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Η στοργή του Πνεύματος προς εσάς είναι διαρκής. Είναι δεδομένη.  

Το Πνεύμα είναι πάντοτε στοργικό και αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητεί ποτέ, 

κανείς. Ακόμα και τις στιγμές που κάτι φαίνεται να πηγαίνει λάθος και η 

εμπειρία, η γήινη εμπειρία σας, γίνεται επώδυνη. Ένας στοργικός πατέρας, 

σκέφτεστε, φροντίζει τα παιδιά του, δεν τα αφήνει να πάθουν κακό. Και βέβαια 

την ίδια στιγμή καταλαβαίνετε ότι αυτή η σκέψη, όσο γλυκιά και όμορφη και 

αν είναι, σας οδηγεί σε πολλές άλλες, σε πολλές άλλες διαπιστώσεις, γιατί 

κανένας γονιός δεν μπορεί να προφυλάξει αρκετά κανένα παιδί, όταν αυτό 

πρέπει να μάθει από τα λάθη του.  

Κάθε φορά που οι άνθρωποι βλέπουν κάτι να μην πηγαίνει καλά, το αποδίδουν 

σε θεία τιμωρία, στη θεϊκή σκληρότητα, την ώρα που ο ίδιος ο Θείος Νους 

εμπλέκεται σε ό,τι κάνετε και μέσα από εσάς βιώνει όλα όσα σας συμβαίνουν.  

Ουπς! Ευθύνη!  

Τελικά τίνος είναι η ευθύνη; Είναι των άλλων, είναι δική σας, είναι του Θείου 

Νου; Δεν είναι ο Θείος Νους μέσα σ’ εσάς το ίδιο όπως είναι και μέσα στους 

αντιπάλους σας; Μέσα σ’ αυτούς που σας πλήγωσαν όσο και μέσα σ’ αυτούς 

που σας αγάπησαν; Διαχωρισμός. Πώς είναι δυνατόν ο Θείος Νους να 

διαχωρίζει; Ο Ένας Θεός να διαχωρίζει; Εύκολη απάντηση, αν κοιτάξετε γύρω 

σας και δείτε όλες αυτές τις διαφορετικές μορφές με τις διαφορετικές ιδιότητες. 

Τα σαρκοφάγα με τα φυτοφάγα και τους ανθρώπους. Διαφορές χονδροειδείς, 

διαφορές λεπτές, αδιόρατες… ένα σωρό παραδείγματα. Όλος ο κόσμος γύρω 

σας, όλη η γη και το σύμπαν είναι παράδειγμα της διαιρετικότητας, της 

χωριστικότητας του Θείου Νου, όπως επίσης και της ενότητάς του και 

της δυνατότητάς του να ενώνει. Όταν κάνει το ένα είναι στοργικός και όταν 

κάνει το άλλο είναι σκληρός, είναι κακός; Δεν είναι τάχα δύο όψεις ενός 

νομίσματος, δύο λειτουργίες ενός οργανισμού; Θα μπορούσατε να 

αναπαραχθείτε, αν τα κύτταρά σας δεν διαιρούνταν; Κι όμως από τη διαίρεση 

προκύπτει ένας νέος οργανισμός, που φέρει ζωή και λαμβάνει εμπειρίες. 

Εγώ είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και είμαι εδώ, ως επιτετραμμένος 

του Πνεύματος, για να σας μιλήσω σήμερα για τη διαιρετότητα, τη 

χωριστικότητα, την ένωση, την ενοποιητική δυνατότητα του Θείου Νου. 

Αναπαράγοντας τον Εαυτό Του, ο Θείος Νους κατέληξε ότι, για να το 

κάνει αυτό, πρέπει να διαιρεθεί. Πρέπει το ένα να γίνουν πολλά. Έτσι κι 

έγινε. Παραμένει ένας μέσα σε πολλά -δικά του. Όπως το ρόδι ένα είναι αλλά 

περικλείει ένα σωρό σπόρους, κόκκινους, ζουμερούς, μυρωδάτους, γευστικούς 

σπόρους, που ο καθένας καταλαμβάνει το δικό του χώρο μέσα στο ρόδι. 
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Αναγκαστικά τους ενώνει. Τους δημιουργεί και τους ενώνει, τους κρατά μαζί. 

Και κάθε σπόρος του ροδιού, κάθε σποράκι, είναι ένας διαφορετικός ειρμός 

σκέψης, που έχει πολύ ζουμί στην εμπειρία του. Λέω τα πράγματα απλά, όσο 

πιο απλά γίνεται σήμερα, γιατί θέλω να πλησιάσω περισσότερο την καρδιά σας, 

που δεν βρίσκω ανοιχτή.  

Έχετε μάθει πάρα πολλά πράγματα μέχρι σήμερα. Είσαστε σοφοί! Αν βλέπατε 

τον εαυτό σας με τα μάτια ενός ανθρώπου που ζει σε μια κοινωνία μακρινή από 

τη δική σας, θα τον  θαυμάζατε. «Πόσα πράγματα ξέρει; Πόσες εμπειρίες έχει;» 

θα έλεγε ένας κάτοικος της μακρινής εκείνης κοινωνίας, «Εγώ ούτε τα μισά 

δεν ξέρω από αυτόν». Είστε λοιπόν σοφοί και εσωτερικά και εξωτερικά. Τι 

γίνεται όμως όταν έρχεται η ώρα να δείτε τη δική σας σοφία; Την αμφισβητείτε 

και το κάνετε αυτό συνέχεια. Και όταν αμφισβητείτε τη δική σας σοφία, 

κλείνετε την καρδιά σας. Μπαίνετε σε άμυνα. Νιώθετε ότι κάποιος σας 

ξεγέλασε. Δεν ήσασταν αρκετά συνετοί, δεν ήσασταν αρκετά σοφοί, δεν 

ήσασταν αρκετά λογικοί ή έξυπνοι ή καπάτσοι, ικανοί και κάποιος σας την 

έφερε. Κλείνετε την καρδιά τότε και αρχίζετε να σκέφτεστε τα πάντα με τον 

νου. Να επεξεργάζεστε τα πάντα με τον νου.  

Διαίρεση. Κάθε φορά που επεξεργάζεστε όσα σας συμβαίνουν μόνο με 

τον νου σας, χωρίς να σέβεστε αυτό που υπάρχει στην καρδιά, χάνετε 

την ουσία. Χάνεστε σε διαίρεση. Γιατί εκείνη την ώρα ήδη εσείς διαιρείτε τον 

εαυτό σας στα δύο. Αποκόπτεστε από την πηγή της σοφίας μέσα σας, που δεν 

είναι απαραίτητα η λογική επεξεργασία των πραγμάτων. Αφήστε την καρδιά 

σας τώρα να ανασάνει. Εισπνεύστε με την καρδιά, εκπνεύστε απ’ την 

καρδιά, αφήστε το τσάκρα της καρδιάς άμεσα, ολοκληρωτικά να 

ανοίξει. 

Εγώ Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και βρίσκομαι ανάμεσά σας. 

Συνεχίστε να εισπνέετε και να εκπνέετε με την καρδιά, οραματιζόμενοι το 

καρδιακό κέντρο να αναπνέει. Και καθώς το κέντρο της καρδιάς εισπνέει και 

εκπνέει, ιδού και η συνοδεία μου που έρχεται και αρχίζει να κινείται γύρω σας 

και ανάμεσά σας, αγκαλιάζοντάς σας, χαϊδεύοντας τα μαλλιά σας, αγγίζοντάς 

σας απαλά στον ώμο. Η συνοδεία μου γεμίζει το χώρο γύρω σας. Μπορείτε να 

νιώσετε την Παρουσία; Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να γίνουμε 

αντιληπτοί κάνοντάς το σε μια κλειστή καρδιά. Ανοίγοντας την καρδιά σας, 

αναπνέοντας, μπορείτε να μας αντιληφθείτε. 

Το εξάκτινο σύμπαν είναι ενεργό. Έχει ενεργοποιηθεί προ πολλού. 

Προϋπάρχει της δική σας αναγνώρισης. Και αυτό σας αντιλαμβάνεται 

επίσης. Δηλαδή, δεν είστε μόνο εσείς που το αντιλαμβάνεστε, μπαίνετε σ’ 

αυτό, κινείστε σ’ αυτό, έλκετε ενέργειες από αυτό αλλά και το ίδιο το εξάκτινο 

σύμπαν, ως ένας ζωντανός οργανισμός σας αντιλαμβάνεται. Και θα παίξουμε 

ένα παιχνίδι αυτήν την ώρα, οπότε θα σας ζητήσω να οραματιστείτε μπροστά 

σας το εξάκτινο σύμπαν, συμβολικά βέβαια, γιατί δεν γνωρίζετε πραγματικά τη 

μορφή που μπορεί να έχει. Αλλά το εξάκτινο είναι μια πολύ χαρακτηριστική 

μορφή που συνδέεται με αυτό. Οραματιστείτε λοιπόν το εξάκτινο σύμπαν, ως 

ένα εξάγραμμο ίσως, μπροστά σας, στο κέντρο του μικρού σας κύκλου. Και 

δείτε το να αναπνέει.  
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Δείτε το να αναπνέει και να πάλλεται, όπως θα συνέβαινε σε μία καρδιά. Πάρτε 

δύο λεπτά για να το δείτε και να νιώσετε την αναπνοή του και τον παλμό του. 

Αφήστε την καρδιά σας ανοιχτή σ’ αυτήν την εμπειρία. Αφήστε την καρδιά σας 

να νιώσει το εξάκτινο σύμπαν, που αναπνέει και πάλλεται ανάμεσά σας. 

[Παύση 2΄] 

Στη συνέχεια, συνδεθείτε μ’ αυτό το εξάκτινο σύμπαν με μια χορδή από την 

καρδιά σας. Μια χορδή από την καρδιά σας, χρυσή, κατευθύνεται στο κέντρο 

του, στον πυρήνα του. Μια άλλη χορδή από το τρίτο σας μάτι κατευθύνεται 

επίσης στον πυρήνα του εξάκτινου σύμπαντος. Το ίδιο συμβαίνει και με μία 

χορδή από το δεύτερο ενεργειακό σας κέντρο. Το εξάκτινο σύμπαν στο κέντρο 

του κύκλου σας αναπνέει και πάλλεται κι εσείς είστε συνδεδεμένοι μαζί του, με 

τον πυρήνα του, με τρεις χορδές: μία από το τρίτο μάτι, μία από την καρδιά 

και μία από το δεύτερο κέντρο, το ιερό.  

Καθώς συνεχίζετε να οραματίζεστε μπροστά σας το εξάκτινο σύμπαν, αφήστε 

τις τρεις χορδές να συντονιστούν μαζί του και να σας μεταφέρουν, να 

μεταφέρουν στα αντίστοιχα τσάκρα σας, τη δόνησή του, την αναπνοή και τον 

παλμό του.  

[Παύση 2΄] 

Μέσα από τις χορδές, ο πυρήνας του εξάκτινου σύμπαντος στέλνει στα 

ενεργειακά σας κέντρα μικρά εξάγωνα. Καθώς εισέρχονται στα ενεργειακά σας 

κέντρα αυτά, σχηματίζουν μικρές κυψέλες -ενεργειακές κυψέλες. Αφήστε τα 

κέντρα σας να γεμίσουν απ’ αυτές τις κυψέλες. Τα εξάγωνα συνεχίζουν να 

καταφτάνουν και οι κυψέλες μεγαλώνουν και απλώνονται σε όλο σας το σώμα. 

Γεμίζουν όλο σας το σώμα.  

Το ενεργειακό Άστρο του Βορρά κατεβαίνει στην κορυφή της κεφαλής σας και 

μπορείτε να νιώσετε την ενέργειά του. Μπορείτε να νιώσετε να διαπερνά το 

έβδομο κέντρο σας και να ριζώνει στην κεφαλή. Κρατήστε την αίσθηση του 

σώματός σας γεμάτου με κυψέλες, με τα μικρά εξάγωνα που σχηματίζουν 

σύνολα που μοιάζουν με κηρήθρες. Σ’ αυτές τις κυψελίδες σε όλο το σώμα 

υπάρχει ενέργεια του εξάκτινου σύμπαντος. Ενέργεια που δονείται, ενέργεια 

που ρέει, καθώς τα μικρά εξάγωνα, όπως και το μητρικό, αναπνέουν και 

πάλλονται.  

[Παύση 1΄] 

Ήρθε η ώρα και πάλι να οραματιστείτε γύρω σας το εξαγωνικό κανάλι. Έναν 

κύλινδρο εξαγωνικής διατομής, που περιλαμβάνει το φυσικό σας σώμα και 

αρκετό χώρο γύρω σας, αφήνοντας ένα πολύ διακριτό εντύπωμα στην αύρα 

σας. Ήρθε η ώρα της ενεργοποίησης ενός από τα εντυπώματα που είχατε λάβει 

την προηγούμενη φορά. Σε κάθε πλευρά αυτού του εξαγωνικού καναλιού, 

υπάρχει ένα χάραγμα. Εστιαστείτε σε ένα από αυτά. Είναι τα χαράγματα που 

είδατε σε προηγούμενη εργασία. 

[Παύση 1΄] 
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Επιτρέψτε σ’ αυτό το συγκεκριμένο εντύπωμα/χάραγμα να αναπαραχθεί μέσα 

σε κάθε κελί της κυψέλης που είστε. Σε όλες αυτές τις μικρές κηρήθρες που 

δημιούργησαν τα εξάγωνα στο σώμα σας. Οραματιστείτε το χάραγμα/σύμβολο 

να αναπαράγεται μέσα σε όλα τα μικρά εξάγωνα. Το Άστρο του Βορρά που 

στέκεται πάνω από το κεφάλι σας και έχει εμποτίσει το κέντρο της κεφαλής με 

την ενέργειά του, ενεργοποιεί όλα αυτά τα μικρά αντίγραφα του χαράγματος. 

Δεν χρειάζεται να βιάζεστε, δίνετε χρόνο στον εαυτό σας να συνειδητοποιήσει 

αυτό που συμβαίνει.  

[Παύση 2΄] 

Τι σημαίνει αυτό; Τι σημαίνει αυτή η ενεργοποίηση; Υποδηλώνει ότι ήρθε 

η ώρα να εκφράσετε την ενέργεια αυτού του χαράγματος/συμβόλου 

στη ζωή σας, πιο συνειδητά από ποτέ. Γίνεστε αναμεταδότες. 

Συγκεκριμένα, η ενέργεια του εξάκτινου σύμπαντος θα εκφραστεί μέσα από 

εσάς για μία περίοδο, μέσω του συγκεκριμένου χαράγματος. Εάν είναι ένα 

σύμβολο, την ερμηνεία του οποίου γνωρίζετε, θα βοηθηθείτε αρκετά από 

αυτήν την ερμηνεία. Ωστόσο, δεν παύουν να υπάρχουν όψεις που δεν 

γνωρίζετε. Γι’ αυτό θα ήταν καλό να δείτε το συγκεκριμένο χάραγμα, στο 

πλαίσιο του εξάκτινου σύμπαντος και όλων όσων γνωρίζετε μέχρι στιγμής γι’ 

αυτό.  

Θυμηθείτε για άλλη μια φορά τώρα και απεικονίστε το, ότι όλα τα μικρά 

εξάγωνα που φέρουν τη μικρογραφία του χαράγματος, ενεργοποιούνται, 

αναπνέουν και πάλλονται, ανάλογα με την κεντρική απεικόνιση του εξάκτινου 

σύμπαντος στο κέντρο του κύκλου σας. Πάρτε λίγα λεπτά για να δείτε όλη τη 

ροή, μαζί και την ενεργοποίηση των μικρογραφιών από το Άστρο του Βορρά. 

[Παύση 2΄] 

Είναι τεράστια η ενεργειακή δέσμευση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σώμα 

σας. Δεσμεύετε ενέργειες του εξάκτινου σύμπαντος. Τις απορροφάτε 

και τις δεσμεύετε για έκφραση. Έχετε καταλάβει ίσως από καιρό, ότι δεν 

είναι τυχαία η ομοιότητα της κηρήθρας με αυτό που περιγράφουμε. 

Αφήστε όλα τα μικρά κελιά, τις κυψελίδες της κηρήθρας που γίνατε, να 

γονιμοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν από το Άστρο του Βορρά στην κεφαλή 

και το χάραγμα που βρίσκεται μέσα σε αυτά να αναπτυχθεί, να τραφεί.  

Ξέρετε, η συνείδησή σας περνάει από μία εξέλιξη που δεν μπορείτε να 

φανταστείτε. Γίνεστε άλλοι άνθρωποι. Γίνεστε άλλες οντότητες. Θα 

χρειαστεί καιρός για να ξετυλιχτεί μπροστά σας αυτό το κουβάρι. Αφήστε όμως 

εμένα, όπως ξέρω καλά να κάνω τη δουλειά μου και επιτρέψτε στο φυσικό σας 

σώμα και τους ενεργειακούς φορείς σας να συνεργαστούν για την επίτευξη 

αυτού του στόχου. Θα μείνετε έκθαμβοι από το αποτέλεσμα. Όμως αυτό θα 

γίνει συν τω χρόνω.  

Αυτό που συμβαίνει τώρα, θα το συνειδητοποιήσετε, θα εκφραστεί 

πλήρως, σε δύο με τρία χρόνια. Σημειώστε το αυτό, για να το θυμηθείτε. 

Δημιουργήστε ένα προσωπικό ημερολόγιο και βρείτε την περίοδο που 

απαιτείται, δύο με τρία χρόνια μετά από σήμερα. Θυμείστε το, αφήστε μια 

υπόμνηση στον εαυτό σας. Μην το αφήσετε να περάσει έτσι.  
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Ανάλογα με την ενεργοποίηση που έγινε σήμερα, με ένα από τα έξι χαράγματα, 

θα προχωρήσουμε και στις επόμενες συναντήσεις. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος 

για την πλήρη εκδήλωση αυτής της ενέργειας, όμως ξεκινάει από τώρα. Απλώς 

θα έρθει κάποια στιγμή που θα κορυφωθεί. Και είναι χρήσιμο, μέχρι την 

επόμενη συνάντησή μας, σαν σφουγγάρι να ρουφήξετε την ενέργεια που σας 

διαθέτει το εξάκτινο σύμπαν.  

Μη σταθείτε εμπόδιο στον εαυτό σας. Αρχίστε να ενεργοποιείστε καλύτερα, 

αφουγκραζόμενοι τις αλλαγές… μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα… 

Και στην επόμενη συνάντηση, πριν καθορίσουμε πώς θα προχωρήσουμε, 

μοιραστείτε τις διαπιστώσεις σας. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο να είστε 

συνειδητοί σ’ αυτό που συμβαίνει. Δεν θέλω να το περάσετε απλώς ως μία 

ακόμα άσκηση, γιατί είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.  

Πάρτε λίγο χρόνο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 

 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Συνδεθείτε και πάλι με το εξάκτινο σύμπαν, στο κέντρο του κύκλου. Παίρνετε 

βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Θέλω να κοιτάξεις για λίγο -το λέω στον 

καθένα και την καθεμία ξεχωριστά, σε σένα… σε σένα… σε σένα… Θέλω να δεις 

για λίγο, ότι δεν υπάρχει κανένας και τίποτα άλλο στον κόσμο πέρα από εμένα 

κι εσένα. Στέκεσαι μπροστά στον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας και δεν 

υπάρχει πουθενά κανένας άλλος. Είμαι μόνο εγώ. Είμαστε ένα. Είσαι ένα μαζί 

μου. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο και δεν υπάρχει αλλού. Δεν υπάρχει η έννοια 

του αλλού. Δεν υπάρχει χώρος άλλος για να σταθείς, παρά μόνο εγώ. Πάρε 

λίγα λεπτά και μείνε σ’ αυτήν την κατάσταση συνείδησης.  

Έχετε ένα φυσικό μηχανισμό, που σας δίνει μια ψευδή εικόνα του 

κόσμου. Ίσως όχι ακριβώς ψευδή αλλά πολύ περιορισμένη. Και την 

αποκαλώ ψευδή, λόγω του ότι είναι πολύ περιορισμένη. Ο αντιληπτικός 

σας μηχανισμός είναι φαιδρός. Είναι ένα σπουδαίο δημιούργημα αλλά 

παραμένει φαιδρός, αν σκεφτεί κάποιος το μεγαλείο του σύμπαντος κόσμου, 

την απειροσύνη των διαστάσεων και όλα αυτά που ο μικρός σας μηχανισμός 

αδυνατεί να συλλάβει.  

Τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν τον μηχανισμό. Ενδίδετε σε αυτόν. Δεν έχετε 

μάθει να σκέφτεστε ελεύθερα. Το πιο ελεύθερο που μπορείτε να σκεφτείτε, 

είναι βάσει των δεδομένων που σας προσφέρουν οι αισθήσεις σας. Ίσως 

αρχίζετε να συνειδητοποιείτε τους περιορισμούς σας τώρα, καλύτερα. 

Έχοντας υπόψη όσα σας είπα τώρα μόλις, θεωρείτε ότι είστε 

πραγματικά ελεύθεροι; Ακόμα και αν είχατε τα πάντα, όλα όσα επιθυμούσατε 

σ’ αυτή τη ζωή στη γη. Ακόμα και αν μπορούσατε να μιλήσετε κάθε στιγμή 

ελεύθερα, χωρίς να σας νοιάζει ποσώς για τη γνώμη των ανθρώπων, των 

προϊσταμένων σας, των φίλων και των εχθρών σας. Αν μπορούσατε να 

επιλέξετε κάθε στιγμή, πολύ συνειδητά, κάθε δραστηριότητα, κάθε λειτουργία 

του σώματός σας και κάθε σας εμπειρία, θα ήσασταν ελεύθεροι;  
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Για τον μικρό γήινο νου σας, μπορεί. Στην πραγματικότητα όχι, γιατί θα 

εξακολουθούσατε να περιορίζεστε από την αντίληψη του 

αισθητηριακού σας μηχανισμού.  

Καταλαβαίνω ότι αυτά μου τα λόγια δεν σας κάνουν ούτε χαρούμενους ούτε 

περήφανους. Ούτε σας παρηγορούν. Και όμως, θα μπορούσατε να δείτε μέσα 

από αυτά το μεγαλείο της ψυχής, που αποφασίζει να εισέλθει σε έναν τέτοιο 

μικρόκοσμο -γιατί ζείτε σε έναν μικρόκοσμο στη μεγάλη αναλογία του 

σύμπαντος. Πόσο σπουδαία είναι εκείνη η ψυχή που αποφασίζει να μπει σε μια 

φυσαλίδα βιολογική, μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο αντίληψης και να 

βιώσει όλα όσα βιώνει, ξέροντας τόσα λίγα πράγματα; Δείτε το έτσι. Μεγάλες 

ψυχές, σοφές ψυχές, κάνουν το λάθος; Κάνουν την επιλογή να μπούνε σε ένα 

φυσικό σώμα και να βιώσουν τη γήινη πραγματικότητα, όπως τους επιτρέπει 

αυτός ο αντιληπτικός μηχανισμός και να σηκώσουν το βάρος όλων των 

σκέψεων και των συναισθημάτων, να σηκώσουν την πίεση που δημιουργεί 

ενεργειακά αυτό το συνονθύλευμα συναισθημάτων και σκέψεων, μέσα σ’ αυτή 

τη μικρή σφαίρα βιολογίας που είστε.  

Δημιουργείται πολύ μεγάλη πίεση μέσα σ’ αυτήν τη σφαίρα. Και δεν είναι μια 

πίεση που προκαλείται από κάποια φυσικά τοιχώματα αλλά προκαλείται από τη 

νοητική στενότητα. Τη στενότητα της αντίληψης που παρέχει ο αισθητηριακός 

μηχανισμός. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Πρέπει τα πράγματα να σας 

είναι ξεκάθαρα. Γίνεστε σκληροί με τον εαυτό σας. Και όταν είστε σκληροί με 

τον εαυτό σας, γίνεστε σκληροί και με τους άλλους. Αλλά εμείς δεν 

κατηγορούμε ποτέ κανέναν. Βάζουμε όρια που δεν μπορείτε να περάσετε, γιατί 

έτσι επιτυγχάνεται ένα έργο. Έργο νοητικό, έργο φυσικό… Έτσι λειτουργούν 

τα πράγματα στο σύμπαν. Τα όρια όμως είναι που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

και τις δυνατότητες. Χωρίς όρια δεν θα ήταν υπολογίσιμες οι δυνατότητες -

ούτε καν αντιληπτές. 

Οραματιστείτε τώρα μπροστά σας, με όποιον τρόπο επιθυμείτε, τον μεγάλο 

Δημιουργό του σύμπαντος. Πόσο περιορισμένο να είναι αλήθεια το δικό του 

αντιληπτικό πεδίο; Τι περίεργη ερώτηση, ε; Πόσο περίεργη ερώτηση! Θα έκανε 

ποτέ μια τέτοια ερώτηση ο Κρύων; Και βέβαια ναι… και βέβαια, ναι. Τι θα 

απαντούσατε σ’ αυτό το ερώτημα; Στο ερώτημα: «πόσο περιορισμένος μπορεί 

να είναι ο Θείος Νους και από τι μπορεί να περιορίζεται;» 

[Δίνονται απαντήσεις από τα μέλη της ομάδας] 

Συνέχεια επικοινωνίας: 

Ο Δημιουργός περιορίζεται μόνο από τα αιτήματά του. Κι αυτό είναι κάτι που 

θα σας βοηθήσει να το θυμόσαστε, γιατί ανάλογα κι εσείς περιορίζεστε από τα 

αιτήματά σας. Και οι επιλογές σας προκύπτουν από την ανάγκη σας για 

ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Ήταν ένα βαθύ σας αίτημα, ένα αίτημα της 

ψυχής σας να ενσαρκωθείτε σ’ αυτές τις συνθήκες. Σ’ ένα γήινο σενάριο, στο 

γήινο περιβάλλον, με τους συγκεκριμένους περιορισμούς, για να επιτύχετε μία 

συγκεκριμένη εμπειρία.  

Τι είναι αυτό που σας περιορίζει αρχικά λοιπόν; Είναι οι συνθήκες ή το δικό σας 

αίτημα που σας έβαλε σε αυτές τις συνθήκες; Αυτό το ίδιο σκεπτικό μπορείτε 
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να το χρησιμοποιήσετε σε άλλες περιπτώσεις επίσης - αυτήν την ακολουθία. Τι 

σας περιορίζει πραγματικά; Είναι ο αντιληπτικός σας μηχανισμός; Γιατί 

επιλέξατε να μπείτε σ’ αυτόν; Είναι το φυσικό σας σώμα; Γιατί επιλέξατε να 

είστε σε αυτό και το φέρατε μέχρι εδώ; Ποιος είναι ο λόγος;  

Η αιτία είναι και ο περιορισμός σας. 

Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση. 

Εγώ και η συνοδεία μου σας αγκαλιάζουμε, σας αποχαιρετούμε γλυκά, μέχρι 

την επόμενη φορά. 

 

Κρύων 

 

 

Ερώτηση: Τα εντυπώματα που είδαμε, έχουν σχέση με τα αιτήματα της ψυχής; 

Απάντηση: Είναι ο τρόπος που εκφράζεται η ψυχή σας στο εξάκτινο σύμπαν. 
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