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Χαίρετε αγαπητοί 

Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

Είναι δύσκολο για το άμαθο μάτι να διακρίνει τι είναι το βλαστάρι, που μόλις  
ξεφύτρωσε από τη γη, πριν ξεδιπλώσει τα φύλλα του και αναπτυχθεί σε όλο 

του το ύψος. Όπως όμως ο σπορέας αναγνωρίζει τη σπορά του, έτσι και αυτός 
που μέσα στο καταχείμωνο εμπιστεύτηκε, ότι η δύναμη της ζωής θα 

εκδηλωθεί στον κατάλληλο χρόνο, απολαμβάνει τον καιρό του θερισμού. 

Έτσι κι εσείς ως ανθρωπότητα, αρχίζετε ήδη να απολαμβάνετε τους καρπούς 
του έργου, που με τόση χαρά ερχόσασταν ξανά και ξανά να πραγματοποιήσετε 

στη Γη. Αντικρίζετε την επίτευξη ενός σκοπού για τον οποίο εργαστήκατε επί 
πολλές χιλιετηρίδες στον γραμμικό σας χρόνο, από την εποχή ακόμα της 

Ατλαντίδας. Βλέπετε, τότε ήταν που γεννήθηκε η Χριστική Συνειδητότητα στη 
Γη, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει η καταστροφής της Ατλαντίδας και, μέσω 
εκείνων που διέφυγαν την καταστροφή, μεταφέρθηκε η πληροφορία ως 

γονιδιακό εντύπωμα στην αρχαία Αίγυπτο και στην αρχαία Ελλάδα. 

Πραγματικά, συνεχίζουμε να τιμούμε την Ατλαντίδα, γιατί αποτέλεσε το λίκνο 

της αρχικής εκδήλωσης της Χριστικής Ενέργειας στην Ύλη. Και αν μια ώρα 
σαν αυτή, που βρίσκεστε ήδη στη Νέα Γη, εμείς σας μιλάμε για την Ατλαντίδα, 

είναι γιατί ο λόγος μας φέρει την ενέργεια εκείνη, που πυροδοτεί στη μνήμη 
σας αλυσιδωτές αντιδράσεις, ενεργοποιώντας μέρη του εαυτού σας που είχατε 
προ πολλού ξεχάσει. Γιατί, ως κάτοικοι της Νέας Γης, πρέπει να αντιληφθείτε 

το πλήρες δυναμικό σας και να αγαπήσετε όλα όσα είστε. 

Πώς νομίζετε στ’ αλήθεια ότι θα είναι η ζωή σας στη Νέα Ιερουσαλήμ, σ' 

αυτόν τον τόπο της Ειρήνης, τον τόπο του ΕΝΟΣ στη Γη; Κοιτάξετε τον 
Πατέρα μέσα σας στα μάτια, αναγνωρίστε την Αγάπη που ο ίδιος είναι σε σας 
και προχωρήστε. Η Αγάπη είναι η γλώσσα του Δημιουργού. Αυτό είναι ο Ίδιος 

και αυτός είναι ο τρόπος να μιλήσετε στην καρδιά Του. Κοιτάξτε Τον στα 
μάτια, αγαπήστε Τον, αγαπήστε τον εαυτό Σας ως αδιαίρετο μέρος του Ενός 

και να, βρίσκεστε ήδη στη Νέα Ιερουσαλήμ! 

Ήρθε η ώρα να δείτε τον εαυτό σας στον νέο ενεργειακό σας χώρο. Η Γαία 
έχει αρχίσει να διαχωρίζει τις παλιές από τις νέες ενέργειές της και σύντομα θα 

δείτε τη φυσική εκδήλωση αυτής της νέας δραστηριότητας. Μάλιστα, αυτή 
είναι η πιο κατάλληλη περίοδος, εφόσον νιώθετε έτοιμοι, να συντονιστείτε με 

τη Γαία αλλάζοντας και τις δικές σας ενέργειες. Σταθείτε μπροστά σε ένα 
βράχο με ενωμένα τα χέρια σε στάση προσευχής, συγκεντρωθείτε για λίγο και 
δηλώστε την πρόθεσή σας να αφήσετε την παλαιά ενέργεια να φύγει και να 

παραλάβετε τη νέα. Κατόπιν, ακουμπήστε τις παλάμες σας στον βράχο με 
τρόπο ώστε τα χέρια σας να εφάπτονται στο πλάι και οραματιστείτε την παλαιά 

ενέργεια να ρέει μέσα από τα χέρια σας προς τη γη και στη συνέχεια να 
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εισρέει στο σώμα σας η νέα ενέργεια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, για το 

που θα πρέπει να κατευθύνετε τη ροή, γιατί η αγαπημένη μας Γαία έχει ήδη 
αναλάβει τη διαχείρισή της. Ευχαριστήστε τη Γαία για την αγάπη της και 

διαθέστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας για να αφομοιώσει τη νέα  ενέργεια. 

Σας έχουμε ζητήσει να ερευνήσετε τις αισθήσεις σας σ’ αυτήν τη νέα ενέργεια. 

Το πέπλο της διττότητας γίνεται όλο και πιο λεπτό μέρα με την ημέρα και 
πολλοί από εσάς έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την ολοένα αυξανόμενη 
εσωτερική διαύγεια που φέρνει αυτή η ριζική αλλαγή. Όπως δείχνει η πορεία 

των γεγονότων μέχρι τώρα, ο Ουρανός και η Γη γίνονται Ένα. Μπορείτε να 
συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτό? Δείτε τον εαυτό σας ως αυτό που 

πραγματικά είναι: η σύνθεση όλων των διαστάσεων. Δοκιμάστε να τις 
αντιληφθείτε ενσυνείδητα, περιηγηθείτε σ’ αυτές. 

Αγαπημένοι μου, τα περισσότερα από τα μηνύματα που σας δίνουμε, σας 

έχουν δοθεί τόσες πολλές φορές κατά το παρελθόν αν και γρήγορα 
παρερμηνεύονταν. Σήμερα, μεταξύ των άλλων, θα θέλαμε να σας μιλήσουμε 

για μια λέξη που έγινε αιτία βασάνων για πολλούς, αν και το νόημά της είναι 
τόσο απλό και έχει δοθεί με πολύ αγάπη. Ειπώθηκε ότι «ο Χριστός ήρθε να 
σώσει τον κόσμο από την αμαρτία». Τι θα λέγατε αν σας επιβεβαιώναμε αυτά 

τα λόγια; 

Έχετε αναρωτηθεί τι πραγματικά σημαίνει ‘αμαρτία’; Αγαπημένοι μου, η 

αμαρτία είναι απλά έλλειψη αυτοσυνείδησης. Δείχνει την κατάσταση εκείνη 
όπου το δημιούργημα δεν αναγνωρίζει τον δημιουργό μέσα του, την 
κατάσταση όπου ο άνθρωπος, ως Θεία Παρουσία στην Ύλη, δεν αναγνωρίζει, 

δεν θυμάται ακόμα την ταύτισή του με τον Πατέρα ενώ, από την άλλη πλευρά, 
η γνώση της αλήθειας είναι εκείνη που μπορεί να σας ελευθερώσει. Δεν 

αναφέρεται σε ‘αμαρτωλές πράξεις’ αλλά στο συνειδησιακό υπόβαθρο που 
συντονίζει τη ζωή σας με δονήσεις πολύ μακριά από αυτήν της πλήρους 
επίγνωσης του Θείου Έρωτα, της Θείας Αγάπης. Αναφέρεται στη 

χωριστικότητα, στην ψευδαίσθηση ότι είστε χωρισμένοι ο ένας από τον άλλο 
και, το κυριότερο, χωρισμένοι από τον Πατέρα. Αληθινά, ο Χριστός είναι εδώ 

για να σας ελευθερώσει από την πλάνη του χωρισμού. 

Μπορείτε να δείτε τώρα γιατί επιβεβαιώνουμε την αλήθεια αυτών των λόγων 
και γιατί επιμένουμε να σας μιλούμε διαρκώς για τον Θεό μέσα σας; Γιατί σας 

μιλήσαμε για τις μεταβολές του μαγνητικού πλέγματος της Γης τα τελευταία 
χρόνια -και τι άλλο είναι το μαγνητικό πλέγμα παρά έκφραση της συλλογικής 

συνειδητότητας; Μπορείτε να αντιληφθείτε γιατί η κάθε στιγμή που ζείτε στη 
γη έχοντας πλήρη επίγνωση της Ενότητάς σας με τον Πατέρα κάνει τη 
διαφορά? Πραγματικά λοιπόν, σύντομα η ανθρωπότητα θα ελευθερωθεί 

οριστικά από την αμαρτία, γιατί η Χριστική Συνειδητότητα, η συνειδητότητα 
του Ενός, βρίσκεται ήδη στη Γη.  

Σκεφθείτε τα παιδιά της νέας εποχής που έρχονται για να γεννηθούν στη νέα 
ενέργεια. Τα παιδιά αυτής της εποχής είναι συντονισμένα στη δόνηση της 

Νέας Γης. Ακόμα και ο σωματότυπός τους θα είναι διαφορετικός, προκειμένου 
να ‘αγκυροβολήσουν’ τις νεοεισερχόμενες ενέργειες. Εσείς λειτουργήσατε ως 
‘φάροι φωτός’ στην παλαιά γη, όμως αυτά έρχονται για να ζήσουν ελεύθερα 

στην ενέργεια της Νέας Ιερουσαλήμ!  

Αγαπημένοι μου, μη περιμένετε άλλο! Ζήστε την κάθε στιγμή αυτής της 
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συγκλονιστικής περιόδου, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη παρόμοια στην ιστορία 

της ανθρωπότητας. Απολαύστε την υπέροχη εμπειρία της αλλαγής, γιατί αυτή 
την αλλαγή ήρθατε να εκπληρώσετε. 

Για την ίδια τη Χριστική Ενέργεια, είναι μια εξαιρετικά χαρμόσυνη εποχή αλλά 
η πορεία θα συνεχιστεί σε άλλα επίπεδα. Και πάλι, ποτέ δεν έλειψα, ούτε 

πρόκειται να λείψω από κοντά σας. Ο Πατέρας ζει μέσα σας, το ίδιο κι εγώ. 

  

Κρύων 
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