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Ο  Κύκλος του Αλέξανδρου: 

Η Πανδημία 

Συνάντηση 6η - 01.04.2021 

 

Είμαι Εδώ. Εγώ Είμαι εδώ και σας βλέπω όλους/όλες γύρω μου να με 

κοιτάτε στα μάτια. Για άλλη μια φορά στέκομαι πάνω  από την φλόγα 

της κοινής μας εστίας και ζητώ να συνδεθείτε μαζί μου καρδιά με 

καρδιά, σας κοιτώ κατάματα. 

Τα στοιχειώδη σωμάτια προέρχονται από ένα άλλο σύμπαν, 

προγενέστερο του παρόντος, είναι ότι απέμεινε από μια μεγάλη έκρηξη. 

Το γεγονός ότι εσείς δε τα βλέπετε, υποδηλώνει ότι κινούνται σε 

διαφορετικές διαστάσεις του σύμπαντος σας και απαρτίζουν βέβαια το 

φυσικό πεδίο. Το απαρτίζουν, το συνθέτουν, γι’ αυτά τα ίδια όμως είναι 

ένα πάρεργο, είναι κάτι που συμβαίνει καθώς αυτά ζουν/βιώνουν τη 

δική τους ύπαρξη. 

Η μεγάλη έκρηξη συνέβη σε χρόνο που είναι αδύνατον πραγματικά να 

προσδιοριστεί από εσάς και επρόκειτο για ένα άλλο σύμπαν. Το ότι 

προηγείστε αυτού που λέγεται, δεν σημαίνει τίποτα... Προσπαθώ να 

σας δώσω να καταλάβετε και να δώσω στην Άννα να καταλάβει, ότι οι 

επιστήμονες σας έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία και φαίνεται να 

προηγούνται σε σχέση με αυτά που μεταφέρει τούτη την ώρα αλλά για 

μένα, αυτά που σας λέω είναι τα βασικά. 

Είναι σημαντικό να βγείτε από τη θυμαπάτη, του ότι οι άλλοι γνωρίζουν 

και δεν γνωρίζετε εσείς, ότι οι άλλοι γνωρίζουν καλύτερα ή 

περισσότερα, είναι πιο ικανοί. Παίζεται πολύ χοντρό παιχνίδι πάνω σε 

αυτή τη βάση, πάνω στη βάση ότι «κάποιος άλλος είναι πιο ικανός, 

είναι καλύτερος από μένα» - κάτι που συχνά λέτε στον εαυτό σας. Δεν 

θέλω βέβαια να σας ωθήσω στο άλλο άκρο, του ότι «εγώ ξέρω τα πάντα 

απέναντι σε όλους τους άλλους», μια στάση που συνήθως στηρίζεται 

σε ένα πολύ ελλειμματικό πρωτογενές φορτίο. 

Τα σωματίδια κινούνται με απειροελάχιστες αλλά και με 

τεράστιες ταχύτητες, ανάλογα με την φάση στην οποία 

βρίσκονται. Τα ελεύθερα σωματίδια, έρχονται από το βάθος του 

χρόνου, από τα βάθη του χρόνου, από το παρελθόν ή το μέλλον. 

Υπάρχουν και εκείνα τα σωματίδια που σας απαρτίζουν κάθε 

στιγμή και συμμετέχουν περισσότερο στο παρόν σας. 
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Οι ερωτήσεις που τέθηκαν νωρίτερα -γιατί δέχομαι υπενθύμιση γι’ 

αυτές από την Άννα- καλώς τέθηκαν και θα απαντηθούν το επόμενο 

διάστημα. 

Φορτίζεστε σημαίνει, υπομένετε. Κάθε «φορτίο» είναι ένα 

φορτίο, μπορείτε να το δεχτείτε αυτό; Όταν ένα σωματίδιο φέρει ένα 

συγκεκριμένο φορτίο υπό-φέρει , το κουβαλάει, το αντέχει, υπομένει.. 

κι αυτό το φορτίο του δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί. Κάθε σύνδεση 

υποδηλώνει την ύπαρξη φορτίων τα οποία δεν είναι μόνο ηλεκτρικής 

φύσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση συνιστούν ένα φόρτωμα για το 

σωματίδιο αυτό,  ένα έργο που πρέπει να φέρει εις πέρας.  

Φανταστείτε, σκεφτείτε, ότι οι δυνάμεις για τις οποίες μιλήσατε 

νωρίτερα, οι 4 θεμελιώδεις δυνάμεις* και τα σωματίδια, υπάρχουν από 

τα βάθη του χρόνου και στην γη την ίδια υφίστανται από την αρχή της 

δημιουργίας της, εφόσον  πρόκειται για ύλη, κι εσείς μοιράζεστε αυτά 

τα φορτία, μοιράζεστε αυτά τα ίδια σωματίδια, τα οποία έχουν εμπλακεί 

στη δημιουργία της γης. Αποτελείστε από τα ίδια αυτά σωματίδια. 

Οπωσδήποτε εισέρχονται στον χώρο της γης και πολλά άλλα από το 

διάστημα, αλλά η βάση σας είναι κοινή, σχηματίζεστε από τα ίδια 

σωματίδια της γης. Δηλαδή, δεν είστε ακριβώς πηλός, αλλά πάλι, 

μοιράζεστε τα ίδια στοιχεία και λειτουργείτε βάσει των ιδίων δυνάμεων 

και αν αφήσετε τον εαυτό σας να μείνει σ’ αυτή σκέψη, θα νιώσετε 

συνδεδεμένοι με τη Γαία σ’ έναν ακόμη πιο βαθύ επίπεδο, απ ότι 

αντιλαμβανόσασταν μέχρι τώρα. Γιατί απλώς θα δείτε, ότι μοιράζεστε 

την ίδια σούπα σωματιδίων. Είναι τα πάντα πολύ ρευστά. Φυσικά θα 

σκεφτείτε ότι τα σωματίδια ακολουθούν την ροή της ενέργειας, της 

δύναμης, αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει εδώ συμπυκνωμένη ενέργεια για 

να έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα σωματίδια μαζί, πλάθοντας τούτο 

τον κόσμο. Συσσωρευμένη ενέργεια, συσσωρευμένες δυνάμεις, 

συσσωρευμένα φορτία, μια σκηνοθεσία απείρου κάλλους και άπειρων 

δυνατοτήτων. 

Η Σ. λοιπόν, έθεσε το ερώτημα αν τα σωματίδια για τα οποία μιλάμε 

εμπλέκονται με το λεγόμενο junk DNA, το λεγόμενο άχρηστο μέρος 

του DNA. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε ως εξής: τα θεμελιώδη 

σωματίδια, τα στοιχειώδη σωμάτια, απαρτίζουν όλο το DNA, άρα και το 

κομμάτι που αποκαλείται άχρηστο DNA. Ένα μέρος του DNA, ορισμένοι 

κωδικοί, φαίνονται να μην ενεργοποιούνται ποτέ. Σ’ αυτό παίζει 

σημαντικό ρόλο η διάθεση του ατομικού DNA να εκφραστεί. Το 

αποκαλώ διάθεση, έχοντας υπόψη τη θεωρία του πληρώματος, 

για την οποία κάποιοι από σάς έχετε ακούσει σε άλλους 

κύκλους. Με αυτήν την έννοια, πρόκειται για διάθεση του ιδίου 

του DNA, της νοημοσύνης που αποτελεί το ίδιο το DNA, με την 

οποία μπορείτε να συνομιλήσετε και να συνεργαστείτε. Τόσο το 
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άχρηστο λεγόμενο DNA όσο και το ενεργό υπόλοιπο, απαρτίζονται από 

θεμελιώδη σωμάτια. Για να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί 

χρειάζονται ρυθμίσεις, που ξεκινούν με την έκκληση της 

απαραίτητης ψυχικής ενέργειας, την οποία δημιουργούν τα 

υπόλοιπα μέρη του DNA, εκεί βρίσκεται πάσα η αλήθεια -πάσα 

η αλήθεια. Όλο το DNA, όπως κι εσείς, βάλλεται… μπορεί να βάλλεται 

κατά διαστήματα, από θεμελιώδη σωμάτια τα οποία των διαπερνούν. 

Ήταν αυτή άλλωστε και η αρχική εικόνα που σας έδωσα στην πρώτη 

συνάντηση, μιλώντας για σωματίδια κι ακτινοβολίες του σύμπαντος. 

Είναι δυνατόν οι ακτινοβολίες-κάθετος-σωματίδια, να επιδρούν πάνω 

στο DNA καθιστώντας το ενεργό ή ανενεργό;  

Ναι μπορεί να συμβεί αυτό αλλά το κλειδί το κρατά η οντότητα. 

Δηλαδή, από εσάς εξαρτάται πραγματικά, σε πιο βαθμό επιτρέπετε τις 

μεταλλάξεις, που μπορεί να συμβούν από τη διαφοροποίηση του 

ενεργειακού δυναμικού των γονιδίων, λόγο της «εισβολής» κάποιων 

σωματιδίων. Το κλειδί το κρατάτε εσείς και είναι πολύ σημαντικό να 

θυμόσαστε ότι το κρατάτε.  

Προχωρώ όσο πιο αργά μπορώ αυτή τη περίοδο, αυτές τις στιγμές, γιατί 

προσπαθώ να σας τραβήξω ακόμα βαθύτερα. Ο ρυθμός αλλαγής της 

δυναμικής του DNA, συσχετίζεται και υποδηλώνεται από τη 

δράση των σωματιδίων, υπάρχει δηλαδή σχέση, αλλά όπως είπα 

πριν, η οντότητα κρατάει το κλειδί. Άλλωστε ένας λόγος που 

μιλήσαμε αρχικά για το φαινόμενο της πανδημίας -και χρησιμοποίησα 

αυτήν ακριβώς ως όχημα, για να σας μεταφέρω στον κόσμο των 

σωματιδίων- είναι επειδή υπάρχει η εν λόγω συσχέτιση.  

Έχετε έναν κορωνοϊό. Αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στα βασικά, 

κυκλοφορεί ένας συγκεκριμένος κορωνοϊός και η αρχική μου δήλωση 

ήταν, ότι μπορεί να γίνετε πολύ ευάλωτοι τόσο σ’ αυτόν όσο και σε 

άλλους ιούς και σχετιζόμενες καταστάσεις που θα προκύψουν 

μελλοντικά -και θα προκύπτουν με ικανή ταχύτητα- λόγω του ότι 

γίνεστε/είστε, ευάλωτοι σ’ αυτά τα σωματίδια, στα θεμελιώδη σωμάτια 

που έρχονται από το διάστημα.  

Μια βασική ερώτηση λοιπόν θα ήταν «Αλέξανδρε, πώς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που έχουμε μέχρι στιγμής, για να 

προστατεύσουμε των εαυτό μας;»  

Ήδη στη δεύτερη συνάντηση σας είχα δώσει αυτή την ημιδιαφανή 

κουρτίνα, το ημιδιαφανές πέπλο, που κατόπιν έγινε ασπίδα ολόσωμη, 

για να προστατεύεστε από τα αριστερόστροφα σωματίδια. Τα οποία 

σωματίδια, όπως σας εξηγήθηκε νωρίτερα εκφράζουν δυνάμεις, 

είναι συμπυκνωμένες δυνάμεις για την ακρίβεια. Όπως έχετε την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, έχετε την ακτινοβολία του φωτός που 
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γίνεται σωματίδιο, γίνεται φωτόνιο και πότε είναι κύμα και πότε είναι 

σωματίδιο, το σωματίδιο φωτόνιο, ανάλογα συμβαίνει και με τις 

υπόλοιπες δυνάμεις. 

Δέχεστε λοιπόν την εισροή δυνάμεων και ανάλογα με τη φορά της 

περιστροφής, ανάλογα με το αν είναι τα σωματίδια πλέον 

αριστερόστροφα ή όχι, επηρεάζεστε θετικά ή αρνητικά. Δεν σας δίνω 

συγκεκριμένα πρότυπα σωματίδια, δεν σας δίνω ονόματα. Όχι -για την 

ώρα τουλάχιστον όχι. Ούτε μπορεί να σας είναι πραγματικά σαφές τι 

εννοώ με τη λέξη φορτίο ή έστω και με τη λέξη αριστερόστροφος. 

Ακόμα και η έννοια της περιστροφής των σωματιδίων είναι πολύ 

ιδιαίτερη και μπορεί να μην είναι καν περιστροφή. Επειδή λοιπόν δεν 

χρειάζεται, επί του παρόντος είναι αρκετό να κρατάτε στο νου σας ότι 

με τη μεμβράνη αυτή προφυλάσσεστε από τα αριστερόστροφα 

σωματίδια.  

Όταν μπορέσετε να σταθείτε στο πεδίο όρθιοι με πολλαπλές δυνάμεις 

γύρω σας και να συμμετέχετε στο παιχνίδι συνειδητά, θα μπορέσετε να 

κάνετε περισσότερα για την προστασία σας. Απλώς θέλησα να γειώσω 

και πάλι την έννοια της προστασίας σε σχέση με την πανδημία και τις 

επερχόμενες επιδημίες και πανδημίες, να γειώσω και πάλι σήμερα την 

έννοια αυτή, ώστε να μας χρησιμεύσει ως βάση στο μέλλον για τις 

υπόλοιπες κινήσεις μας. Θα το κάνω συχνά, κάθε τόσο θα ριζώνω την 

ιδέα καθώς προχωράτε και θα δείτε ότι στο τέλος, θα έχει δημιουργηθεί 

μια νοηματική γέφυρα πάνω στην οποία θα μπορείτε να προχωρήσετε 

και να συνδέσετε καταστάσεις ύπαρξης.  

Η ηλεκτρασθενής δύναμη** είναι αυτή που επηρεάζει συνήθως 

αρνητικά. 

Πάρτε βαθιές, χαλαρές, αναπνοές. Θυμηθείτε ότι είσθε συνδεδεμένοι/ 

συνδεδεμένες μαζί μου καρδιά με καρδιά, την ώρα που στέκομαι στο 

κέντρο του κύκλου πάνω από τη φλόγα της Εστίας και τη μοιράζω σε 

σας μέσα από την καρδιά, κοιτάζοντας σας κατάματα. 

Δεν μπορείτε να κάνετε λάθος σε ένα οποιοδήποτε πεδίο. Η λέξη 

«λάθος» είναι ανθρώπινη, είναι ανθρώπινο δημιούργημα, είναι 

δημιούργημα εκείνων που δεν καταλαβαίνουν την ευρύτερη συσχέτιση 

των πάντων, τις συνδέσεις που υπάρχουν γύρω από τα πάντα. Δεν 

υπάρχει λοιπόν λάθος, όπως το εννοείτε, σ’ οποιοδήποτε πεδίο -δεν 

μπορείτε να κάνετε λάθος. Όμως, μπορεί να είστε λάθος, να στέκεστε 

λάθος, ως προς το αποτέλεσμα που ζητάτε και αυτό που κάνετε, αυτό 

που εκδηλώνετε, είναι πάντοτε -πάντοτε- αυτό που είστε, συνειδητά 

και ασυνείδητα. Δεν υπάρχει πραγματικά λάθος. 

«Μα δεν κάνω κάτι σκόπιμα, οπότε γίνεται κατά λάθος…» Όχι, κάνετε 

αυτό που είστε, αυτό να μη το ξεχάσετε ποτέ. Δεν είναι κακό να 
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είστε έτσι ή αλλιώς ή κάπως διαφορετικά. Αντίθετα, όταν το 

αναγνωρίζει κάποιος αυτό και το αποδέχεται, δείχνει ότι έχει 

μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας και αντίληψης του εαυτού του και 

αναλαμβάνει πραγματικά, κυριολεκτικά, την ευθύνη του εαυτού του. 

Άρα λοιπόν στην ερώτηση «Μήπως έκανα λάθος; Μήπως δεν το έκανα 

καλά;» Η απάντηση δεν είναι «Τα πήγες καλά, το έκανες καλά» ούτε 

«Το έκανες λάθος». Είναι «Ήσουν αυτό». Οπότε χρειάζεται μια 

επαναδιατύπωση: «Σε σχέση με το αποτέλεσμα που ζητώ, ήμουν καλά; 

Ήμουν σωστά τοποθετημένη ή τοποθετημένος, σε σχέση με το 

αποτέλεσμα που ήθελα να πάρω;» Και τότε, αυτόματα, βρίσκεστε στην 

ανάγκη να καταλάβετε καλύτερα τι θέλατε να πάρετε. Εκεί είστε σ’ ένα 

πάρα πολύ καλό σημείο, γιατί εκεί, αρχίζει να διαφαίνεται η βούληση, 

η πρόθεση.  

Και μια που μιλάμε για βούληση και πρόθεση όσον αφορά αυτή την 

εργασία, να ‘μαστε πάλι στο ερώτημα που ξέχασε να μου θυμίσει η 

Άννα… Στο ερώτημα, «Ποιος είναι ο σκοπός που βρίσκομαι σε αυτό το 

πεδίο; Τι ακριβώς ήρθα να κάνω εδώ; Αλέξανδρε, μας έσπρωξες σ΄ 

αυτό το πεδίο των σωματιδίων για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, να 

προστατευτούμε απέναντι στις επερχόμενες πανδημίες, όπως είπες και 

να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι λόγω των σωματιδίων από τα οποία 

βαλλόμαστε τόσο συχνά. Άρα είναι αυτός ο λόγος που είμαι στο πεδίο; 

Σε σχέση με αυτό το σκοπό, στάθηκα ορθά ή λάθος; Μήπως υπάρχει κι 

άλλος σκοπός;»  

Ωραία λοιπόν, τώρα, αφού τα βάλαμε όλα στο τραπέζι και ξεχωρίσαμε 

τις μπίλιες, τις έχουμε απλωμένες, μπορούμε να δούμε περίπου τι 

συμβαίνει.  

Είσαστε δημιουργοί. Το επίπεδο στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε, 

ήδη το γνωρίζετε. Γνωρίζετε τι περίπου μπορείτε να περιμένετε από τον 

εαυτό σας και τι όχι και δεν θα αναλωθούμε εδώ σε επεξηγήσεις. Το 

σίγουρο είναι, ότι μπορείτε να δημιουργήσετε τη ζωή σας… τον εαυτό 

σας και τη ζωή σας. 

Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα και θα ταράξει λίγο τα νερά, είναι ότι 

η σύνδεση σας με το Θείο, με τις δημιουργικές δυνάμεις, 

συνδέεται άμεσα με τις αλληλεπιδράσεις, που συμβαίνουν 

ανάμεσα στα εγκατεστημένα σωματίδια κι αυτά που εισέρχονται 

έξωθεν.  

Η λεγόμενη Κλήση για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, έρχεται 

στην πραγματικότητα μέσω αυτών των σωματιδίων. Μέσα από αυτά τα 

σωματίδια γίνεται η Κλήση αλλά και η πιθανή απόσυρση στην πλευρά 

της ύλης. Μένετε εξουθενωμένοι στην άκρη, δεν μπορείτε να σηκώσετε 

το κεφάλι σας να προχωρήσετε, νιώθετε εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό 
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πεδίο. Τι συμβαίνει; Είναι ορμονικό θέμα, είναι ενεργειακό, είναι 

εσωτερικές αντιστάσεις; Τι σημαίνει ακριβώς «εσωτερική αντίσταση»; 

Είναι η σκιά στο κατώφλι; Τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι η σκιά στο 

κατώφλι, σε σχέση με αυτές τις δυνάμεις; Τι σημαίνει και τι συμβαίνει 

στο υποσυνείδητο σας  και, ακόμα βαθύτερα, στο ασυνείδητο; Κι αυτά 

που συμβαίνουν εκεί, πώς συνδέονται με αυτές τις δυνάμεις; Γιατί 

συνδέονται οπωσδήποτε! Εσείς κοιτάτε ψηλά κι έρχεται η βοήθεια. Τι 

σας κάνει να κοιτάξετε ψηλά; Τι σας κάνει να νιώσετε ότι συμβαίνει 

τώρα μια Κλήση; «Νιώθω την Κλήση…» 

Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά αυτά που μπορείτε να μάθετε εδώ. Στην 

πραγματικότητα, έρχεστε σε αυτό το πεδίο για να εμπλακείτε συνειδητά 

με τη γνώση, την επίγνωση, των θεμελιωδών δυνάμεων και της 

επίδρασης που ασκούν στην ψυχική σας δομή -και όχι μόνο αλλά και 

στη φυσική σας δομή εννοείται. 

Άρα, για να γυρίσουμε πάλι και στο ερώτημα που τέθηκε «Το έκανα 

καλά, το έκανα λάθος;» Τι απάντηση θα έδινες η ίδια στο εαυτό σου, 

μετά από όλα αυτά; [Σημ. απευθύνεται στο άτομο που έθεσε σχετική 

ερώτηση στην αρχή της συνάντησης] Απλώς Είσαι. Ο σκοπός είναι, 

καταρχάς να πάρεις την επίγνωση. Έλαβες επιγνώσεις… ίσως όχι όλες 

μαζί. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, στη χθεσινή μας τη 

συνάντηση, είναι βασικό να είστε ασφαλείς. Ο λόγος για τον οποίο 

ειπώθηκαν όλα αυτά, είναι για να κάνετε ασφαλές αυτό το ταξίδι της 

επίγνωσης και να μπορέσετε τελικά να έχετε αποτελέσματα, έτσι ώστε 

να μην εμπλακείτε άσκοπα σε περιπέτειες χάνοντας ενέργεια και χρόνο. 

Βέβαια, αυτό που μετρά πάντα είναι η προσπάθεια. Έκανες δυο βήματα, 

εκεί που θα μπορούσες να κάνεις ένα. Αυτό είναι λάθος ή σωστό; Θα 

το κρίνεις η ίδια.  

Στο ταξίδι της επίγνωσης μπορείτε να κάνετε όσα βήματα θέλετε αλλά, 

όπως κάθε ταξιδιώτης που κινείται αδιάκοπα, περπατά αδιάκοπα, 

βρίσκεται κάποια στιγμή στην ανάγκη να σκεφτεί ότι χρειάζεται να 

κάνει οικονομία δυνάμεων, έτσι κι εσείς θα βρεθείτε σε αυτή την 

ανάγκη, είστε σε αυτή την ανάγκη ήδη και το πιο απλό για να κάνετε 

οικονομία δυνάμεων, είναι να μείνετε παρατηρητές, να μην εμπλακείτε. 

Γιατί η εμπλοκή, θυμηθείτε, συνδέεται με τα φορτία και είναι 

φόρτος.  

Είπαμε πάρα πολλά, πάρα πολλά σήμερα, περισσότερα απ’ όσα 

μπορείτε να διαχειριστείτε. Αν τα ξαναδείτε θα καταλάβετε. Αλλά 

έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. 

Ο κορωνοϊός, όπως και κάθε ιός, όπως και κάθε άλλη οντότητα στη γη, 

φυσική ή ενεργειακή, αποτελείται επίσης από θεμελιώδη σωμάτια. 

«Πού το πάει ο Αλέξανδρος, για να δούμε…» 
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Τα θεμελιώδη σωμάτια που τον αποτελούν, τον απαρτίζουν, 

απαρτίζουν κι εσάς, απαρτίζουν και το δικό σας DNA, όλα τα στοιχεία 

του κυττάρου σας. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα τα βάλουμε να σφαχτούν 

μεταξύ τους; Απλώς, θα ερμηνεύσετε διαφορετικά το ενεργειακό 

πακέτο που σας παρουσιάζεται και θα επιτρέψετε στα σωμάτια να 

εξισορροπηθούν μεταξύ τους. Προς Θεού, μην εμπλακείτε ακόμα 

σ’ αυτό, απλώς σας προϊδεάζω, δεν είναι η ώρα για να το κάνετε 

τώρα.  

Ξεκίνησα τη σημερινή συνάντηση λέγοντας κάποια στιγμή, ότι 

μοιράζεστε την ίδια σούπα σωματιδίων με όλη τη Γαία. Κάποιος που δε 

μπορεί να δει στο επίπεδο, το φυσικό επίπεδο που βλέπετε εσείς, που 

αντιλαμβάνονται τα μάτια σας και μπορεί να δει μόνο στο επίπεδο των 

στοιχειωδών σωματιδίων, θα έβλεπε, θα παρατηρούσε, έναν οργασμό 

κινητικότητας σπινθήρων που σχηματίζονται, παίρνουν διάφορες 

μορφές, καθώς συγκεντρώνονται και μετά από λίγο οι μορφές χαλούν, 

για να φτιαχτεί κάτι άλλο. Θα έμοιαζε με μια φωτιά με πολλές φλόγες 

ή ακόμα θα έμοιαζε με τη θάλασσα με τα πολλά διαφορετικά κύματα 

της. Μπορείτε να φέρετε στο νου σας, μια τέτοια εικόνα, των 

σωματιδίων που σχηματίζουν, αδρά, μορφές;  

Δεν μιλάμε για τα κύτταρα, μη μπερδεύεστε, δε μιλάμε για τα μόρια, 

μετά βίας μιλάμε για τα άτομα και, κυρίως, αναφερόμαστε στα 

σωματίδια που είναι απειροελάχιστα πια, ένας άλλος κόσμος. Ένα 

στοιχείο που σας έδωσα στις αρχικές μας συναντήσεις, ήταν ότι εσείς 

συγκροτείστε από τη βαρύτητα. Το δικό σας το επίπεδο/πεδίο, 

συγκροτείται λόγω των δυνάμεων της βαρύτητας. Η βαρύτητα 

ασκεί έλξη, το ίδιο όμως, ανάλογα για την ακρίβεια, έλξη 

ασκούν και τα φορτία, καθένα προς το αντίθετό του. Πάνω σ’ 

αυτό, θα κινηθεί η διαχείριση των απειροελάχιστων αυτών 

οντοτήτων, που δημιουργούν τις τεράστιες επιδημίες και 

πανδημίες.  

Δεν σας έδωσα όμως μέχρι τώρα, μια άσκηση ακόμα για την επόμενη 

φορά. Θα σας δώσω το εξής: Κρατηθείτε γερά πάνω στα σωματίδια. 

Συνειδητά, διατηρείστε την πρόσφυση σας στα σωματίδια που σας 

απαρτίζουν. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Για να το διατυπώσω 

διαφορετικά, προσπαθήστε να θυμόσαστε ότι απαρτίζεστε από 

σωματίδια, θεμελιώδη σωμάτια. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ 

καλή άσκηση και θα το καταλάβετε όταν μετά από λίγες μέρες, νιώσετε 

την επιθυμία να αλληλεπιδράσετε με αυτά.  

Νιώστε πώς πραγματικά είναι, ότι δεν είναι απλώς μια ιδέα, ότι είναι 

μέσα σας, είναι αυτά που σας απαρτίζουν, σας συνδέουν με το Θείο, με 

το Πνεύμα κι ότι, τελικά, έχοντας επαναλάβει, φροντίζοντας να 

θυμόσαστε αυτή την πραγματικότητα, έχετε καταφέρει να είστε σε 
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διαρκή επαφή μαζί τους. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται μια 

πρόθεση, τίποτε, απλώς να θυμόσαστε ότι απαρτίζεστε από αυτά. 

Έτσι κλείνουμε τη σημερινή συνάντηση και νομίζω, ότι θα δεχθώ 

μερικές ερωτήσεις. 

 

Ερωταπαντήσεις: 

1η Ερώτηση: Μας ανέφερε για το κομμάτι ενεργοποίησης του 

κομματιού του DNA, πως όπως και να ‘χει, η οντότητα έχει το τελικό 

κλειδί. Και φέρνουμε στο τραπέζι τα περιβόητα εμβόλια.. έχει κάτι να 

αναφέρει επί τούτου; και κατά πόσο η βούληση του κάθε ανθρώπου 

επηρεάζει αυτή την «διαδικασία» του κορωνοϊού ή όχι ; 

Απάντηση: Ο κορωνοϊός αποτελεί μια απειλή για την ανθρωπότητα, 

όπως κατά καιρούς απειλή αποτελούσαν άλλου είδος ιοί και θα 

συνεχίσουν στο μέλλον να αποτελούν. Κάθε φορά θα προκύπτει κάτι 

διαφορετικό. Η ανθρωπότητα γενικώς αντιμετωπίζει πολλές απειλές. 

Με την πορεία που έχετε κάνει ήδη όλοι σας στο εσωτερικό μονοπάτι, 

κατέχετε ένα ελάχιστο επίπεδο αντίληψης, ότι προφανώς, το αν θα 

ασθενήσει κάποιος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο βαθμό, 

από την δική του βούληση. Για την ακρίβεια, από τη βούληση των 

ανώτερων πεδίων του, της ψυχής για παράδειγμα αλλά και την 

συνεργασία της οντότητας της προσωπικότητας. Αυτό μπορεί να 

επαληθευτεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όμως δεν έχουν όλοι 

άνθρωποι φτάσει σε ανάλογο επίπεδο. Κατά συνέπεια, όσοι δεν έχουν 

κατορθώσει να επιτύχουν, εκείνο το ενεργειακό επίπεδο που θα 

τους δώσει προστασία φυσική απέναντι σε τέτοιου είδους 

απειλές, οφείλουν να προστατευθούν με όλους τους 

διαθέσιμους τρόπους. Είναι λιγότεροι, πολλοί λιγότεροι, απ’ ό,τι 

πιστεύετε, εκείνοι που πραγματικά διαχειρίζονται κατάλληλα 

την ενέργεια τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι 

μπορούν να το κάνουν αλλά είναι πολύ λίγοι αναλογικά εκείνοι που 

πραγματικά το κάνουν. 

2η Ερώτης: Τα συγκεκριμένα εμβόλια που κυκλοφορούν, 

προστατεύουν από τον ιό ;  

Απάντηση: Ναι, σε ένα ποσοστό προστατεύουν, σε ένα βαθμό. 

 

3η  Ερώτηση: Τα θεμελιώδη σωμάτια, αποτελούν κομμάτι του πυρήνα 

του κυττάρου ; 

Απάντηση: Τα θεμελιώδη σωμάτια απαρτίζουν τα άτομα. 
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4η  Ερώτηση (από την Άννα): Επανέρχομαι στο θέμα των εμβολίων… 

Αλέξανδρε, τι γίνεται με αυτά; Ο κόσμος φοβάται... Είναι ΟΚ; 

Απάντηση: Ναι. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα με αυτά, θα 

εξελιχθούν πολύ περισσότερο ακόμα αλλά, σε έναν βαθμό, 

προστατεύουν. 

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 

 

[Υποσημειώσεις: 

* Ο όρος θεμελιώδης αλληλεπίδραση ή Θεμελιώδεις Δυνάμεις αφορά 

τον μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο τα διάφορα σωματίδια 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σήμερα γνωρίζουμε πως υπάρχουν 

τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις/δυνάμεις: η βαρυτική, η 

ηλεκτρομαγνητική, η ισχυρή και η ασθενής αλληλεπίδραση. 

** H ηλεκτρασθενής αλληλεπίδραση είναι ο συγκερασμός της 

ασθενούς αλληλεπίδρασης με την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση.] 
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