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Ο  Κύκλος του Αλέξανδρου: 

Η Πανδημία 

Συνάντηση 7η - 07.04.2021 

 

Μάτια καθαρά, αυτιά ανοιχτά, καρδιά μαζεμένη στο κέντρο. Δώσε και 

πάρε, πάρε-δώσε μεταξύ σας στον κύκλο και με μένα που στέκομαι 

πάνω από τη Φλόγα της Εστίας δημιουργώντας ένα τροχό με ακτίνες. 

Η φλόγα της καρδιάς μου σας οδηγεί. Συνδέεστε με τη φλόγα της 

καρδιάς μου, της καρδιάς του Αλέξανδρου και φλέγεστε μαζί της. Ο 

Δίας είναι παρών, επίσης. Καθοδηγείστε.  

Ερχόμαστε να πούμε πολλά, λέμε λίγα και μετά από καιρό πάλι 

ερχόμαστε και φέρνουμε περισσότερα. Οι κύκλοι αλλάζουν, η 

διαδικασία συνεχίζεται, μια διαρκής ροή, μια αέναη ροή πληροφορίας 

αλληλοσυμπληρούμενης. Τίποτα απ’ όσα έχετε λάβει δεν είναι 

μεμονωμένο, είναι όλα -όλα- μέρος αυτής της διαρκούς ροής 

πληροφορίας -τίποτα απ’ όσα έχετε λάβει μέσα από αυτό το κανάλι 

αλλά και από άλλα, διότι η ροή είναι διαρκής και μοιράζεται. Η ροή είναι 

διαρκής, όχι μόνον από τον Αλέξανδρο αλλά απ’ όλο το Πνεύμα, όπως 

λέτε, ξεχύνεται μέσα από πολλές διόδους, όπως τα νερά αναβλύζουν 

από τη γη μέσα από διάφορες πηγές, φέρνοντας άλλα συστατικά το 

καθένα αλλά διατηρώντας την ποιότητα πάντα, την χαρακτηριστική 

ποιότητα του νερού.  

Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε περισσότερο βαθιά σ’ αυτή τη ροή της 

πληροφορίας, αν, πρώτοι εσείς, δεν αντιληφθείτε το γεγονός ότι 

μοιράζεστε κομμάτια της αλήθειας με πολλούς άλλους -και στην 

πραγματικότητα αυτό που μοιράζεστε είναι δομικοί λίθοι της 

σκέψης. Κάθε λίθος μπορεί να βρει μια θέση στο οικοδόμημα της 

σκέψης σας αλλά ο καθένας σας τους χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο, σε 

άλλο σημείο του οικοδομήματος, είτε πιο καίριο και βασικό, είτε 

δευτερεύον, είτε αδιάφορο κι όλοι χτίζετε κάτι, χαμηλό, ψηλό, 

ευρύχωρο, στενάχωρο αλλά το χτίζετε αλλιώς, το χτίζετε με το δικό 

σας πλάνο, εκούσια ή ακούσια. 

Κάθε πληροφορία που έρχεται λοιπόν, είναι ένα ψήγμα από τη διάχυτη 

πληροφορία που υπάρχει στο σύμπαν και είναι πολύ λίγο αυτό που 

έχετε πάρει μέχρι στιγμής, αλλά φανταστείτε πόσο λιγότερο είναι αυτό 

που είχαν λάβει άλλοι πριν από σας, σε παλαιότερες εποχές ή μπορεί 

να ήταν και περισσότερο, σε κάποιες περιπτώσεις.  

Είναι καιρός να δείτε την πληροφορία ως ροή, γιατί αυτό ακριβώς 

είναι που συμβαίνει με μια ακτινοβολία. Χαρακτηριστικά, έχει ταυτιστεί 
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το φως με την πληροφορία. Μια ακτίνα, έχει την ίδια πληροφορία στο 

ξεκίνημα της με την άλλη άκρη της, φέρει την ίδια πληροφορία. Αυτό 

που είναι σημαντικό, στη δική μας εργασία, είναι ότι μια ακτίνα φωτός 

φαίνεται να τρέχει σαν κύμα, να διασχίζει το σύμπαν ως κύμα, αλλά σε 

μια δεδομένη στιγμή μπορεί να τη δείτε και ως σωματίδιο, ως φωτόνιο 

-ένα υποατομικό σωματίδιο. Βάλτε τώρα με το νου σας, αν μπορεί ποτέ 

να το χωρέσει αυτό, πόση πληροφορία υπάρχει. Πόση πληροφορία 

υπάρχει διάχυτη στο σύμπαν αλλά και πόση πληροφορία υπάρχει 

συμπυκνωμένη σ’ ένα σώμα -και δεν φτάσαμε καν να μιλούμε για τους 

κωδικούς του DNA σας, δεν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι στα 

στοιχειώδη σωμάτια, τα θεμελιώδη υποατομικά σωματίδια. 

Πληροφορία. Διαρκής ροή. Συλλέγετε, παίρνετε και χρησιμοποιείτε ό,τι 

θέλετε, όπως το θέλετε. Το κλειδί για εσάς είναι η συνείδηση, είναι 

η επίγνωση του πώς συνθέτετε την πληροφορία στο οικοδόμημα 

της σκέψης σας, που βέβαια καταλήγει να είναι και το 

οικοδόμημα της ζωής σας, καταλήγει να είναι η πραγμάτωση 

σας.  

Η πληροφορία που διαχειρίζεστε συνειδητά είναι λίγη κι 

ανακυκλούμενη, για παράδειγμα θα είχε νόημα, θα είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να αναρωτηθείτε, πόση πληροφορία διαχειρίζεστε μέσα σε 

μια ημέρα. Βάλλεστε από πολλές πηγές, κυρίως από μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, με πληροφορίες που όμως δεν είναι καινούργιες ούτε 

μοναδικές. Παρουσιάζονται με άλλους τρόπους και μπορεί να ακούσετε 

μια πληροφορία, να πάρετε μια πληροφορία, με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Συνεπώς, μοναδικές πληροφορίες, 

καινούργιες κάθε μέρα δεν είναι πολλές, είναι περισσότερο η φασαρία 

γύρω από αυτές που κουράζει παρά η ίδια η πληροφορία.  

Υπάρχουν οι πληροφορίες επίσης, που διαχειρίζεται το φυσικό σας 

σώμα κάθε μέρα κι αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται ασυνείδητα, 

γίνεται από το ίδιο το σώμα σιωπηλά. Υπάρχουν οι πληροφορίες του 

περιβάλλοντος, όχι των ειδήσεων αλλά των όσων συμβαίνουν γύρω 

σας. Ένα μαγαζί στη γωνία του δρόμου όπου περπατάτε συνήθως, έχει 

κλείσει, ένα άλλο έχει ανοίξει, έχει καινούργια προϊόντα, πόσα 

αυτοκίνητα περνούν το δρόμο σήμερα, τι χρώματα έχουν, πόσοι 

άνθρωποι πέρασαν από μπροστά σας, πώς άλλαξε το κλαδί του δέντρου 

στο πάρκο, του δέντρου που είναι ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα και το 

βλέμμα σας το σαρώνει κι αυτό, καθώς κοιτά τριγύρω. Όλα αυτά κι 

ακόμα περισσότερα αλλά, αν σκεφτείτε πόσα από αυτά είναι 

επαναλαμβανόμενα, θα καταλήξετε ότι η πληροφορία που διαχειρίζεστε 

είναι μικρή, είναι λίγη σχετικά.  

Αντίθετα, διαθέτετε πληροφορίες άφθονες κι επειδή έχει καταγραφεί 

μέσα σας ότι η γνώση είναι δύναμη κι ότι αυτός που ελέγχει την 
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πληροφορία κατέχει εξουσία, επιθυμείτε να παίρνετε όλο και 

περισσότερη πληροφορία. Κινείστε σε αυτή την κατεύθυνση και ζητάτε 

πληροφορίες, ακόμα κι αν αυτές έρχονται με άλλους τρόπους -είναι 

ουσιαστικά οι ίδιες αλλά έρχονται με άλλους τρόπους.  

Ο νους σας βαριέται και ζητά από τις πληροφορίες να 

εμφανίζονται με νέους τρόπους. Θα σας ήταν αδιανόητο να μείνετε 

σε μια σκήτη ή σε μια σπηλιά, να ασκητέψετε και να φτάσετε στη 

φώτιση έχοντας μαζί σας ένα μοναχά βιβλίο ή κανένα βιβλίο. Αντίθετα, 

είναι πολύ ελκυστικό το να επιλέγετε διαρκώς πηγές νοητικής 

ικανοποίησης, παίρνοντας νέα δεδομένα. Ρουφάτε τα δεδομένα.  

Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν παρατηρούσατε γύρω σας για μια μέρα… 

ούτε καν για μια μέρα, για μια ώρα κι ακόμα λιγότερο, για 5 λεπτά… αν 

καθόσασταν για 5 λεπτά, για να αναλογιστείτε τις πληροφορίες που 

υπάρχουν γύρω σας, που είναι όμοιες κι έρχονται με διαφορετικούς 

τρόπους, σε διαφορετική σύνθεση. Ο νους σας χρειάζεται την 

αναδόμηση της πληροφορίας, της σύνθεσης της πληροφορίας, για να 

διατηρείται σε δράση, να παραμένει ξύπνιος, ενεργός. Αν αυτό πάψει 

να συμβαίνει τότε αρχίζει να υπνώττει -όχι ο πνευματικός νους, ο 

ανώτερος νους αλλά ο γήινος νους- κι αυτό είναι βέβαια το αίτημα 

εκείνων που αποσύρονται κι απέχουν από τη διαρκή λήψη 

πληροφοριών.  

Μέχρι αυτού του σημείου καλά τα είπαμε, έρχομαι να προσθέσω λίγα 

πράγματα ακόμα.  

Σύνδεσα, μόλις προηγουμένως, την έννοια της ενέργειας με τα 

θεμελιώδη σωμάτια και τη πληροφορία. Θα ήθελα να επιχειρήσετε… 

ακόμα και αν δε διαθέτετε τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, να 

επιχειρήσετε να ερμηνεύσετε αυτήν την εικόνα: μια ακτινοβολία/ 

ενέργεια, που συμπεριφέρεται ως σωματίδιο και συνθέτει όντα, 

συνθέτει ύλη. 

Είναι κάτι μαγικό, φαίνεται το σύμπαν να επέτρεψε αυτή τη διεύρυνση 

για να επικυρώσει όλα όσα οι εσωτεριστές υποστήριζαν εδώ και αιώνες. 

Κι όμως, δεν είναι έτσι ακριβώς. 

Όταν λέμε ότι η ενέργεια, με μορφή ακτινοβολίας/κύματος, διασχίζει 

το διάστημα και μετατρέπεται σ’ ένα θεμελιώδες σωμάτιο, που συνθέτει 

μαζί με άλλα μορφές, εννοούμε ακριβώς ότι είναι η ίδια η πληροφορία 

που ταξιδεύει με διάφορους τρόπους και συνθέτει μορφές. Αλλά τι 

είναι μια πληροφορία; Είναι κωδικός, είναι αυτό ένα 

κωδικοποιημένο σύμπαν. Κάθε τι που υπάρχει είναι ένας μικρός 

κωδικός, κάθε τι που υπάρχει σε μορφή είναι ένας κωδικός, ένα 

σύμβολο, που παραπέμπει σε μια ιδέα.  
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Είστε πιο κοντά παρά ποτέ στη συγκεκριμενοποίηση, στην καλύτερη 

σύλληψη του ότι, όπου πηγαίνει η σκέψη, πηγαίνει η ενέργεια. Γιατί, 

μια πληροφορία τι άλλο μπορεί να είναι από ένα δομικό λίθο του νου; 

Είναι δομικοί λίθοι της σκέψης οι πληροφορίες. Δεν μπορεί να 

νοηθεί πληροφορία, χωρίς την έννοια της αντίληψης, της 

σύλληψης, της κατανόησης. Μπορεί η πληροφορία να παίρνει 

μορφή, να γίνεται από ακτινοβολία που ήταν, από κύμα που 

ήταν, ένα σωμάτιο στοιχειώδες κι αυτό να δομεί άλλα, πιο 

συμπαγή αλλά από μόνα τους δεν μπορούν να υπάρξουν, αν δεν 

υπάρξει αυτός ο δομικός λίθος και δεν μπορούν να 

ερμηνευθούν. Για να ερμηνευθεί οποιαδήποτε μορφή, 

χρειάζεται μια νοητική διεργασία.  

Ιδού γιατί χρειάζεται η νοητική διεργασία: γιατί η ίδια η μορφή, 

στη ρίζα της έχει το στοιχείο της πληροφορίας. Πίσω από αυτή 

βρίσκεται ο Νους (με κεφάλαιο Ν), ο Θείος Νους μπορείτε να 

πείτε, δικαίως. 

Δεν τα έχουν ορίσει επ’ ακριβώς οι επιστήμονες σας, δεν έχουν 

ανακαλύψει ακόμα εκείνο το θεμελιώδης σωμάτιο που θα γίνει το 

επιστέγασμα της θεωρίας τους, έπεται συνέχεια αλλά είναι σε καλό 

δρόμο. 

Και δεν ζητείται από σας, φυσικά, να πάρετε τα βουνά και τα λαγκάδια 

και να απέχετε από κάθε πληροφόρηση για να φτάσετε στη φώτιση 

μόνο μέσω των θείων συλλήψεων. Είναι αρκετό να γειωθείτε και να 

κοιτάξετε αρκετά βαθιά μέσα σας, για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε 

όλη την πληροφορία. 

Ο Θείος Νους λοιπόν, αίρει τα σωμάτια καθιστώντας τα ενέργεια, 

ακτινοβολία κι αντιδρά με αυτά, αλλάζει τη σύνθεση τους 

συνειδητά, με καρπό και αποτέλεσμα κάθε υπαρκτή μορφή στο 

σύμπαν. Αυτό που περιγράφω, δεν αποτελεί επιβεβαίωση της ιστορίας 

του Αδάμ και της Εύας. Η εξέλιξη υπάρχει, απλώς τα πράγματα είναι 

λίγο διαφορετικά απ’ ότι τα συνέλαβαν επιμέρους άτομα, επιστήμονες, 

θεολόγοι, ιερατεία, κτλ. 

Πάμε λίγο αργά, για να αφήσουμε την ενέργεια να κυριεύσει τη σκέψη 

σας. Βρίσκεστε σ’ ένα χώρο πλήρους ακτινοβολίας, ένα δωμάτιο πλήρες 

ακτινοβολίας. Είναι γεμάτο ακτινοβολία, είναι γεμάτο ενέργεια, γεμάτο, 

σφύζει από ενέργεια! Αυτή η ενέργεια, φαίνεται να συμπυκνώνεται σε 

ορισμένα σημεία του χώρου, περιοχές του χώρου, κι εκεί που σε άλλες 

περιοχές του χώρου είναι αραιή, κάπου πυκνώνει και φαίνεται να 

σχηματίζει μορφές. Είναι η ενέργεια που κινείται, όχι η μορφή. Αν δεν 

κινηθεί το πύκνωμα της ενέργειας, η μορφή μένει πίσω. Γιατί επιλεγώ 

να το διατυπώσω έτσι; Από τη στιγμή που η μορφή αποτελείται από 
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ενέργεια θα ήταν αναμενόμενο... Ναι, θα ήταν αναμενόμενο αλλά δεν 

το σκεφτήκατε μέχρι τώρα. 

Η μορφή είναι μέρος του χώρου, δεν είναι ανεξάρτητη μέσα σ’ αυτό 

το δωμάτιο και την ενέργεια του, δεν είναι ανεξάρτητη απ’ αυτό, είναι 

μέρος της ενέργειας. Η μορφή είναι αυτό που μπορούν να δουν τα 

ανθρώπινα μάτια. Τα μάτια μιας άλλης οντότητας θα έβλεπαν το 

πύκνωμα των σωματιδίων για παράδειγμα, το πύκνωμα της ενέργειας. 

Μετατοπίζεται η ενέργεια και φαίνεται να κινείται η μορφή. 

Πάρτε την αντίληψη που δημιουργήθηκε τώρα σ’ εσάς, σ’ αυτό το 

δωμάτιο και διευρύνετε την εικόνα για να το δείτε. Δείτε μ’ αυτόν τον 

τρόπο όλο σας το σπίτι, όλο το χώρο, την πόλη, τη χώρα σας, τον 

πλανήτη, το ηλιακό σύστημα, το γαλαξία, το σύμπαν. Ανάλογα, σε μια 

τροχιά, είναι η μετατόπιση της ενέργειας, δεν είναι ένα σώμα που 

απλώς κάποιος το δεσμεύει, να κινείται εκεί. Η ενέργεια βρίσκεται σε 

όλη την τροχιά, αλλά, μια δύναμις μαγνητικού τύπου -αλλά όχι 

μαγνητική- δημιουργεί την πύκνωση της ενέργειας, έτσι ώστε η 

μορφή που φαίνεται, ως τέτοια σε ένα επίπεδο, μοιάζει να 

κινείται. Η ενέργεια αυτή, που δημιουργεί το πύκνωμα της 

ενέργειας, είναι η βαρύτητα. Η δύναμη είναι η βαρύτητα και, κάθε 

φορά, για να δημιουργηθεί οποιαδήποτε μορφή χρειάζεται βαρύτητα, 

είναι απαραίτητη η βαρύτητα.  

Αν κάποιος μελετήσει τους μαθηματικούς τύπους που αφορούν τη 

βαρύτητα, θα μπορεί να συνάγει το πώς αυτή δημιουργείται 

μεταθέτοντας τον άγνωστο Χ, αλλά δε ζητώ από σας να κάνετε 

μαθηματικές εξισώσεις. Τώρα όμως, έχοντας αυτό υπόψιν σας, 

μπορείτε να καταλάβετε πόσο βασική είναι η Γαία για την ύπαρξη σας, 

για την ύπαρξη της μορφής που έχετε αυτή τη στιγμή επάνω της. Δεν 

θα μπορούσατε να έχετε φυσική μορφή, μακριά από ένα ισχυρό κέντρο 

βαρύτητας και να ζείτε και να κινείστε. 

Με όλα αυτά πήγαμε πολύ μακριά και τα όσα ενστάλαξα στο νου σας 

σήμερα, μπορούν να σας κρατήσουν απασχολημένους για δέκα ζωές. 

Είναι βασικό, να κρατήσετε στη σκέψη σας μέχρι αύριο τουλάχιστον -

αλλά θα χρειαστεί να το θυμόσαστε και μετά- ότι η Θεία σκέψη, ο 

Θείος Νους, εκφράζεται με δυνάμεις/ενέργειες, οι οποίες 

εκδηλώνονται είτε ως κύμα είτε ως σωματίδια, σαν αυτά που 

λέμε θεμελιώδη, όμως αυτά τα σωματίδια δεν είναι σωματίδια! 

Τα αποκαλείται έτσι, επειδή δεν έχετε άλλο τρόπο να τα 

αποκαλέσετε. Στην πραγματικότητα είναι στροβιλισμοί 

ενέργειας, είναι στρόβιλοι ενέργειας, αυτή είναι η μοναδικότητα τους. 

Αν δεν είχατε να κάνετε με μια ακτινοβολία, αλλά με έναν όγκο 

ενέργειας όπως η θάλασσα, θα ήταν σα να λέμε ότι υπάρχει θάλασσα 
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και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο, δημιουργείται μια θαλάσσια δύνη. 

Εδώ έχετε μια ενέργεια, σε μορφή κύματος, που κάποια στιγμή αρχίζει 

να στροβιλίζεται. Ο στροβιλισμός είναι το βασικό στοιχείο που 

δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας τελικά, μετά από μια 

διαδικασία, οποιασδήποτε μορφής. Μόνο που είναι πολύ-πολύ 

μικροί οι στροβιλισμοί σ’ ένα τέτοιο, θεμελιώδες επίπεδο, που 

συνθέτουν και οικοδομούν τελικά τη μορφή -τη μορφή που είστε και 

κάθε άλλη μορφή. 

Δε σας ζητάω περισσότερα γι’ απόψε.  

Πολλές ερωτήσεις προέκυψαν και θα προκύψουν ακόμα πάνω σε όσα 

είπαμε, ωστόσο, θα τις δούμε κάποια άλλη στιγμή.  

Εδώ θα κλείσουμε… και σε σιωπή θα αποχωρίσετε, επιτρέποντας στον 

εαυτό σας να μείνει σε όσα είπαμε, επιτρέποντας στον εαυτό σας να 

αφουγκραστεί το Φως, να αφουγκραστεί την πληροφορία της 

ενέργειας, της ακτίνας της ενέργειας που τελικά σχηματίζει ένα 

θεμελιώδες, ένα στοιχειώδες σωμάτιο. 

 

Δικός σας,  

Αλέξανδρος               

 

[Απομαγνητοφώνηση: Αλέξανδρος Τυροβόλης] 
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