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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Ο Ενεργός Φωτεινός Δακτύλιος 

26.01.2020 

 

Σας χαιρετώ. Απόλλων. 

Έρχομαι άλλη μια φορά κοντά σας για να μεταφέρω μηνύματα της 

Πηγής. Τα μηνύματα αυτά γίνονται αντιληπτά μέσω της Ά. σε μια περίοδο 
που η ανθρωπότητα βάλλεται πανταχόθεν από πυκνές ενέργειες 

ψυχοσυναισθηματικής διακύμανσης. 

Η ανάπτυξη του φαινομένου του γεωμαγνητικού συντονισμού με τις 

ψυχοσυναισθηματικές ενέργειες που εκφράζονται κυρίως μέσω μιας 

μεγάλης μερίδας του πληθυσμού της Γης, αποτελεί αντικείμενο προς μελέτη 
εδώ και δεκαετίες, από συγκεκριμένους πυρήνες διαχείρισης ενέργειας. Σε 

αυτήν την προσπάθεια, διακινούνται πληροφορίες φορτισμένες με ενέργειες 
χαμηλής δόνησης, όπως για παράδειγμα το μίσος και η επιθυμία για εξουσία 

και ισχύ μέσω της συγκέντρωσης υλικού πλούτου. 

Αναπτύσσουμε μηχανισμούς άμυνας και εκκαθάρισης της 

συνειδητότητας των ανθρώπων πάνω στη γη, με αποτέλεσμα η μάχη να 
γίνεται εντονότερα στο αστρικό και νοητικό πεδίο. Πρόκειται για μια «μάχη» 

που δεν έχει σαν στόχο να αφανίσει αλλά μάλλον να εναρμονίσει τις 
αντίθετες τάσεις και να επιφέρει -έστω και με αργό ρυθμό- ανάπτυξη, 

αξιοποιώντας ακόμα και το δυναμικό των δυσαρμονικών ροών για το σκοπό 
αυτό. 

Οι δυσαρμονικές ενεργειακές ροές έλκονται μεταξύ τους και 
συσπειρώνονται, δημιουργώντας κενά ενέργειας μέσα στο πλέγμα υψηλής 

συνειδητότητας, τα οποία για  να καλυφθούν απαιτείται ειδικός χειρισμός 

από τα ανώτερα πεδία. 

Οι εργασίες του πλέγματος που εκτελούνται από εργάτες καλής θέλησης 

ανά τον κόσμο, αποκαθιστούν αυτές τις ‘βλάβες’ του πλέγματος και κλείνουν 
τις αποκαλούμενες ‘τρύπες’ του συμπαντικού ιστού. Η διαφάνεια αυτής της 

δράσης, που δεν γίνεται εν κρυπτώ αλλά ανοιχτά, στο φως του Ήλιου, την 
κάνει ευάλωτη σε συνειδησιακές επιρροές χαμηλού κραδασμού.  

Επομένως, για να επιτευχθεί ο στόχος της αποκατάστασης του αυρικού 
δικτυώματος της Γης, απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός των τρόπων και των 

μέσων επίτευξης του στόχου.  

Ο ενεργός δακτύλιος φωτός που περιβάλλει τον πλανήτη είναι γερός, 

δυνατός και εξαιρετικά ανθεκτικός, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει κάθε 
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καθοδική ροή φωτός που εισέρχεται στα κατώτερα πεδία του φυσικού 
βασιλείου. Αυτός ο δακτύλιος οράται τη μέρα ως κρυστάλλινος θόλος του 

στερεώματος, τη δε νύχτα γίνεται δεκτικός και συσσωρεύει το φως των 
άστρων (μακρινών ηλίων) που προσπίπτει άμεσα στον πλανήτη. Δεδομένου 

ότι η γη περιστρέφεται διαρκώς γύρω από τον εαυτό της, δέχεται 
ταυτόχρονα το φως του ηλίου και των αστεριών, αλλά σε διαφορετικές 

περιοχές της. 

Έξοδος από αυτόν τον δακτύλιο μπορεί να γίνει μόνο από τους 

μαγνητικούς πόλους - και αυτό κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Οι πόλοι 
αντιστρέφονται μια φορά στα χίλια χρόνια, μόνο για να αλλάξει ο τρόπος 

διακύμανσης της ενέργειας του δακτυλιοειδούς σχηματισμού, επιφέροντας 
τελικά αλλαγές στη συχνότητα του πλανήτη. 

Ο δακτυλιοειδής πυρήνας εποπτεύεται από οντότητες μέσου βεληνεκούς 
του ιδίου γαλαξία, που εποπτεύουν αντίστοιχους σχηματισμούς άλλων 

αστρικών συστημάτων, συμμετέχοντας στη Γεωμαγνητική (και γενικότερα 

Πλανητικο-μαγνητική) Υπηρεσία.  

Στην αρχαία ελληνική παράδοση, η συνειδησιακή αλλαγή που ακολουθεί 

τη διαρκή εναλλαγή της εισροής των ενεργειών του ηλίου και των αστέρων, 
παρουσιάστηκε με τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Ο Ορφέας θα 

κατάφερνε να φέρει την Ευρυδίκη στον επάνω κόσμο, μόνο αν δεν γύριζε 
να την κοιτάξει και την άφηνε μόνη της να τον ακολουθήσει. Μόλις εκείνος 

γύρισε να τη δει, την έχασε – ακριβώς όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα και 
μετά τη σύντομη φάση του λυκόφωτος (ή του λυκαυγούς) οι δύο εραστές 

χάνονται και πάλι. 

Η ενεργειακές εργασίες που γίνονται τη νύχτα, επιδρούν περισσότερο 

στη συνείδηση των ανθρώπων, επειδή ακριβώς ο δακτύλιος είναι πιο 
δεκτικός και δέχεται ενέργειες που αφορούν τα εσώτερα πεδία της 

συνείδησης. Όλες οι ώρες της ημέρας προσφέρονται για ενεργειακές 
εργασίες που αφορούν την εξωτερίκευση της προσωπικότητας, ενώ οι ώρες 

της νύχτας προσφέρονται για αύξηση των ενεργειακών τάσεων των 

εσωτερικών πεδίων.  

Ο αληθής διάλογος των ψυχών γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

όταν ο ήλιος μεσουρανεί, ωθώντας το Εγώ να λάμψει και να εκφράσει 
πλήρως το δυναμικό του - το ηλιακό δυναμικό της ψυχής εκδηλώνεται.  

Η ψυχή λειτουργεί δυναμικά και εκφράζεται υπό το φως του ηλίου, 
οδηγώντας σε γείωση τις ποιότητές της που αφορούν τις κοινές δράσεις. Τη 

νύχτα, η δυναμική έκφραση δίνει τη θέση της στην καλλιέργεια των σπόρων 
των αστεριών. 

Οι πληροφορίες που δίνονται σήμερα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην 
ανανέωση της συνειδησιακής ροής του πλανήτη μέσω της μετατόπισης της 

εστίασης των εργατών του φωτός από το ατομικό στο συλλογικό και από 
την τυχαία έκφραση της καλής θέλησης σε μια στοχευμένη δράση, που θα 
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βασίζεται στην αέναη εναλλαγή της έντασης του φωτός δηλαδή στην 
εναλλαγή της νύχτας και της μέρας, βάσει του οποίου διαμορφώνεται ο 

ιδιότυπος κιρκαδικός ρυθμός του πλανήτη Γη. 

Η δράση ξεκίνησε. 

 

Αληθώς, 

Απόλλων. 

 

…………………………….. 

 

Σημείωση:  

Ζητήθηκε διευκρίνιση για το αν πρόκειται για δακτύλιο φωτός ή σφαίρα. Η 

απάντηση που δόθηκε είναι η εξής: 

«Ο Δακτύλιος του Φωτός είναι ένας σφαιρικός πυρήνας στην επιφάνεια του 

οποίου η ενέργεια του φωτός είναι συμπυκνωμένη, δημιουργώντας μια 

διακριτή στιβάδα. Το φως της στιβάδας αντανακλάται στο εσωτερικό της 
σφαίρας, φωτίζοντας όλο το χώρο που αυτή περικλείει. Η διατομή αυτού του 

πυρήνα δίνει την εντύπωση δακτυλίου. Ο όρος δακτύλιος χρησιμοποιήθηκε 
παραπέμποντας στην έννοια του περιοριστικού δακτυλίου, διότι είναι 

ανάλογης λειτουργίας.» 


