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Αφήστε τον εαυτό σας να αναπνεύσει… διακριτικά. Ευπροσάρμοστα. Έτσι, 

ώστε να χωρέσετε όλον τον κόσμο μέσα σας, χωρίς να κινήσετε τίποτε έξω από 

εσάς. Και μ’ αυτήν τη μέριμνα μόνο, πάρτε μερικές χαλαρές, βαθιές, αβίαστες 

αναπνοές. 

Με κάθε εισπνοή χωράτε όλο το σύμπαν μέσα σας. Μέσα στο μικρό αυτό σώμα, 

που βρίσκεται καθισμένο σε μια γωνιά του πλανήτη Γη. Εκπνέοντας, δείτε και 

πάλι το σύμπαν έξω από εσάς. Εισπνέετε το σύμπαν, χωρίς να αλλάξετε τις 

διαστάσεις του φυσικού σώματος. Και καθώς το εισπνέετε, το οραματίζεστε 

εσωτερικά γύρω σας. Συνεχίστε. Στα επόμενα 10 λεπτά, επαναλάβετε 

αναπνοές αβίαστες, επαναλαμβάνοντας την ίδια οραματική διαδικασία. 

[Μικρή παύση] 

Τώρα, καθώς συνεχίζετε με τις αναπνοές, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο 

οραματισμό, ταυτόχρονα τοποθετηθείτε σε έναν εξαγωνικό κύλινδρο. Έναν 

εξαγωνικό αγωγό. Αποτελείται από αέρα αυτός ο αγωγός, είναι αέρινος. 

Σχηματίζεται από την κίνηση του στοιχείου του αέρα. Δηλαδή, αποτελείται από 

νοητική ουσία. 

Σας καλωσορίζω στο σύμπαν που αγαπήσατε, στο εξάκτινο σύμπαν. Σας μιλά 

ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και οι συν αυτώ. Και καθώς εσείς 

συνεχίζετε και θα συνεχίζετε μέχρι το τέλος αυτής της επικοινωνίας, να 

οραματίζεστε την εισπνοή του σύμπαντος και τη διαστολή του, την επέκτασή 

του εσωτερικά και στη συνέχει το μάζεμα και την εκπνοή του προς τα έξω, 

έρχομαι με τη συνοδεία μου να σας αγκαλιάσω, να σας χαϊδέψω τα μαλλιά… 

να σας αφήσω να αναρωτηθείτε, επιτέλους ποιος τελικά είμαι, την ώρα που το 

χέρι μου αγγίζει το δικό σας, για να σας πάρω βαθύτερα στην καρδιά. Όλη η 

άσκηση σήμερα είναι αυτή:  

«Εισπνέω το σύμπαν και το κάνω δικό μου εσωτερικό χώρο, 

εκπνέοντάς το στο τέλος και πάλι προς τα έξω, για να βρεθώ μια 

εξωτερική μονάδα μέσα του, διακριτή.» 

Υπάρχει μια πολύ βαθιά σοφία σ’ αυτήν την αναπνευστική άσκηση, στον 

αναπνευστικό διαλογισμό που κάνετε. Δεν σας διαφεύγει βέβαια το γεγονός 

ότι, ούτως ή άλλως, το σύμπαν, τις εσχατιές του σύμπαντος, τις προσεγγίζετε 

μέσα από τον δικό σας εσωτερικό κόσμο -δεν ταξιδεύετε εκεί με κάποιο φυσικό 

μέσον. Εδώ όμως επιτυγχάνετε την επίγνωση ότι αυτό το σύμπαν απλώνεται, 

εκτείνεται, μέσα σας. Καθώς το κάνετε, καθώς επαναλαμβάνετε τον 

αναπνευστικό διαλογισμό, το ίδιο μοτίβο, καθαρίζεστε διαρκώς. Μπορεί να μην 
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το ξέρετε αλλά αυτό που συμβαίνει είναι κάθαρση. Επίσης, με τον τρόπο αυτό 

ανοίγουν τα εσωτερικά οπτικά σας κανάλια. Οι συνισταμένες καθορίζονται από 

τον εξαγωνικό αγωγό. Κρατήστε τον σε σταθερές διαστάσεις, ώστε μόλις να 

χωρά το φυσικό σας σώμα.  

[Μικρή παύση] 

Καθώς συνεχίζετε, κατά την ώρα της εισπνοής και παύσης πριν την εκπνοή, 

στείλτε τη συνείδησή σας όσο πιο μακριά μέσα στο σύμπαν που εισπνεύσατε, 

μπορείτε. Κατά την εκπνοή, μετά την εκπνοή μέχρι και την παύση, κάντε το 

ίδιο εξωτερικά, προς την ίδια κατεύθυνση.  

Εγώ Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

Προσκυνώ τον δημιουργό αυτού του σύμπαντος κόσμου και τον τιμώ και τον 

φορώ στο περιδέραιό μου, σαν μια πραγματικότητα τον ίδιο, από τις πολλές 

που υπάρχουν.  

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, στέλνοντας τη συνείδησή σας όσο πιο μακριά 

μπορείτε, εσωτερικά στην εισπνοή και εξωτερικά στην εκπνοή, για άλλες πέντε 

φορές.  

[Μικρή παύση] 

Συνεχίστε με το ίδιο μοτίβο, προσπαθώντας τώρα να αναγνωρίσετε τη διαφορά 

αυτού στο οποίο φτάνετε με την εισπνοή, με αυτό που φτάνετε με την εκπνοή. 

Η συνείδησή σας φτάνει στο ίδιο σημείο εσωτερικά και εξωτερικά. 

[Μικρή παύση] 

Οι αναπνοές συνεχίζονται αβίαστες, αργές, ήρεμες. Και θα σας ζητήσω τώρα 

να πάρετε χρόνο για να περιγράψετε τη διαφορά που πιθανόν εντοπίσατε. 

Δώστε δυο λεπτά στον εαυτό σας ακόμα για να συλλάβει, να 

συγκεκριμενοποιήσει την αίσθηση και στη συνέχεια μοιραστείτε τα ευρήματά 

σας.  

[Μικρή παύση] 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Διακτινίζεστε.  

Βάλτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη του σύμπαντος και διακτινιστείτε. Θα το 

πω διαφορετικά: ενώστε τη συνείδησή σας με αυτό που συμβαίνει τώρα, 

με αυτό που συνέβη κάποτε και με αυτό που πρόκειται να συμβεί στο 

βάθος του χρόνου. Δείτε τον εαυτό σας να στέκεται και στα τρία σημεία 

ταυτόχρονα. παραμένετε μέσα στον εξαγωνικό αγωγό, εισπνέετε και εκπνέετε 

αβίαστα, έχοντας την επίγνωση ότι επαναλαμβάνετε το προηγούμενο μοτίβο. 

Απλώς τώρα δεν εστιάζεστε στο μοτίβο αυτό. Το αφήνετε να λειτουργεί και 

εσείς βλέπετε τον εαυτό σας να εκτείνετε στο χρόνο, πίσω στο παρελθόν, στο 
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παρόν και το μέλλον. Ο εξαγωνικός αγωγός βρίσκεται στο παρόν. Πηγαίνετε 

βαθιά στο παρελθόν, στην απαρχή του χρόνου και κοιτάζετε από εκεί τον εαυτό 

σας, στον αγωγό. Ξεκινάτε πάντοτε από το παρελθόν, γιατί εκεί έχετε σημεία 

αναφοράς γνωστά, οπότε σας δίνουν ένα στέρεο πάτημα.  

Εκμαίευσε πληροφορίες για τον εαυτό σου, που στέκεται στο μακρινό μέλλον, 

στο τώρα του εξαγωνικού αγωγού. Κοιτάς τον εαυτό σου από το βαθύ 

παρελθόν, στο μέλλον. Η συνείδησή σου βρίσκεται στο βαθύ παρελθόν. Πολύ 

– πολύ μακρύτερα απ’ ό,τι η αρχή αυτής της ενσάρκωσης. Έρχονται κυματισμοί 

από εκεί, από το τώρα στο οποίο βρίσκεται ο εαυτό σου στον εξαγωνικό αγωγό, 

δημιουργούνται κυκλικοί κυματισμοί που φτάνουν σε σένα και αντιλαμβάνεσαι 

την πληροφορία.  

[Μικρή παύση] 

Αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν είναι αρκετό για σένα. Αναζητάς μια νέα αρχή. 

Από κείνο το σημείο στο βαθύ παρελθόν, στις απαρχές του χρόνου, εστιάζεσαι 

ακόμα βαθύτερα στο μέλλον, πολύ πέρα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο 

εαυτός μέσα στον εξαγωνικό αγωγό -ίση απόσταση, φαντάσου. Αν το σημείο 

που βρίσκεται το σώμα αυτή τη στιγμή είναι μηδέν, εκεί πίσω είναι το -1000 

και πέρα στο βάθος είναι το +1000. Χρησιμοποιώ τα πρόσημα μόνο για να 

καταλάβετε τη διάταξη. Εστιάζεσαι εκεί στο μέλλον και αντικρίζεις τον εαυτό 

που βρίσκεται στην άλλη άκρη του χρόνου.  

[Μικρή παύση] 

Από εκείνον, τον άλλον εαυτό, παράγονται επίσης κύματα, ρυτιδώσεις, που 

φτάνουν τελικά σε σένα, στο παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και από το δικό σου 

σημείο. Κυκλικά κύματα, ρυτιδώσεις, απλώνονται, φτάνουν στον εξάγωνο 

αγωγό, τον διαπερνούν και φτάνουν στο άλλο άκρο του χρόνου. Ανταλλάσσετε 

πληροφορίες. Βρίσκεται η συνείδησή σου ακόμα στον εαυτό στην απαρχή του 

χρόνου, στο βαθύ παρελθόν. Η συνείδησή σου δεν μετακινείται από εκεί 

ακόμα.  

[Μικρή παύση] 

Ο άξονας που έχετε σχηματίσει με τα τρία σημεία του εαυτού, αρχίζει να 

περιστρέφεται με ταχύτητα γύρω από τον εαυτό του. Αυξάνεται η ένταση στον 

άξονα. Μετακινείστε την εστίασή σας στο άκρο του εαυτού στο μέλλον. Η 

ταχύτητα αλλάζει. Η δόνηση διαφορετική. Φαίνεται να αιωρείστε. Ελαφρότητα.  

Σ’ αυτό το ανάλαφρο πεδίο, δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να καταλάβει 

τι είναι, πώς νιώθει, τι γνωρίζει για την πορεία του. Εκπέμπετε κύματα όπως 

και πριν. Η συνείδηση είναι που κάνει τη διαφορά.  

[Μικρή παύση] 

Κοιτάξτε τον εαυτό σας πίσω, στην απαρχή του χρόνου. Νιώστε την 

πληροφορία που σας προσεγγίζει με κυματική μορφή.  

[Μικρή παύση] 
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Τι μήνυμα σας στέλνει εκείνος ο εαυτός, από τις απαρχές του χρόνου; Ποια 

είναι η κατάσταση του εαυτού στο κέντρο, στον εξαγωνικό αγωγό; Ο εαυτός 

στο ένα άκρο και στο άλλο είναι ίδιος; Τι είναι αυτό που αναπτύσσεται; Τι 

διαμείβεται ανάμεσά τους; Μείνετε σε σιωπή δύο λεπτά, για να καταγράψετε 

εσωτερικά την εμπειρία/πληροφορία και στη συνέχεια μοιραστείτε την. 

[Παύση 2΄] 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

Ανεξαιρέτως, όλοι, πρέπει να επαναλάβετε αυτήν την άσκηση εσωτερικής 

εγρήγορσης, τρεις ακόμα φορές. 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Η κάθοδος στην ύλη επιφέρει μεγάλο σοκ στην ενέργεια της ψυχής. Δεν είναι 

εύκολο. Αυτό που εσείς περνάτε εδώ, αυτά που φέρετε ως εντυπώματα, 

δημιουργούνται από το σοκ της πρόσκρουσης. Έτσι λειτουργεί συνήθως η 

απώλεια μνήμης. Μέσω αυτής της πρόσκρουσης μένουν εντυπώματα βαθιά 

χαραγμένα αλλά επέρχεται απώλεια της μνήμης. Η απώλεια εξυπηρετεί 

πραγματικά. Δεν την πολεμούμε.  

Ήδη η Άννα ρωτά τι συμβαίνει με εκείνες τις ψυχές που φέρνουν τις μνήμες 

τους μαζί, γιατί αποτελούν εξαίρεση. Η αλήθεια είναι ότι στο σοκ 

πραγματεύεστε δύο όψεις, την όψη του ασυνείδητου και την όψη του 

συνειδητού. Όταν δημιουργείται το σοκ της εισόδου στο φυσικό πεδίο, 

το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης παραμένει στο ασυνείδητο. Αυτό είναι 

το ασυνείδητο. Δεν πρόκειται για καταγραφές μιας συγκεκριμένης 

ενσάρκωσης, της τρέχουσας συγκεκριμένης ενσάρκωσης αλλά πρόκειται για 

όλη τη μνήμη της ψυχής, με αποτέλεσμα αυτό που φέρετε εκεί να είναι πολύ 

βαρύ για τον γήινο, περιορισμένο τρόπο αντίληψης. Δεν είναι βαρύ από μόνο 

του, είναι βαρύ γι’ αυτούς που αντιλαμβάνονται πλέον τον κόσμο μέσα από 

συγκεκριμένα παράθυρα αισθήσεων.  

Όσα εντυπώματα χωρούν να περάσουν μέσα από τα παράθυρα των 

αισθήσεων και της αντίληψης, γίνονται συνειδητά. Όσα εντυπώματα 

δηλαδή είναι καταγεγραμμένα με τρόπο που ο εγκέφαλος να μπορεί να 

τα συνδέσει με αντίστοιχες αισθήσεις του φυσικού σώματος, γίνονται 

συνειδητά. Τα υπόλοιπα όχι. Η καταχώρηση αυτή των εντυπωμάτων γίνεται 

βάσει προεπιλογής. Ξέρετε ότι θα περάσετε ένα ενεργειακό σοκ και ότι θα 

μείνουν συγκεκριμένα εντυπώματα.  

Δεσμεύεστε να ακολουθήσετε μία πορεία, στην οποία θα έχετε 

επίγνωση μόνο των συγκεκριμένων εντυπωμάτων. Με αυτά πορεύεστε, 

και στη συνέχεια, καθώς «αποφυλακίζεστε» από την ανασφαλή νιότη σας, 

όπου μαθαίνετε ακόμα να προσαρμόζεστε στους τρόπους των ανθρώπων, 

αρχίζετε να έρχεστε σε επαφή με γραμμές σκέψης, με τρόπους που ξυπνούν 

μέσα σας και τα υπόλοιπα εντυπώματα, λιγότερα ή περισσότερα, που δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στην επεξεργασία του εγκεφάλου, βάσει των αντιστοιχιών των 
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αισθήσεων. Αυτό εμπλουτίζει βέβαια κατά πολύ τη γήινη εμπειρία σας και σας 

συνδέει χωροχρονικά με άλλες περιοχές του σύμπαντος.  

Κανένας δεν έχει έρθει με το πλήρες δυναμικό του στη γη. Κανείς. 

Ακόμα και οι μεγάλες οντότητες που έχουν εξοικειωθεί και έχουν 

επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη δυναμική του ψυχικού σοκ και έχουν 

εξασκηθεί στη διαχείριση των εντυπωμάτων, ακόμα και αυτές οι μεγάλες 

οντότητες κρατούν ένα μέρος έξω από το παιχνίδι, για λόγους οικονομίας. 

Γιατί, όσες περισσότερες φορές επαναλαμβάνετε τη διαδικασία, κατανοείτε όλο 

και καλύτερα ότι δεν απαιτούνται όλες οι μνήμες.  

Έχετε την τάση να πιστεύετε ότι κάπου, σε κάποιο σύμπαν, μπορείτε να κάνετε 

τα πάντα ταυτόχρονα. Ξεχνάτε διαρκώς την αρχή της διατήρησης της 

ενέργειας, ξεχνάτε την αρχή της οικονομίας της ενέργειας. Το ότι το 

σύμπαν είναι γεμάτο από ενέργεια και αυτή πουθενά και σε τίποτα δεν λείπει, 

δεν σημαίνει ότι υπάρχει λόγος να την ξοδεύετε άσκοπα. Η οικονομία της 

ενέργειας, αυτή η αρχή, είναι που κρατά το σύμπαν σ’ αυτήν τη θαυμαστή τάξη 

και λειτουργία.  

Φέρνετε τόσα εντυπώματα, ώστε να μπορέσετε να λειτουργήσετε 

αρχικά με αυτά, σαν ένα αρχικό κεφάλαιο στην επιχείρηση «γήινη 

ζωή». Και στη συνέχεια μπορείτε να ανασύρετε όλα όσα χρειάζεστε. 

Όταν βρίσκεστε έξω από αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε πάρα πολύ 

καλά ότι δεν υπάρχει λόγος να φέρετε τα πάντα.  

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εργασία, που είναι πολύ βασική για να 

κατορθώσετε να μιλήσετε στις όψεις του εαυτού σας, στα σύμπαντα στα οποία 

εκτείνεστε, ελάτε να σταθείτε και πάλι μέσα στον εξαγωνικό αγωγό. 

Αναπνεύστε και πάλι με το μοτίβο «εισπνοή σύμπαντος κόσμου – εκπνοή 

σύμπαντος κόσμου». 

Δηλώστε την πρόθεσή σας, αυτός ο τρόπος αναπνοής να συνεχίσει να 

πραγματοποιείται, καθώς εσείς εργάζεστε σε κάτι άλλο. Ένα μέρος της 

ενέργειάς σας, ένα μέρος του νου σας, είναι σε αυτήν τη διαδικασία. Η κύρια 

εστίασή σας όμως, είναι τώρα στις όψεις του εξαγωνικού αγωγού. Με όλες 

αυτές τις εισπνοές και εκπνοές τι επιτύχαμε; Επιτύχαμε τη δημιουργία, 

τον επανακαθορισμό για την ακρίβεια, των εντυπωμάτων, στις 

επιφάνειες αυτού του εξαγωνικού αγωγού. Κοιτάξτε εσωτερικά κάθε μία 

από τις έξι επιφάνειες, ξεχωριστά. Αντιληφθείτε τις γραμμώσεις. Σχηματίζονται 

γεωμετρικά σύμβολα; Γραμμικές παραστάσεις; Καταγράψτε τα στη μνήμη σας. 

Έχετε έξι λεπτά, ένα για κάθε όψη. 

[Παύση 6΄] 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Ερωταπαντήσεις: 

Ερώτηση 1η: Ένα από τα βασικά σύμβολα του Βουδισμού είναι ο εξάκτινος 

τροχός. Τι σχέση έχει αυτό με το εξάκτινο σύμπαν. Έχει πολλές σημασίες, π.χ. 
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108 είναι οι αρετές που πρέπει να έχει κάποιος για να περάσεις τη θέωση. Το 

108 είναι 6x18. Είναι πολλά… 

Απάντηση: 

Ο εξάκτινος τροχός συμβολίζει το τέλος, την ολοκλήρωση, ενός σύμπαντος 

οδύνης. Όταν η ολοκλήρωση συμβεί, ο εξάκτινος τροχός τροποποιείται. 

Νιρβάνα. [Άννα: μου δείχνει το 12, που συνδέει με τη νιρβάνα.]  Ο εξάκτινος 

τροχός έρχεται ως ολοκλήρωμα του εξάκτινου σύμπαντος. Συνδέεται άμεσα 

και απόλυτα με αυτό. Όταν οι ροές εκπληρωθούν, οι κύκλοι επηροής έχουν 

αποδώσει το μέγιστο δυναμικό τους. [Άννα: Μιλάει για τους περιφερειακούς 

κύκλους που σχηματίζουν τον εξάκτινο τροχό.]  Τα έξι σύμπαντα σε ένα, 

ολοκληρώνονται. Αρμονική ροή, αρμονική συνύπαρξη αντιθέτων χωρίς 

διαμάχη. Πλήρης επικοινωνία. Το ολοκληρωμένο έξι εκπληρώνεται στο εννέα. 

Εκπλήρωσή του είναι το εννέα. Ο τροχός γίνεται εννιάκτινος.  

Θα διαπιστώσετε ότι η ένωση των δύο, του έξι και του εννέα, δίνει πάλι έξι. 

Κατόπιν προστίθεται το εννέα μία τριάδα, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 

θείας όψης που αναφέρεται στη νιρβάνα. Μπορείτε να μείνετε και να 

μελετήσετε ιδιαίτερα τη σχέση του έξι με το εννέα. Τα αντίθετα ενούμενα 

δίνουν το αρχικό. Το καθρέφτισμα αφομοιώνεται στο πρωτότυπό του… και 

πολλά άλλα που θα διαπιστώσετε οι ίδιοι. 

 

Ερώτηση 2η: Αναφέρθηκε πριν ότι έχουμε έναν αρχικό αριθμό δυνάμεων και 

ενθυμήσεων από το σοκ της ενσάρκωσης στην ύλη. Όλοι διαλαλούν τώρα την 

επιστροφή…… κάποιες δυνάμεις θα επανέλθουν. Ποιο είναι το ιδανικό πλήθος 

δυνάμεων και ενθυμήσεων που χρειάζεται να επιδιώξουμε να έχουμε -γιατί αν 

δεν το επιδιώξουμε δεν θα έρθει ποτέ-, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

εξέλιξή μας; Οι δυνάμεις που έχουμε τώρα μας αρκούν για την απρόσκοπτη 

εξέλιξή μας από δω και πέρα ή θα πρέπει να κάνουμε χώρο και για άλλες 

ενθυμήσεις που θα έρθουν από άλλες ζωές, από την ψυχή, κ.λπ.; 

Απάντηση: Στα μάτια μου, το να αναρωτιέσαι κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι δεν 

κατανοείς την αληθινή σου φύση. Στα μάτια μου είσαι σαν μια σκιά. Όχι 

σκοτεινή σκιά, είσαι διάφανος, είσαι ένας κυματισμός μιας διαφάνειας. Τι είναι 

αυτό που έχεις και αυτό που θα έρθει; Είσαι ένα ον διάφανο, που κάθε στιγμή 

το διαπερνούν άπειρες ενέργειες. Ένα τέτοιο ον κάνει μια τέτοια ερώτηση, μόνο 

όταν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα σημείο στο γραμμικό χρόνο. Άλλαξε 

προοπτική και επανέλαβε την ερώτηση. 

Ερωτών: έχει δίκιο, ως διάφανο ον περιλούζομαι δυνητικά από άπειρες 

ενέργειες, οπότε η ερώτηση δεν έχει νόημα. 

Απάντηση: Και είναι όλες δικές σου. Από τη στιγμή που σε διαπερνούν, 

συμμετέχεις σε αυτές και, εφόσον συμμετέχεις, είναι δικές σου. Απλώς η 

συνείδησή σου εστιάζεται σε αυτήν την περιοχή του απέραντου χώρου, στο 

σημείο που ενώνονται, που συναντώνται προσωρινά, όλες αυτές οι ενεργειακές 

ροές. Αν η εστίασή σου μεταφερθεί σε ένα άλλο μέρος του χώρου, όπου 

συναντώνται άλλες ροές, αλλιώς θα αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου, την 

πραγματικότητά σου, όσα βιώνεις και θα έχεις πάει στο σύμπαν αριθμό 18. 
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Συνέχεια επικοινωνίας: 

Θα αντιστοιχίζετε τον εαυτό σας σε κάθε ένα από τα έξι διακριτά σύμπαντα, 

που αποτυπώθηκαν στις πλευρές του εξαγωνικού αγωγού στον οποίο 

βρίσκεστε.  

Διακτίνιση.  

Μέσα από κάθε εντύπωμα, με όποια μορφή και αν το συλλάβατε, είτε ως 

σύμβολο, είτε ως δράση, είτε ως αρχή, ή με όποιον άλλο τρόπο το συλλάβετε 

στο μέλλον, μέσα από το συγκεκριμένο εντύπωμα θα έρχεστε σε επαφή με το 

σύμπαν στο οποίο αντιστοιχεί. Μέσα από αυτήν την πλευρά του εξαγωνικού 

αγωγού, περνάτε στο αντίστοιχο σύμπαν. Κάνοντας αυτό, ανοίγονται πολλές 

προοπτικές μπροστά σας. Εκμαιεύετε από την ψυχή το δυναμικό της, για να το 

φέρετε σε εκδήλωση. Εισέρχεστε σε νέα πεδία και κατανοείτε πώς σχηματίζεται 

το εξαγωνικό σύμπαν σας.  

Στις αρχές αυτού του κύκλου σας μίλησα για το εξαγωνικό σύμπαν ως ένα, 

γιατί είναι ένας τρόπος. Όμως πολλά επιμέρους σύμπαντα το σχηματίζουν, το 

περικλείουν αν θέλετε. Και η ποιότητά τους δείχνει αυτό που υπάρχει εκεί μέσα. 

Η ποιότητα αυτών των έξι συμπάντων -ή υποσυμπάντων, για να 

βοηθηθείτε- καθορίζει το ποιόν και το έργο της οντότητας που 

βρίσκεται μέσα σ’ αυτόν τον αγωγό. Άρα, διακτινίζεστε μέσα από τις 

πλευρές του αγωγού, για να ανασύρετε το υλικό που χρειάζεστε για την 

εκδήλωση αυτών των εντυπωμάτων και τη συνέχιση του έργου σας στη γη. Η 

επόμενη ερώτηση που φυσικά θα προκύψει είναι: αλλάζουν αυτά τα 

εντυπώματα; Αλλάζει η σύνθεση του εξαγωνικού αγωγού; Μπορεί να μπει ένα 

άλλο σύμπαν στη θέση κάποιου προηγούμενου;  

Φανταστείτε φυσαλίδες ενέργειας. Κάθε σύμπαν είναι μία φυσαλίδα. Έρχονται 

κοντά η μία στη άλλη έξι από αυτές. Σχηματίζουν έναν αγωγό. Όταν η μία 

φυσαλίδα αποδώσει το περιεχόμενό της, όταν γεννήσει το κύημα που φέρει, 

αντικαθίσταται από μία άλλη, στο συγκεκριμένο τρόπο του εξαγωνικού 

σύμπαντος, του σύμπαντος της επικοινωνίας.  

Υπάρχει άλλη ερώτηση; Αν υπάρχει, θα τη θέσετε την άλλη φορά, έχοντας 

επαναλάβει μόνοι σας για τρεις φορές ακόμα τη ίδια εργασία που κάναμε εδώ. 

Είναι πολύ πιθανό ότι νέες ερωτήσεις θα δημιουργηθούν και αυτές που έχετε 

ήδη ίσως απαντηθούν.  

Έχετε τις ευλογίες της ομάδας μου και εμού του ιδίου. 

Σας μιλάει ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

Και έτσι είναι. 
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