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Γιορτή Πανσελήνου Καρκίνου προς τιμήν του Σαιν Ζερμαίν  

22.06.2013 – Ζάππειο 

«Η Καρδιά του Δημιουργού» 

 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε χαλαρώνοντας, κλείνοντας τα μάτια και 

παίρνοντας μερικές βαθιές, χαλαρές αναπνοές. Όπως σας ζητάμε πάντοτε, 

στεκόμαστε στο κέντρο της καρδιάς.  

Δεν υπάρχει τρόπος, αγαπημένοι μας, να πάτε πιο βαθιά από αυτό.  

Δεν υπάρχει τρόπος να πάτε πιο βαθιά από την καρδιά.  

Δεν υπάρχει πιο βαθιά από την καρδιά. 

Σαιν Ζερμαίν – Άλιστερ Κρόουλι. 

Σας αφήνουμε να τοποθετηθείτε στο κέντρο της καρδιάς, με την επίγνωση 
ότι βρίσκεστε στο γλυκό σας σημείο. Στο Τώρα. Στο σημείο αυτό το ιερό, 

στο οποίο έχετε κάνει ένα διαρκές συμβόλαιο με το Πνεύμα. Σ’ αυτό το 
σημείο που σταθήκατε μαζί με το Πνεύμα και σας είπε, πριν κατεβείτε στη 
Γη: «Θα σ’ αγαπώ, θα σε φροντίζω, θα έχεις ό,τι χρειαστείς, θα είσαι 

ασφαλής, όπως ήσουν πάντα.»  

Και απαντήσατε με χαρά «Ναι, Πνεύμα του Δημιουργού, ναι Μεγάλε μου 

Εαυτέ, θα σε κοιτώ στα μάτια διαρκώς, με ορθάνοιχτη καρδιά και θα 
στέκομαι πάντοτε σ’ αυτό το γλυκό σημείο της Ειρήνης, της Αγάπης. Σ’ 
αυτό το σημείο, που θα μπορώ να βρίσκομαι μαζί σου κάθε στιγμή. Σ’ αυτό 

το σημείο, που το βλέμμα μου θα συναντά το δικό σου. Σ’ αυτό το σημείο, 
που τα μάτια μας γίνονται Ένα. Σ’ αυτό το σημείο, που κατοικεί ο 

Παντεπόπτης Οφθαλμός, που βλέπει από τη μια μεριά σε σένα και από την 
άλλη σε μένα». 

Σ’ αυτό το σημείο σας ζητούμε να σταθείτε σήμερα, με πολύ αγάπη και με 

κάθε αίσθηση ιερότητας για όλα όσα βρίσκονται, όλα όσα 
συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό το γλυκό σας ιερό σημείο. Κι αφήστε μας από 

δω να σας πάρουμε ένα ταξίδι και να σας πάμε ψηλά για άλλη μια φορά, 
εκεί που ο Δημιουργός άφησε μια ακτίνα του να φύγει από την καρδιά και 

να ταξιδέψει μακριά… τόσο βαθιά που να τον γνωρίσει πέρα για πέρα.  

Ελάτε να καβαλήσουμε μαζί αυτή την ακτίνα Φωτός, την ακτίνα της Πηγής. 
Δεν είναι μακριά. Εδώ που βρίσκεστε, εδώ που κάθεστε, δείτε τη μπροστά 

σας - θυμηθείτε ότι αυτή η ακτίνα είστε εσείς. Ότι εσείς βρίσκεστε στο ένα 
άκρο της ακτίνας. Αφήστε αυτή τη νοητή ακτίνα, σαν χορδή να 

καταλήξει στον Ήλιο και καβαλήστε τη και ταξιδέψτε πίσω προς την 
πηγή.  

Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, να σας δώσουμε μια σειρά διαλογισμών μέσα 

από τους οποίους θα μπορέσετε να αγγίξετε την καρδιά του Δημιουργού. 
Θα μπορούσαμε να τους κάνουμε πολύ περίπλοκους, θα μπορούσαμε να 

παραθέσουμε και μια σειρά τυπικών παράλληλα, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε 
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ότι κάνετε τα πράγματα με το σωστό τρόπο – «Όσο πιο δύσκολα είναι, 
τόσο πιο σωστά, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι είναι τα κατάλληλα».   

Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Την απάντηση την ξέρετε ήδη. Την έχετε 
ήδη στην καρδιά. Δεν χρειάζεστε περίπλοκα τυπικά, δεν χρειάζεστε 

περίπλοκους διαλογισμούς, χρειάζεστε μόνο μια ανοιχτή καρδιά για να 
αγγίξετε την καρδιά του Δημιουργού.  

Αν βάζαμε ένα τίτλο στη σημερινή μας επικοινωνία, αυτή που γίνεται τώρα 

μέσω της Άννας, θα ήταν «Η Καρδιά του Δημιουργού». Ξέρουμε ότι δεν 
βολεύει πάρα πολλούς το να θυμούνται αυτή την καρδιά. Τους βγάζει από 

τα νερά τους. Συνηθίζουν οι άνθρωποι να βλέπουν εχθρούς εκεί που δεν 
υπάρχουν, συνηθίζουν να βλέπουν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. 
Τους αρέσει να μπαίνουν στο δράμα και να μεγαλοποιούν τα πάντα. 

Συνθέτουν περίπλοκα σενάρια, μόνο και μόνο για να βυθιστούν σ’ αυτά και 
να βιώσουν τις δυσκολίες της γης στο έπακρο, ώστε στο τέλος να μπορούν 

να καυχηθούν: «Κοίτα! Πνεύμα κοίταξε τι έκανα! Εγώ το έκανα αυτό! 
Κοίταξε τι βίωσα στη γη, κοίταξε τις δυσκολίες μου, τις αρρώστιες μου, τα 
πάθη μου, τον πόνο που βίωσα. Εγώ το έκανα αυτό.! Εγώ πήρα όλες αυτές 

τις εμπειρίες!».  

Φυσικά δεν είναι αυτό που σκέφτεστε όσο βρίσκεστε στη Γη. Όσο 

βρίσκεστε εδώ, θέλετε οπωσδήποτε να φύγετε το συντομότερο και είναι οι 
πιο γενναίοι που έχουν πάρει την απόφαση, να εκτελέσουν ένα πολύ 

σημαντικό έργο για χάρη του Πνεύματος. Και ωστόσο ξέρουμε ότι αυτά τα 
έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και τα έχετε ξανακούσει χιλιάδες φορές 
μέχρι σήμερα αλλά για κάποιο λόγο σας αρέσει να ακούτε αυτή την 

ιστορία, γιατί σας θυμίζει και πάλι την Πηγή. 

Πόσο πιο βαθιά μπορείτε να πάτε στο Πνεύμα απ’ ότι στην καρδιά 

σας; Δεν υπάρχει τρόπος.  

Ελάτε, ας κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά σήμερα και ας σας 
ζητήσουμε να ξεπεράσετε για λίγο τους φόβους του τρισδιάστατου πεδίου, 

τις ενοχές, τις αμφιβολίες – πάρα πολλές αμφιβολίες κάθε τόσο- και για μια 
στιγμή να θυμηθείτε την καρδιά του Δημιουργού που χτυπά στη δική σας 

καρδιά. Για μια στιγμή, επιτρέψτε στον εαυτό σας να κάνει αυτή τη μεγάλη 
υπέρβαση και να νιώσει την καρδιά του Δημιουργού στη δική σας καρδιά. 
Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτε άλλο, ξέρετε. Εδώ 

βρίσκονται τα πάντα. Έχουν ήδη ειπωθεί τα πάντα. Αυτό που χρειάζεται 
όμως είναι να επιτρέψετε εσείς στον εαυτό σας να νιώσει την ταύτιση που 

υπάρχει.  

Ο Άλιστερ Κρόουλι στην τελευταία του ενσάρκωση ήταν ένα πολύ άτακτο 
παιδί αλλά παρόλα αυτά εργάστηκε για το Πνεύμα όπως κάνετε κι εσείς, 

όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι στη Γη, κι έφερε εις πέρας ένα έργο που 
είχε αναλάβει: το να μιλήσει για το Αληθινό σας Θέλημα. Ήρθε να δείξει… 

να δείξει στους ανθρώπους το δρόμο προς το Αληθινό τους Θέλημα. Αυτό 
είναι μοναχά μια υπόμνηση για όσους δεν γνωρίζουν ίσως αρκετά ή για 
όσους φοβούνται να μάθουν περισσότερα.  

Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος «Τι σχέση έχει το Θέλημα, τι σχέση έχει 
το Αληθινό μας Θέλημα με την καρδιά μας;» Η πιο σημαντική στιγμή στη 

ζωή ενός ανθρώπου ωστόσο, είναι αυτή στην οποία συνειδητοποιεί ότι το 
θέλημα της καρδιάς του ΕΙΝΑΙ το θέλημα της Καρδιάς του Πατέρα. Είναι η 
στιγμή -και πάλι- που στέκεται σ’ αυτό το ιερό σημείο στην καρδιά και όταν 
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σταθεί εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να αναγνωρίσει απόλυτα 
με έναν μοναδικό -μοναδικό στο σύμπαν- τρόπο για κάθε άνθρωπο, ότι 

αυτό το θέλημα της καρδιάς του δεν συνάδει απλά αλλά ΕΙΝΑΙ το Θέλημα 
της Καρδιάς του Δημιουργού. [Σημ.: αναφέρεται πάντοτε στο αληθινό 

θέλημα της καρδιάς] 

Η φαντασία των ανθρώπων βάζει πάρα πολλά στη μέση. Υπάρχουν φόβοι, 
πάρα πολλή θυμαπάτη, σκέψεις… ένας κυκεώνας ενεργειών που δεν ξέρει 

ο άνθρωπος από πού έρχονται. Προσπαθεί να κατανοήσει τη θέση του στο 
σύμπαν ξεχωρίζοντας τον εαυτό του από κάθε τι άλλο, ξεχνώντας ότι ο 

μόνος τρόπος για να βρει τη θέση του στο σύμπαν είναι να 
συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα με τα πάντα, είναι να ρίξει ακριβώς αυτούς 
τους φραγμούς. Και μέσα σ’ αυτή την παραζάλη, κάθε φορά που πιάνει μια 

ακτίνα από τον ήλιο του, κάθε φορά που πιάνει μια ακτίνα του Δημιουργού, 
κάθε φορά που το Πνεύμα του κλείνει το μάτι παιχνιδιάρικα και του λέει 

«Κοίτα! Κοίτα εδώ!», φοβάται. Αλαφιάζεται, δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι 
δαίμονες, είναι διάβολοι, είναι οντότητες του αστρικού πεδίου που με 
κατατρέχουν; Ναι, θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι όλα αυτά και ακόμα 

περισσότερα.  

Ποιος σας είπε αλήθεια όμως ότι αυτά βρίσκονται έξω από το σύμπαν, ότι 

αυτά δεν είναι κομμάτι της Δημιουργίας, ότι αυτά δεν σας αφορούν; Μα, 
είναι αναγκαίο να περάσετε μέσα από αυτόν τον κυκεώνα ενεργειών. Είναι 

αναγκαίο να περάσετε μέσα από αυτές τις εμπειρίες, που μπορεί να φανούν 
τραυματικές πολλές φορές. Είναι αναγκαίο να βιώσετε, σε ένα επίπεδο, τη 
θυμαπάτη σας, να πέσετε στην παγίδα και να σηκωθείτε πάλι. Μόνο 

περνώντας μέσα από αυτό μπορείτε να βγείτε τελικά στην άλλη πλευρά της 
ακτίνας, εκεί που λάμπει ο δικός σας ήλιος. Δεν είναι κάτι που πρέπει να 

αποφεύγετε. Μη φοβάστε τη θυμαπάτη σας. Μη φοβάστε να πέσετε. Κι αν 
θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να πάρετε κουράγιο σ’ αυτό το 
ταξίδι, απλά ελάτε και πάλι στο κέντρο της καρδιάς, στο γλυκό σας σημείο.  

Όσες φορές στέκεστε στο ιερό σημείο της καρδιάς, τόσο το μονοπάτι 
ανοίγει. Όσο περισσότερο επισκέπτεστε αυτό το ιερό σημείο, τόσο το φως 

διαλύει τη θυμαπάτη, κάθε πλάνη, κάθε φόβο. Όσο περισσότερο δηλαδή 
βιώνετε τον σπινθήρα που προκύπτει από τη συνειδητοποίηση της ενότητας 
με το Πνεύμα, τόσο το φως του λάμπει και διαλύει τα πάντα. Δεν 

μπορείτε να παρακάμψετε τις απατηλές σας σκέψεις, δεν μπορείτε 
να παρακάμψετε τον εγωισμό σας, την έπαρση, τη φιλαυτία. Όλα 

αυτά που θεωρείτε τόσο μα τόσο κακά, δεν μπορείτε να τα 
παρακάμψετε, μπορείτε μόνο να τα φωτίσετε. Και για να τα 
φωτίσετε, πρέπει να σταθείτε εκεί, στο γλυκό σας σημείο, στο 

σημείο της καρδιάς, όπου συνειδητοποιείτε ότι η δική σας καρδιά 
πάλλεται ταυτόχρονα με την Καρδιά του Δημιουργού. Ότι το ένα 

Θέλημα καθρεφτίζεται στο άλλο. Ότι το δικό σας Αληθινό Θέλημα είναι 
προέκταση του Ενός Θείου Θελήματος. Ότι αυτό το Αληθινό σας 
Θέλημα που εκφράζεται ως το Σχέδιο της ζωής σας, είναι στ’ αλήθεια ένα 

μικρό μοτίβο του μεγάλου Σχεδίου. Δεν υπάρχει κανένας φόβος σ’ αυτό 
αγαπημένοι μου. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Είσαστε ήδη στο Σχέδιο της 

ζωής σας. Πάψτε να αναρωτιέστε αν βρίσκεστε στο Σχέδιό σας, πάψτε να 
αναρωτιέστε αν κάνετε αυτό που ήρθατε να κάνετε.  

Το μόνο που δεν κάνετε, είναι να συνειδητοποιείτε αυτό που κάνετε. Στη 

συνειδητοποίηση αυτού που κάνετε βρίσκεται η επαφή με την άλλη 
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πλευρά. Στη συνειδητοποίηση αυτού που κάνετε κάθε στιγμή, βρίσκεται η 
ενότητα του Πνεύματος. Όσο πιο συνειδητοί είστε εσείς σε ό,τι κάνετε, ό,τι 

λέτε, ό,τι σκέφτεστε και αισθάνεστε, τόσο περισσότερο βαθαίνει η 
προσέγγισή σας στο ιερό σημείο της καρδιάς και τόσο περισσότερο 

συνδημιουργείτε, φυσικά, τα γεγονότα της ζωής σας συνειδητά, γιατί απλά 
κοιτάζετε μαζί, κοιτάζετε ταυτόχρονα με τον Δημιουργό.  

Γιατί, όπως είπαμε στην αρχή, σ’ αυτό το ιερό σημείο στην καρδιά, τα 

μάτια σας ταυτίζονται με αυτά του Δημιουργού. Σ’ αυτό το ιερό 
σημείο στην καρδιά γίνεστε ο Οφθαλμός. Ο Παντεπόπτης Οφθαλμός 

που από τη μία κοιτάζει προς το ανεκδήλωτο και από την άλλη προς τη 
δική σας πλευρά, της εκδήλωσης. Είναι ένας Οφθαλμός. Ένας. Και είστε 
εσείς. Κάθε φορά που συνειδητοποιείτε αυτό που βιώνετε σε όλα τα 

επίπεδα, αυτός ο Οφθαλμός λάμπει.  

Κάποια στιγμή η καρδιά των ανθρώπων θα ανοίξει τόσο, ώστε στη θέση της 

θα σταθεί ένας μεγάλος Οφθαλμός. Και τότε μόνο θα είσαστε έτοιμοι να 
περάσετε στο επόμενο στάδιο της Εκδήλωσης: όταν ο Οφθαλμός 
στην καρδιά είναι σε θέση να ορά –συνειδητά για σας- τη Δόξα του 

Δημιουργού.  

Γιατί για άλλη μια φορά θα το πούμε: μέσα από τον Οφθαλμό στην 

καρδιά, που είναι το Πνεύμα κι εσείς μαζί, μπορείτε να αγγίξετε το 
πεδίο της Δόξας του Πατέρα. Και μπορείτε να δείτε αυτή τη Δόξα, 

την ύψιστη επίγνωση δηλαδή, μόνο μέσα από την καρδιά.  

Ο Άλιστερ Κρόουλι, ο Σαιν Ζερμαίν, χιλιάδες  θα λέγαμε βοηθοί-άγγελοι 
προστάτες σας που βρίσκονται γύρω, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή 

παρουσία σας εδώ.  

 

Να είστε ευλογημένοι.  

Αμήν. 
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