κι άλλοι κάνουν λάθη, δεν 

είναι δικό σας το πρόβλημα μόνο… [Σημ.: το λέει επαναλαμβάνοντας τις 

σκέψεις κάποιων]. 

Κοιτάξτε το πρόβλημα, στο βαθμό που σας αφορά κι αφήστε εκείνους 

τους άλλους που κάνουν λάθη, να αντιμετωπίσουν τα δικά τους. 

Είναι ένα θερμό επεισόδιο αυτό που συνέβη χτες, ανάμεσα στην Άννα 

κι εμένα. Πήγε να κάνει κάτι, πέρα από τις οδηγίες που έδωσα κι αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να εμπλέξει τα πεδία. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο 

και δράττομαι της ευκαιρίας από τη συζήτηση που έγινε νωρίτερα για 

να το τονίσω, να το κάνω ξεκάθαρο αυτό. Θα κάνετε μόνο, όπως σας 

λέω, ότι σας λέω...  

Και το θέμα δεν είναι αυτό ακριβώς, είναι ότι έρχεστε και ρωτάτε 

διάφορα πράγματα, θέτετε εσωτερικά πολλές ερωτήσεις. Την ώρα που 

βρίσκεστε σε αυτή τη διαδικασία, ζητάτε. Σας είπα εγώ να ζητήσετε; 

Σας είπα να ρωτήσετε; Χρειάζεται θετική παρουσία, χρειάζεται να 

μπείτε δυναμικά και να σταθείτε στο κέντρο σας, φορώντας 

πάντοτε την ημιδιάφανη ασπίδα, μεμβράνη. Δεν μπορείτε να 

έρχεστε σ’ αυτό το επίπεδο και να ρωτάτε. Δημιουργείτε κινδύνους. 

Εδώ μπορείτε να είστε, όταν ξέρετε. Αν νομίζετε ότι δεν ξέρετε 

και χρειάζεται να μάθετε κι άλλα, μείνετε έξω. Δεν επιτρέπετε 

να έρχεστε στο πεδίο αυτό ρωτώντας! Αν θέλετε να ζητήσετε, 

προσευχηθείτε και ζητήστε. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, η 

κατάλληλη περίοδος ούτε το κατάλληλο πεδίο γι’ αυτά τα πράγματα -

κι αυτό το κάνετε όλοι. 

Προτού ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα, πρέπει 

να το πω. Η Άννα συρρίκνωσε την προσπάθεια της, για ένα μικρό 

διάστημα και ήρθε σε επαφή με τον Ηλία. Όταν λέω «συρρίκνωσε την 

προσπάθεια της», εννοώ ότι έδωσε μέρος της εστίασης της στην 

σύνδεση της με τον Ηλία. Καλώς.  Εσείς τι κάνετε; Πόσο συνειδητοί και 

συνειδητές είστε, σ’ αυτό που κάνετε; Ο Ηλίας την οδηγεί και κρατάει 

ισορροπίες, γνωρίζει πώς να το κάνει. Μην αφήνετε τον εαυτό σας 

να εμπλέκεται με άλλες πρακτικές όταν κάνετε αυτές τις 

συγκεκριμένες ασκήσεις. Ο χρόνος που θα αφιερώνετε, θα είναι 

ξεκάθαρα γι’ αυτές. Όχι άλλοι παράγοντες. Αλλιώς θα μοιάζετε με μια 

αφηρημένη νοικοκυρά, που μαγειρεύοντας παίρνει τα λάθος συστατικά 
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και ρίχνει στην κατσαρόλα για το φαγητό της. Είτε άφθονο, πολύ 

περισσότερο  απ’ όσο χρειάζεται αλάτι, είτε καθόλου, είτε μπαχαρικά 

και γεύσεις που, αντί να νοστιμίσουν το φαγητό, θα το αλλοιώσουν και 

δε θα τρώγεται.  

Έπρεπε να είμαι σαφής, γιατί προχωράτε βαθιά. Ας είμαστε ξεκάθαροι 

λοιπόν, σε ορισμένα πράγματα. Δεν μπορείτε να κουβαλάτε σε αυτό το 

πεδίο όλη τη σαβούρα που υπάρχει έξω, γιατί αν το κάνετε αυτό, θα 

γυρίσει σαν μπούμερανγκ εναντίων σας. Ό,τι σαβούρα πετάξετε σ’ αυτό 

το πεδίο, θα τη δείτε να επιστρέφει πίσω. Κι εσείς βέβαια δεν πάτε 

εσκεμμένα να πετάξετε κάποια σαβούρα, όμως περί αυτού πρόκειται, 

όταν έρχεστε στο πεδίο αυτό και βγάζετε τα σώψυχά σας, τα παράπονά 

σας, τις κακίες σας, όλες εκείνες τις ενέργειες που θα έπρεπε να 

αποφύγετε να φέρετε. Μην ξεχνάτε σε ποιο πεδίο βρίσκεστε: στο 

πεδίο του Δημιουργού! Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι 

αυτό το θέμα; Αντί να μειώσετε και να λύσετε θέματα, θα τα 

μεγεθύνετε. Και δεν έχει σημασία αν θα χρησιμοποιήσετε 

συγκεκριμένες λέξεις γύρω απ’ αυτά, φέρνετε την ενέργεια αυτή. 

Έχοντας πει όλα αυτά λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε.  

Ο συλλογισμός σας πηγαίνει βαθιά. Στέκομαι στο κέντρο του κύκλου, 

πάνω από τη φλόγα της Εστίας, τη μεγεθύνω και τη μοιράζω στις δικές 

σας, μέσα από τη δική μου καρδιά. Συνδεόμαστε καρδιά με καρδιά. 

Όταν νιώσετε το πυρ της καρδιάς σας να δυναμώνει, τότε είστε έτοιμοι 

να ξεκινήσουμε. 

Σας κοιτάζω στα μάτια, έναν προς έναν, μια προς μια, αυστηρά. Σήμερα 

ναι, αυστηρά. Πρέπει να νικήσουμε, δε πάμε για να ευλογήσουμε τα 

γένια μας, θέλουμε νίκη, περί αυτού πρόκειται. Δε πάτε μόνο για μια 

εμπειρία που μπορεί να σας βγάλει οπουδήποτε, μπαίνετε για να 

νικήσετε! Αυτό είναι το πνεύμα, του όλου εγχειρήματος.  

Πάρτε λοιπόν, βαθιές, αβίαστες αναπνοές, χαλαρωτικές θα μπορούσα 

να πω, αλλά όχι τόσο -δε θέλω να… παρά-χαλαρώσετε- και πάμε να 

δούμε τι συμβαίνει σ’ αυτόν τον μικρόκοσμο, τον ελαχιστότατο κόσμο, 

απ’ τον οποίο δημιουργείται το τεράστιο, αχανές, σύμπαν που βλέπετε 

ή δε βλέπετε γύρω σας. 

Ισχύς. Δύναμις.  

Δυο λέξεις που πρέπει να σας συντροφεύουν, κάθε φορά που θα 

μπαίνετε σε αυτό το πεδίο -ενεργητικά. Δύναμις. Δεν μεμψιμοιρούμε, 

δεχόμαστε και συνεχίζουμε. 

Η ατμόσφαιρά αρχίζει να ελαφραίνει. Αρκετά από τα βαριά κομμάτια 

που κουβαλούσατε, τα αφήνετε πίσω σας πια, συνειδητά. 
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Και τώρα περάστε και πάλι τη γέφυρα του Ουράνιου Τόξου, με τον ίδιο 

τρόπο που σας είχα δείξει, όχι βιαστικά, περνώντας μέσα από το 

ουράνιο τόξο, αφήνοντας τα χρώματα του να σας λούσουν, να σας 

περιβάλλουν, όλα τα χρώματα του. Αιωρείστε μέσα από το ουράνιο 

τόξο που σας σηκώνει και σας αφήνει απαλά στην πόρτα, που βρίσκεται 

στο άλλο άκρο του. Εκεί, με τα μάτια ανοιχτά πλέον, περνάτε στην 

άλλη πλευρά. Ανοίγετε και μπαίνετε. 

Ανοίξτε τα μάτια σας, μεγεθύνετε τα 9 φορές κι αφήστε τα να δουν 

πέρα βαθιά στο διάστημα, στον κενό χώρο που απλώνεται μπροστά, 

από εκεί που ξεκινά ο ουρανός κι ακόμα παραπέρα, πέρα από τον 

ορίζοντα. Εδώ βρίσκεται για εσάς μια καινούργια αντίληψη, η αίσθηση 

της νίκης. Νικήσατε. Είστε εδώ και νικάτε.  

Δεν θα περάσετε λοιπόν ποτέ ξανά αυτή την πόρτα, με ύφος 

παθητικό, μοιρολατρικό, με οποιοδήποτε ύφος υποδηλώνει 

παθητικότητα. Για να μπορέσετε να σταθείτε ανάμεσα στις 

Δυνάμεις, πρέπει, οφείλετε, να είστε δυνατοί. Είναι ένας βίαιος 

κόσμος, ο κόσμος των τιτάνων. Δώστε τους εξουσία και θα σας 

ξεσκίσουν. Σταθείτε με όλη σας την ισχύ και την σταθερότητα, με 

πνεύμα στιβαρό και θα υποταχθούν. 

Αγάπη… κάποιος μιλάει για αγάπη. Ναι, αλλά γιατί η αγάπη πρέπει να 

είναι παθητική; Υπάρχει και ενεργητικός τρόπος. Αφήστε τις 

δικαιολογίες λοιπόν. Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, πρέπει να 

νικήσετε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να βγείτε νικητές, ότι θα 

βγείτε νικητές -αλλά μένει να το αποδείξετε. Εσείς είστε που βαδίζετε.  

Κοιτάζετε βαθιά στο διάστημα. Πύρινες σφαίρες εμπλέκονται, κινούνται 

κατά ζεύγη, αντιδρούν κατά ζεύγη κι άλλες φαίνεται να ακολουθούν 

ένα μοναχικό δρόμο, μια μοναχική πορεία, μη επιδιώκοντας καμία 

συναναστροφή. Άλλες φαίνεται να οδεύουν σε σύγκρουση… στην 

πραγματικότητα είναι ένα αγκάλιασμα. Η σύγκρουση είναι ένα 

σφιχτό αγκάλιασμα, πολύ σφιχτό.  

Δεν βγάζετε νόημα απ’ αυτά που σας είπα ακόμα, όχι πλήρες νόημα. 

Το πιο σημαντικό σήμερα, είναι να στέκεστε στιβαροί, δυνατοί. 

Μόνο τότε οι τιτάνιες δυνάμεις θα νικηθούν, θα υποταχτούν και 

θα μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε για να παράγετε έργο. 

Αυτό το έργο αφορά εσάς κυρίως, επειδή όμως κι εσείς εμπλέκεστε με 

άλλες υπάρξεις, αποκτά ευρύτερο νόημα και δεν περιορίζεται σε σάς. 

Τα πάντα θα προκύψουν από το βάθος. Για την ακρίβεια, 

επαναδιατυπώνω: η επίγνωση έρχεται από ψηλά, τα δεδομένα 

έρχονται από το βάθος. 

Βρίσκεστε τυλιγμένοι σε γαλάζιες σφαίρες. Γίνεστε σφαίρες τυλιγμένες 

με γαλάζια ενέργεια. Το ημιδιάφανο κάλυμμα σας, η μεμβράνη, 
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υφίσταται. Με την μορφή των γαλάζιων σφαιρών, μπορείτε να 

κινηθείτε απαλά στο χώρο. Φορτισμένα σωματίδια διασχίζουν το κενό 

-το υποτιθέμενο κενό- πολύ βιαστικά. Οι δικές σας ταχύτητες είναι 

χαμηλότερες, πολύ χαμηλές. Κινήστε σε άλλη διάσταση ακόμα από 

αυτή των σωματιδίων, για λόγους ασφαλείας. Είστε ανάμεσα τους, 

σχεδόν αόρατοι και αόρατες. Κρατήστε ανοιχτά τα μάτια, 9 φορές 

μεγεθυμένα, καθώς αιωρείστε και κινείστε στο χώρο, στο διάστημα και 

πάρτε 5 λεπτά για να συλλέξετε εντυπώσεις. Ορθάνοιχτα, μεγεθυμένα 

μάτια, 9 φορές μεγεθυμένα, κοιτάζουν γύρω καθώς αιωρείστε και 

προχωράτε στο διάστημα.                                            

Σε 5 λεπτά θα συνεχίσουμε.   

[Παύση 5΄]  

Η σωματιδιακή ροή επιταχύνεται, όταν εσείς βρίσκεστε έξω από 

το πεδίο. Θυμηθείτε, παρακαλώ εδώ, σε αυτό το σημείο, το βασικό 

αξίωμα ότι ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο. Ο λόγος 

για τον οποίο δεν σας βάζω να παρατηρήσετε, να εστιαστείτε σε κάποιο 

συγκεκριμένο σωματίδιο, είναι επειδή ακριβώς όταν εστιαστείτε, θα το 

αναγκάσετε να συμπεριφερθεί όπως πιστεύεστε εσείς ότι θα κάνει και 

αυτό απλώς θα δημιουργούσε επιβεβαίωση κάθε θυμαπάτης σας. 

Καταλαβαίνετε ίσως καλύτερα τώρα, γιατί φώναξα και επέμεινα ότι εδώ 

θα έρχεστε κρατώντας μια θετική παρουσία. Η χαλαρή παρατήρηση, 

είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό 

το σημείο που βρίσκεστε.  

Θα χρειαστείτε χρόνο. Θα σας πάρει χρόνο αλλά είναι εντάξει. Θα σας 

πάρει χρόνο να εκπαιδευτείτε, απλώς να βρίσκεστε εδώ χωρίς σχόλια, 

μια θετική παρουσία χωρίς σχόλια, ουδέτεροι ως προς κάθε εμπλοκή. 

Όλη αυτή την ώρα, ανταλλάσσετε πληροφορίες με τα σωματίδια 

που κινούνται γύρω σας, τα σωματίδια που σας διαπερνούν. Η 

ημιδιαφανής μεμβράνη απαγορεύει τη διέλευση, βάσει της δικής σας 

πρόθεσης βέβαια, των αριστερόστροφων σωματιδίων. Είστε πάντως σε 

διαρκή επικοινωνία. Το λεκτικό κομμάτι δεν υπάρχει… δεν είναι μια 

λεκτική επικοινωνία, όχι αυτή τη στιγμή, όμως ανταλλάσσονται 

επιγνώσεις. Φορτίζεστε όλο και περισσότερο με εσωτερικές 

επιγνώσεις, πλουταίνετε… Πλουτίζετε όλο και περισσότερο. Πλούτος… 

αλλά σιωπηλά. Κάθε επίγνωση που αποκτάτε εδώ είναι πολύτιμη, κάθε 

φορά που μπαίνετε σ’ αυτό το χώρο και στέκεστε με τον τρόπο που σας 

υπέδειξα. Βγαίνοντας, θα διαπιστώσετε ότι είστε πιο πλούσιοι 

ενεργειακά, πιο πλούσιοι σε επιγνώσεις και βάθος αντίληψης. 

Διασφαλίζεται ένα μεγάλο βάθος αντίληψης. Εδώ είναι ο χώρος 

της άμεσης γνώσης -άμεσης!  
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Πολλές φορές στο παρελθόν ακούσατε ότι η άμεση γνώση εντοπίζεται 

στη καρδιά. Εδώ είναι πιο βαθιά ακόμα ο χώρος, από τον οποίο αυτή η 

άμεση γνώση προέρχεται. 

Παραμένετε συνδεμένοι μαζί μου καρδιά με καρδιά. Γίνεστε όλο και πιο 

πλούσιοι, η αντίληψη σας γίνεται όλο και πιο βαθιά. Είναι κατόρθωμα, 

ένα μεγάλο κατόρθωμα, το να μπορείτε να στέκεστε σ΄ αυτόν το χώρο 

ορθά. Είναι η βάση κάθε περαιτέρω εργασίας. Γι’ αυτό παίρνουμε χρόνο 

-όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται. Η δύναμη που συλλέγετε θα 

αρχίσει «να βγαίνει από τα αυτιά σας», δε θα έχετε τι να την κάνετε, 

τρόπος του λέγειν βέβαια. Σας ζητώ αυτό, απλώς να στέκεστε εκεί με 

τον τρόπο που είπαμε.  

Η εμπλοκή με τα σωματίδια αργεί, πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα ότι 

όλα θα πάνε καλά, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Προς το παρόν είστε 

ασφαλείς, γιατί παρακολουθείτε εκ του μακρόθεν. Πάρα πολύ κοντά 

μεν αλλά από μια άλλη διάσταση.  

Ποτέ μην προσωποποιήσετε τα σωματίδια, μην τους δώσετε 

καμία μορφή. Θα δείτε πολύ αργότερα, τι μπορεί να γίνει μ’ αυτό, 

που μπορεί να καταλήξει και πως θα μπορούσατε πιθανώς να το 

διαχειριστείτε, σε άλλη συνάντηση. 

Είναι φορές που η γνώση μεταφέρεται με ενδιαφέρουσες διατυπώσεις, 

με ενδιαφέρουσες εκφράσεις. Είναι άλλες φορές, όπως η σημερινή, που 

χρειάζεται απλώς να σταθείτε εδώ και να νιώσετε. Όταν σταθείτε με 

τον κατάλληλο τρόπο, με το ορθό τρόπο, θα έχει γίνει η μισή δουλειά.  

Οι γαλάζιες σφαίρες που είστε, υποδηλώνουν μη εμπλοκή. 

Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ενέργεια/δόνηση, για να δείξει μια ελαφριά 

απόσυρση. 

[Μικρή παύση] 

Ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε και οι δυνάμεις σε αυτόν, 

μπορούν να λειτουργήσουν σαν παραμορφωτικός καθρέπτης, 

σαν μεγεθυντικός καθρέπτης για την ακρίβεια και οποιαδήποτε 

ψήγματα εμπλοκής υπάρχουν εδώ να τονιστούν, να γίνουν πιο 

έντονα, ν’ αρχίσουν να παίρνουν μια πολύ ξεκάθαρη μορφή, 

πότε συμβολική, πότε πραγματική.  

Παραμείνετε στη γαλάζια σφαίρα σας.  

Θα περάσει καιρός, πριν λάβετε μια πολύ ξεκάθαρη οδηγία από αυτό 

το πεδίο. Για την ακρίβεια, πριν να είναι κατάλληλο να δεχτείτε κάποια 

οδηγία μέσα από αυτό το πεδίο και να την εμπιστευτείτε.  

Δείτε τη γαλάζια σφαίρα που είστε, να μπαίνει και πάλι στο χώρο ενός 

ατομικού πυρήνα μέσα στο DNA σας. Απλώς δείτε τη σφαίρα σας να 
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βρίσκεται μέσα στον πυρήνα ενός ατόμου, που ανήκει στο DNA σας και 

μέσα σε ένα πρωτόνιο. Παραμένετε στη γαλάζια σφαίρα αλλά μπορείτε 

τώρα να νιώσετε την ενεργειακή διαφορά, αυτού όπου βρισκόσασταν 

πριν, του χώρου της δόνησης όπου ήσασταν πριν και της δόνησης που 

βρίσκεστε τώρα. Κρατήστε τα μάτια ορθάνοιχτα.  

[Μικρή παύση] 

Ευλογήστε τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε: «Ευλογία και Έλεος», 

πείτε. 

Σε αυτό το επίπεδο, των Θεϊκών Δυνάμεων, δεν υπάρχει κακό, υπάρχει 

Παρουσία. Δεν εμπλέκονται στους μικρούς σκοπούς των ανθρώπων, 

άλλο αν τελικά φτάνουν να τους εξυπηρετούν από μόνες τους. Οι 

Δυνάμεις λειτουργούν σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Είναι το 

δικό τους σύμπαν, η δική τους πραγματικότητα. Αυτό που εσείς 

ονομάζετε τάση, λέτε «έχω την τάση, νιώθω ότι με επηρεάζει κάτι για 

να κάνω, να κινηθώ προς τα εκεί…», είναι ο δικός τους τρόπος, είναι ο 

τρόπος των σωματιδίων. Βιώνουν την τάση, υπάρχει η ορμή να 

κινηθούν σε μια κατεύθυνση.  

Κινούνται από τον Θείο Νου, σε κατευθύνσεις που ο Θείος Νους ορίζει, 

μη έχοντας ωστόσο αντίληψη των αποτελεσμάτων των δράσεων τους, 

όπως κι ένας άνθρωπος την ώρα που ζει και κινείται στη γη, δεν 

αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της κίνησης του, της δράσης του σε 

άλλα πεδία, αόρατα σε αυτόν. Πρόκειται για μια άλλη διάσταση, άλλη 

πραγματικότητα.  

Αυτή η πραγματικότητα όμως, είναι αρκετά ξεκάθαρη ως το ποιος κινεί 

τι! Άπαξ κι εγκατασταθεί μια κατεύθυνση κίνησης, αποκτά τη 

δική της νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα θα ήταν το εξής: Έχετε ένα 

μικρό μπαλόνι στο χέρι σας και το φυσάτε.. φφφφφ. Θα αρχίσει να 

κατευθύνεται κάπου. Είναι στο διάστημα, δεν υπάρχει τριβή και θα 

κατευθύνεται προς τα εκεί επ’ άπειρον. Αυτή η γραμμή, η νοητή 

γραμμή, χαρακτηρίζεται, από τη στιγμή της έναρξης της, από μια 

διάνοια. Κάθε φορά που εμπλέκεται με μια άλλη γραμμή, η 

κατάσταση γίνεται πιο σύνθετη, εμπλέκονται και οι αντίστοιχες 

διάνοιες. Θα μπορούσατε να πείτε, ότι οι κινήσεις δημιουργούν 

ένα πυκνό πλέγμα μέσα στον άπειρο χώρο. Υπάρχουν 

συγκεκριμένα είδη σωματιδίων και κάθε είδος έχει τις δικές του 

ιδιότητες, άρα αυτές οι υπάρξεις ανήκουν σε μια ιδιότυπη 

συλλογικότητα/θεότητα, είναι οι φορείς που εκφράζουν μια 

Αρχή. 

Ο Θεός, το Θείο Ον, εκφράζεται μέσα από αυτές τις Αρχές και μόνο. 

Κάθε τι άλλο, είναι δημιουργία αυτών των Αρχών. Είναι θεοί επί γης, 

αλλά σ’ ένα πολύ λεπτοφυές πεδίο φυσικά, γιατί δεν μιλούμε για 
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ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση όταν λέω «γη», «είναι θεοί 

επί γης», εννοώ: είναι θεοί στην πράξη, που σχετίζονται με τη 

δημιουργία του φυσικού πεδίου, της ύλης ή για την ακρίβεια, τη 

δημιουργία του πεδίου που, σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, 

γίνεται αντιληπτό ως ύλη. Σεβασμός στις Αρχές. 

Κάθε Αρχή τώρα, έχει το δικό της μήκος κύματος, καθορίζεται 

από τις δικές της συναρτήσεις, της επιτρέπεται ένα 

συγκεκριμένο εύρος κινήσεων. 

Ο Θείος Νους καταδικάζει τις αρχές μόνο όταν αρνηθεί την 

αλήθεια Του. Ακυρώνει αυτές τις αρχές, μόνο στη περίπτωση 

που μπορεί ν’ αρνηθεί την αλήθεια του, μια αλήθεια που 

εξέφρασε. Τι πιθανότητες υπάρχουν, να συμβεί αυτό; Είναι δέσμιος 

λοιπόν, αυτών των αρχών; Με πιο τρόπο; Μάλλον, θα μπορούσε να πει 

κάποιος, είναι συνεπής προς αυτές τις Αρχές Του και είναι το 

βασικό επίπεδο συνέπειας του Θείου Νου, με τον Εαυτό που 

εκφράζει.  Όσο πιο βαθιά μπείτε σε αυτό, τόσο καλύτερα θα 

κατανοήσετε τη φύση των Θείων Δυνάμεων και τόσο πιο βαθιά θα τις 

σεβαστείτε. Το γεγονός ότι πρόκειται για Δυνάμεις που αναγνωρίζουν 

οι επιστήμονες σας, φυσικές δυνάμεις κι όχι μορφές, σας δυσκολεύει 

αρκετά. Είναι όμως πάρα πολύ κατάλληλο, γιατί έτσι απαγκιστρώνεστε 

από την ανάγκη της μορφής. 

Βλέπετε τα βασικά στοιχεία και τα βλέπετε με τον τρόπο που μπορείτε 

να τα αντιληφθείτε στο φυσικό πεδίο. Το επόμενο βήμα αυτής της 

εργασίας είναι να επικοινωνήσετε με τις Αρχές, αυτό όμως θα σας 

πάρει λίγο καιρό. Αυτές οι Αρχές διέπουν… κινούνται στον χώρο, στις 

τρεις διαστάσεις και το χρόνο και άλλες ενδιάμεσες καταστάσεις 

ύπαρξης, που δεν είναι αντιληπτές σε εσάς. Πρόκειται λοιπόν για 

διαδιαστασιακές υπάρξεις και, στην ουσία, αντιλήψεις. Είναι 

νοημοσύνες -περιορισμένες σε σχέση με όλον τον Θείο Νου 

αλλά, ωστόσο, νοημοσύνες.  

Θα γευτείτε πολλά, πολύ σύντομα. Μέχρι να τελειώσουμε, θα έχετε 

γίνει άλλοι άνθρωποι -άλλοι από αυτό που είστε τώρα, αυτό που 

βλέπετε τώρα. Για την ώρα όμως έχουμε πει αρκετά, είναι πάρα πολλά 

και θα χρειαστείτε εβδομάδες και μήνες περισυλλογής για να 

καταλάβετε το εύρος τους.  

Φροντίστε όμως, να τα συλλογίζεσθε έξω από το πεδίο αυτό. 

Όσο βρίσκεστε στο πεδίο απλώς κρατήστε τα μάτια ανοιχτά για 

να λάβετε, όταν είστε έξω από αυτό ή πριν μπείτε σε αυτό, 

μπορείτε να συλλογιστείτε όσα συλλάβατε. 
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Κρύων της μαγνητικής υπηρεσίας , Άλιστερ, Σαιν Ζερμαίν, Κουτχούμι, 

Ελ Μόρυα, Αλέξανδρος και άλλοι, που ακόμα δεν αντιλαμβάνεστε. 

Σας αφήνω να συνεχίσετε τη βραδιά σας, παραμένοντας στην ίδια 

ενέργεια και θα τα πούμε αύριο το βράδυ. 

Ευδαιμονείτε. 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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