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Χαίρετε αγαπητοί.  Είμαι ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. 

Έχετε συνηθίσει, στα χρόνια που πέρασαν, να σας μιλάμε για την απέραντη 
αγάπη του Πνεύματος. Ξέρουμε ότι σας αρέσει τόσο πολύ να μοιράζεστε μαζί μας 

απλόχερα αυτή την υπέροχη ενέργεια της ενότητας και να νιώθετε την ασφάλεια 
της Εστίας. Βέβαια, υπήρξαν φορές, που τα μηνύματά μας σας προκάλεσαν 

ανησυχία γιατί σας έφεραν έννοιες πρωτόγνωρες καθώς και άλλες φορές, που 
όλα φαινόντουσαν ήσυχα και ομαλά μέχρι που διαπιστώσατε ότι έκρυβαν πίσω 

τους γεγονότα που δεν  χωρούσε ο νους σας. 

Βλέπετε, το Πνεύμα γνωρίζει αυτό που ήταν, αυτό που έρχεται και αυτό που 
είναι κάθε στιγμή, με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να προβλέψετε την κατάληξη 

ενός βέλους, εάν γνωρίζετε την πρόθεση αυτού που θα το ρίξει και τις τιμές των 
παραμέτρων που επηρεάζουν την πορεία του. Το Πνεύμα γνωρίζει επίσης, ότι η 

πρόθεση του τοξότη είναι που δημιουργεί το αποτέλεσμα και την επιβεβαίωση 
αυτής ακριβώς της πρόθεσης είναι που ζητούμε επανειλημμένα, όταν επίκεινται 
μικρές ή μεγάλες, προσωπικές ή συλλογικές μεταβολές.  

Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος πάνω στη Γη, που να μη γνωρίζει ήδη, 
ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα, ότι εδώ και καιρό η ανθρωπότητα -και μαζί της η 

ίδια η Γαία- έχει μπει σε μια μοναδική πορεία ανέλιξης. Μια πορεία που ξεκίνησε 
δειλά-δειλά σαν ένα πιθανό σενάριο και σύντομα έφτασε να αποτελεί την κύρια 
εξελικτική γραμμή -και αυτή τη φορά, τοξότης ήταν η ίδια η ανθρωπότητα.   

Ήμουν εκεί όταν δηλώσατε την πρόθεσή σας να κάνετε τα πρώτα βήματα προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ήμουν εκεί όταν δημιουργήσατε το σενάριο της 

αποδέσμευσής σας και τον διαχωρισμό σας από την πραγματικότητα της παλαιάς 
ενέργειας.Σας κρατούσα το χέρι όταν εξετάσατε για τελευταία φορά τα παλιά 
σενάρια και αποφασίσατε οριστικά την ακύρωσή τους. Τότε που επιβεβαιώσατε 

την πρόθεσή σας να θυσιάσετε τους παλιούς τρόπους, να αποδεσμεύσετε όσες 
ενέργειες δεν θα μπορούσαν να σταθούν στη νέα πραγματικότητα και να 

προχωρήσετε στη μεγάλη μετάβαση.   

Γιατί η αλήθεια είναι ότι, με την απόφαση αυτή, πυροδοτήσατε μια κρίσιμη 
ακολουθία ενεργοποιήσεων. Μπορείτε ήδη να νιώσετε την ενέργεια που 

συσσωρεύεται σταδιακά, δημιουργώντας την ώθηση για τη μετάβαση στα μέσα 
Σεπτεμβρίου, ενώ από τον Νοέμβριο θα έχετε τα πρώτα αποτελέσματα της νέας 

δόνησης. Βλέποντας τη Γη από ψηλά, αντιλαμβάνεται κανείς την ένταση της 
προετοιμασίας και καταλαβαίνει με πόση δεξιοτεχνία συγκεντρώνετε κι εντείνετε 
τις προσπάθειές σας την πιο κρίσιμη στιγμή, για να αποκτήσετε την ορμή που θα 

σας φέρει στο στόχο σας. Και βλέποντάς σας, ξέρουμε πως όλα γίνονται όπως 
πρέπει να γίνουν και ότι η πορεία σας παραμένει βέβαιη και σταθερή.  

Πολλοί από εσάς ερμήνευσαν τις ενεργειακές διακυμάνσεις των τελευταίων 
ημερών ως ένδειξη μιας ακόμα «δοκιμασίας», ως μια ανάγκη να αντιμετωπίσουν 
και πάλι ενέργειες και καταστάσεις του παρελθόντος. Αυτό όμως που συνέβη 
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πραγματικά είναι ότι, κάποιες φορές, στην προσπάθειά σας να θυμηθείτε ποιοι 

είστε στ’ αλήθεια, έρχεστε σε επαφή με ενεργειακά ίχνη παλιών σεναρίων και τα 
ξαναβιώνετε μέσα από τους φόβους και τις αναμνήσεις που ξυπνούν μέσα σας. 

Και βέβαια, αυτό αποτελεί από μόνο του μια βαθιά θεραπεία του συλλογικού 
υποσυνείδητου, καθώς με αυτόν τον τρόπο αδρανοποιείτε τα ίχνη των παλιών 

ενεργειών και προχωράτε μπροστά, σίγουροι ότι έχετε κλείσει όλες τις παλιές 
ιστορίες.  

Αγαπημένοι μου, αν υπάρχει κάτι που θέλω να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, είναι 

πως δεν είστε μόνοι. Εγώ Είμαι μαζί σας από την αρχή έως το τέλος. Εγώ Είμαι 
μαζί σας από την αρχική πρόθεση δημιουργίας του στερεώματος μέχρι την 

ολοκληρωτική εκπλήρωση του σκοπού του. Και ήδη βλέπω τον εορτασμό στο 
τέλος του αγώνα, ενός αγώνα όπου όλοι σας θα φορέσετε την κορδέλα του 
νικητή, όπως βλέπω και τη χαρά και την ανυπομονησία σας για ένα νέο κύκλο. 

Ήδη σας βλέπω να έχετε φορέσει τις νέες ενέργειες και να απολαμβάνετε το νέο 
σας εαυτό και να παίζετε με τη νέα πραγματικότητα.   

Γιατί αλήθεια σας λέω ότι, στο τέλος αυτού του κύκλου θα είσαστε νέοι 
άνθρωποι. Περιμένετε και σύντομα θα ζήσετε τη νέα εποχή όπου αυτό το ίδιο το 
ανθρώπινο γονιδίωμα θα έχει αλλάξει και ο κωδικός της ζωής, που βρίσκεται 

κρυμμένος στα άτομα του υλικού σας σώματος, θα έχει μεταβληθεί.  Όταν 
ολοκληρωθεί ο κύκλος θα βρεθείτε μπροστά σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Θα 

διαπιστώσετε ότι, ενώ εσείς καβαλούσατε το ένα μετά το άλλο τα κύματα της 
αλλαγής, προσπαθώντας να συντονιστείτε με τις νέες ενέργειες,  αυτό το ταξίδι 
σας οδηγούσε στον σχηματισμό ενός νέου πυρήνα εκδήλωσης. Ότι η γείωση 

όλων αυτών των ενεργειών που βιώνατε καθώς συμμετείχατε στο παιχνίδι της 
Γης, σας οδήγησε τελικά στη διαμόρφωση ενός πυρήνα που αποτελεί την 

έκφραση της συλλογικής Χριστικής Συνειδητότητας σε μορφή.  

Θα κοιτάξετε μέσα από το μικροσκόπιό σας και θα αντικρύσετε ένα διαφορετικό 
γονιδίωμα, ένα διαφορετικό κωδικό που θα εκφράζει «Αυτό που Υπάρχει». Τότε 

κάποιοι θα θυμηθούν και θα συνειδητοποιήσουν ότι αντικρίζουν την 
πραγματικότητα της Νέας Ιερουσαλήμ. Τότε θα αναγνωρίσουν την αληθινή φύση 

της Χριστικής Ενέργειας.  

Θα θέλαμε να προσθέσουμε μια ακόμα βαθιά αλήθεια, πριν κλείσουμε τη 
σημερινή επικοινωνία, αγαπημένοι μου. Αν έτυχε μέχρι σήμερα να ακούσετε 

ιστορίες, για μεμονωμένους ανθρώπους που κατάφεραν να επηρεάσουν τη 
σεισμική δραστηριότητα ή τις καιρικές συνθήκες, να περιμένετε ότι στην 

επερχόμενη εποχή αυτό θα αποτελεί τεκμηριωμένο γεγονός και αποδεκτή 
πρακτική για το σύνολο της ανθρωπότητας. Και ακόμα περισσότερο, όταν 
ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές, ο Άνθρωπος θα αναλάβει τη διαχείριση της Γης 

και η νέα ανθρωπότητα θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Θελήματος 
της Καρδιάς του Πατέρα και της Γαίας.  

  

Η ειρήνη μαζί σας 

ΚΡΥΩΝ 
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