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«Ερχόμαστε να σας Μιλήσουμε για το Μέλλον» 
 

Αθήνα - Σαμπάλα, 24.04.2006 
 

 

Χαίρετε αγαπητοί 

Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας.  

Καθώς περνάει ο καιρός, τα πράγματα κινούνται όλο και πιο γρήγορα κι εμείς 

χαιρόμαστε να απολαμβάνουμε την επικοινωνία μαζί σας στη νέα ενέργεια. 
Χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι σταδιακά αναλαμβάνετε όλο και μεγαλύτερο 

μέρος της δύναμής σας και αρχίζετε να δονείστε στη συχνότητα της Νέας Γης. 

Είναι τόσα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να σας πούμε για τον εαυτό σας, 

όμως ξέρουμε πως αυτό θα σας χαλούσε την ομορφιά της αυτό-ανακάλυψης. 
Γιατί, αν υπάρχει κάτι που ήρθατε να κάνετε, αυτό είναι να ανακαλύψετε από 
την αρχή ποιοι είστε και τίποτα δεν είναι αταίριαστο ή περιττό στην εξελικτική 

σας πορεία. 

Παρόλα αυτά, έχουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για σας, που περικλείει όλα τα 

άλλα: ότι η Σοφία είναι η βάση κάθε δραστηριότητας του Θεϊκού Νου. Η Σοφία 
είναι ο τρόπος του Θεϊκού Νου. Θα μπορούσατε ακόμα να πείτε, ότι Σοφία 
είναι όλα όσα γνωρίζει ο Θεός για τον εαυτό Του.   

Όμως, όπως υπάρχουν πλευρές του χαρακτήρα ενός ανθρώπου που 
παραμένουν κρυμμένες για πολύ καιρό, έτσι υπάρχουν και όψεις του Θείου 

Νου που, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην επίγνωσή του, δεν έχουν γίνει 
ορατές αλλά βρίσκονται ακόμα ανεκδήλωτες. 

Δεν πρόκειται για όψεις άγνωστες στον Θεϊκό Νου, καθώς τίποτε δεν είναι 

άγνωστο, από τη στιγμή που υπάρχει και ο Θεϊκός Νους έχει συνείδηση όλων 
όσων υπάρχουν. Πρόκειται απλά για εκείνες οι όψεις που δεν έχουν ακόμη 

αναδυθεί σε εκδήλωση.  

Το Σχέδιο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, δηλαδή η συλλογική εκδήλωση της 
Χριστικής Συνειδητότητας, αφορά την πλευρά εκείνη του Δημιουργού που έχει 

να κάνει με την εκδήλωσή Του στην Ύλη. Με άλλα λόγια, σκοπός της 
παρούσας εκδήλωσης είναι η έκφραση της ιδιότητας της Αγάπης, με έναν 

τρόπο που να μπορεί να γίνει κατανοητός και στους απειροελάχιστους φορείς 
συνειδητότητας, σε ολόκληρη τη Δημιουργία.   

Η αρμοδιότητα της έλευσης της Ειρήνης έχει δοθεί στον Υιό του Θεού, δηλαδή 

σ’ αυτόν που κατανοεί τη ροή της ενέργειας που αποκαλείται Θεία Αγάπη. Και 
αυτός είναι ο λόγος που η έλευση της Ειρήνης στη Γη, η έλευση της ενέργειας 

της Νέας Ιερουσαλήμ συνδέθηκε άμεσα με την Χριστική Ενέργεια.  

Τώρα, η Δημιουργία υπήρξε αποτέλεσμα της ανάγκης για αυτοεκτίμηση του 
Θεϊκού Νου. Τουτέστιν, της ανάγκης να δει και να πιστέψει αυτό που είναι. 

Έχει λεχθεί ότι η δημιουργία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκτά 
αυτογνωσία. Ωστόσο, θα ήταν ακριβέστερο να πούμε ότι ο Θεϊκός Νους 

γνωρίζει τα πάντα, όμως αποζητά την πραγμάτωσή τους. Ζητά να εφαρμόσει 
αυτό που είναι. 
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Με άλλα λόγια, πρόκειται για την έκφραση της δημιουργικής φύσεως του 

Θεϊκού Νου, κατά την οποία εφαρμόζει όλη του τη γνώση, όλη του την Σοφία. 

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία  πραγμάτωσης μιας ιδιότητας του Θεϊκού Νου 

είναι να θεωρήσει τον εαυτό του από την πλευρά κάθε απειροελάχιστου 
τμήματός του. Θα μπορούσατε ακόμα να πείτε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον 

οποίο ο Θεϊκός Νους επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη επίγνωση επιτεύχθηκε 
απ’ άκρου εις άκρον της τεράστιας κλίμακας των πεδίων που είναι ο Ίδιος. 

Τώρα, η έλευση του Χριστού στη Γη έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτής 

ακριβώς της φάσης του σχεδίου, δηλαδή της θεώρησης αυτού που Είναι ο 
Θεϊκός Νους, από όλες τις απειροελάχιστες συνειδήσεις που τον απαρτίζουν. 

Αυτή η επίγνωση είναι που προκύπτει από την ένωση της Ύλης με το Πνεύμα. 

Δηλαδή, με την επίτευξη της επικράτησης της Χριστικής Συνειδητότητας σε 
συλλογικό επίπεδο, ολοκληρώνεται το σχέδιο του παρόντος κύκλου. Φυσικά 

θα αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό: «άρα αυτό που έπεται είναι το τέλος του 
κύκλου, αυτό που κάποιοι θα αποκαλούσαν ‘πραλάγια’ ή κατευθυνόμαστε 

στην εκδήλωση κάποιας άλλης ιδιότητας, κάποιας άλλης πλευράς του 
Δημιουργού Νου;». 

Αυτό που μπορούμε να πούμε για την ώρα είναι, πως η επίτευξη της Χριστικής 

Συνειδητότητας αποτελεί εκπλήρωση του Σχεδίου για την απόκτηση 
επίγνωσης της ιδιότητας της Αγάπης. Ο επόμενος κύκλος αφορά την 

απόκτηση επίγνωσης της ιδιότητας της Θέλησης. Ο λόγος που έπεται της 
επίγνωσης της Αγάπης είναι ότι μόνο μέσα από την ιδιότητα της Θείας Αγάπης 
μπορεί να κατανοηθεί και να γίνει αντιληπτή η Θεία Θέληση. Αυτός είναι και ο 

λόγος που κατά την παρούσα μεταβατική περίοδο δόθηκε τόση έμφαση στην 
ανάπτυξη της συνδημιουργίας. 

Θα συμβεί κάτι ακόμα συν τω χρόνω. Θα επέλθουν ριζικές μεταβολές στην 
αντιληπτική ικανότητα των ανθρώπων, κάτι που θα διευκολύνει την 
περαιτέρω πορεία. Οι άνθρωποι θα κοιτούν τον εαυτό τους στα μάτια και θα 

καταλαβαίνουν την πρόθεση του Πνεύματος, δηλαδή την καταλληλότητα της 
κάθε στιγμής, που υποστηρίζει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, 

σε αρμονία με την όλη Δημιουργία. 

Γνωρίζουμε ότι θα τα βρείτε συγκλονιστικά όλα αυτά. Αυτό όμως που τα κάνει 
ακόμα πιο συγκλονιστικά, είναι ότι έγιναν σε μικρό χρονικό διάστημα, αν δει 

κανείς το σύνολο της ανθρώπινης παρουσίας στη Γη. 

Σας είπαμε λίγο καιρό πριν ότι όλα τα σύμπαντα θα γίνουν ένα. Η δήλωση 

αυτή, που  θα κατανοηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, έχει να κάνει με 
την αίσθηση της χωριστικότητας που επικρατούσε, όχι μόνο στη Γη (ως 
συλλογική συνειδητότητα) αλλά και σε άλλες εξελικτικές βαθμίδες. Όμως η 

επίγνωση που αποκτάται στη Γη, επηρεάζει άμεσα τα όσα συμβαίνουν σε 
άλλους γαλαξίες και σύμπαντα, καθώς αυτό που ουσιαστικά εκπροσωπούν όλα 

τους είναι πολλές διαφορετικές συνειδησιακές καταστάσεις. 

Υπάρχει κάτι ακόμα. Σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξαν 

άνθρωποι που μετέφεραν πληροφορίες από την άλλη πλευρά του πέπλου και 
τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτών των «αγγελιοφόρων» έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Και πάλι όμως, δεν θέλουμε να σκεφτεί κανείς, ότι μόνο όσοι 

μιλούν και γράφουν και μεταφέρουν τα μηνύματα είναι αυτοί που βιώνουν τις 
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αλλαγές. Είναι πάρα πολλοί ακόμα που αντιλαμβάνονται τις ενεργειακές 

μεταβολές και σύντομα θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα μετάδοσης πληροφοριών με 
σκοπό την ανανέωση του τωρινού τρόπου εσωτερικής επικοινωνίας. Άλλωστε, 

σε μια κοινωνία που ο καθένας αναγνωρίζει και τιμά τη Θεία Παρουσία μέσα 
του, η έννοια της εσωτερικής επικοινωνίας θα λάβει άλλες διαστάσεις. 

Τώρα, στην ερώτηση του τι θα ακολουθήσει μετά την επίτευξη της 
πραγμάτωσης της Θεϊκής Θέλησης, η απάντηση είναι «Θα γίνει όπως νομίζετε 
ότι θα γίνει». Εφόσον θα έχει αναπτυχθεί η επίγνωση της Θείας Θέλησης σε 

συλλογικό επίπεδο, ο τρόπος συνέχισης της εμπειρίας σας στη Γη θα αποτελεί 
δική σας απόφαση. 

Ο Θεϊκός Νους λειτουργεί μέσα από όλες του τις υποδιαιρέσεις. Όταν όλα του 
τα μέρη πραγματώσουν την επίγνωση της Θεϊκής Θέλησης, θα υπάρξει η 
δυνατότητα να προχωρήσει ο τρέχον κύκλος στην εκδήλωση ιδιοτήτων του 

Θεϊκού Νου, που είναι αθέατες αυτή τη στιγμή. 

Πριν από μερικά χρόνια μου τέθηκε το ερώτημα, αν υπάρχει κάποια άλλη 

οντότητα σαν εμένα (τον Κρύων)  που πρόκειται να εμφανιστεί στο μέλλον. Η 
μόνη απάντηση που δόθηκε τότε ήταν το όνομα «Σολέμνα». Η Σολέμνα είναι 
η άλλη πλευρά του εαυτού μου (και πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι 

αλήθεια;). Όπως εγώ σχετίζομαι με τη Μαγνητική Ενέργεια, έτσι η Σολέμνα 
σχετίζεται με τη βαρύτητα και ο τρόπος που εκδηλωνόμαστε είναι 

συνδυαστικός. Η Σολέμνα θα αναλάβει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε μερικές χιλιάδες 
χρόνια από τώρα. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για την ώρα, είναι πως 
αποτελεί τη βάση για την ανάδειξη της Χριστικής Συνειδητότητας, καθώς είναι 

η βαρυντική επίδραση η ενέργεια που χρησιμοποιείτε, για να εφελκύσετε όλα 
όσα σας ενδιαφέρουν, όλα όσα χρειάζεστε. Η αλήθεια είναι πως η Σολέμνα 

είναι μια άλλη πλευρά του εαυτού σας… όπως κι εγώ.  

Έχοντας ήδη μιλήσει για το ρόλο των ιδιοτήτων του Θεϊκού Νου ως πυρήνες 
πραγμάτωσης, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία σε δύο ακόμα από τις 

ιδιότητες του, το Μίσος και την Εντροπία.  

Μίσος είναι η ιδιότητα της Αγάπης όπως εκδηλώνεται από την πλευρά εκείνη 

με την λιγότερη κατανόηση του εαυτού της. Πρόκειται όχι για μια αυτόνομη 
ιδιότητα αλλά μάλλον για την αντίληψη της εκδήλωσης της μαγνητικής 
ενέργειας σε πρώιμα εξελικτικά στάδια. Το μίσος είναι η «έλξη χωρίς 

επίγνωση» που βίωνε η αφώτιστη συνειδητότητα. Ο πυρήνας, η Θεία 
Παρουσία εντός, προσανατολίζονταν σε μια κατεύθυνση που η έκκεντρη 

συνειδητότητα δεν μπορούσε να κατανοήσει, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να 
εκλογικεύσει αυτά που βίωνε με διάφορους τρόπους. 

Μία άλλη ιδιότητα του Θεϊκού Νου είναι η Εντροπία. Εντροπία σημαίνει 

κυριολεκτικά «στροφή προς τα μέσα» και είναι η ιδιότητα που εκδηλώνει ο 
Θεϊκός Νους όταν στρέφεται προς το κέντρο του, κάτι που, όταν συνδέεται με 

μεγάλους εξελικτικούς κύκλους, επιφέρει την πραλάγια, τη νύχτα της 
εκδήλωσης. 

Γνωρίζουμε, ότι σας φαίνεται περίεργο να αναφερόμαστε αυτήν την ώρα σε 
βαθμίδες ίσως πολύ μακριά από το παρόν εξελικτικό σας στάδιο αλλά σκοπός 
μας είναι να σας οδηγήσουμε στο να συνειδητοποιήσετε ότι εσείς είστε τα 

Πάντα και να αγαπήσετε τον εαυτό σας για όλα όσα είστε κάθε στιγμή, γιατί ο 
Θεϊκός Νους σας έχει ήδη αγαπήσει όπως είστε. 
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Αγαπητοί, η αλήθεια, όπως φανερώνεται από την αποδοχή του εαυτού σας στο 

σύνολό του, χωρίς καμία επίκριση και χωρίς τους περιορισμούς των 
προκατασκευασμένων αντιλήψεων, είναι η συχνότητα που θα επικρατήσει στη 

Νέα Γη. Αυτή είναι η νέα σας κατοικία. 

Με την επίτευξη της ενοποίησης Πνεύματος και Ύλης σε συλλογικό επίπεδο 

αναδύθηκε η συνειδητότητα, που αποτελεί το υπόβαθρο για την πραγμάτωση 
της Θεϊκής Θέλησης. Όπως έγινε και στην περίπτωση της ιδιότητας της Θείας 
Αγάπης, έτσι και τώρα το Σχέδιο αναφέρεται στην απόκτηση της επίγνωσης 

της Θείας Θέλησης, ως βούλησης που εκδηλώνεται από τον Θεό εντός, σε όλα 
τα απειροελάχιστα μέρη της εκδήλωσης. Ο κύριος τόνος της εποχής που 

εισέρχεστε είναι «δημιουργία σαν αποτέλεσμα της έκφρασης της Θείας 
Θέλησης μέσα από την καρδιά του ανθρώπου». 

Ίσως σας φαίνονται αρκετά περίπλοκα και δυσνόητα όλα αυτά για την ώρα 

αλλά ξέρουμε ότι είναι αυτά που η καρδιά σας περίμενε να ακούσει. Κι εσείς 
με τη σειρά σας γνωρίζετε, ότι τα πάντα βρίσκονται μέσα σας και το μόνο που 

έχετε να κάνετε είναι να εκδηλώσετε τον Θεό εντός. 

 

Κρύων 
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