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«Άνοιγμα Καρδιάς» 
 

 

(Ανάγνωση Ορφικών Ύμνων) 

 

Σας αγαπώ. 

Και σας μιλά ο… ακατανόμαστος Ζευς. Γιατί εγώ είμαι που σας αγαπώ. 

Δεν σας έχω συνηθίσει σε εκφράσεις αγάπης αλλά τελευταία κάτι αλλάζει. Τι είναι 
αυτό που αλλάζει; «Νιώθει μοναξιά ο Δίας και μας καλοπιάνει;» σκέφτεται η Άννα 

-ή, θα μπορούσε να είχε σκεφτεί. Μήπως μπαίνει στο εορταστικό κλίμα της 
εποχής; 

Θέλω να ανοίξει η καρδιά σας. και όχι, δεν θέλω την Αφροδίτη να κάνει αυτή τη 
δουλειά· το κάνω εγώ. Άνοιγμα καρδιάς. 

Κλείνουν οι καρδιές σας και δεν το παίρνετε είδηση. Στερείστε την αγάπη ή 

ξεχνάτε πού να κοιτάξετε για να τη δείτε. Κοιτάζετε μέσα σας και βλέπετε το 
δυναμικό για αγάπη αλλά, ξαφνικά, ξεμείνατε από αποδέκτες αγάπης. Βλέπετε 

γύρω σας τους ανθρώπους να υποφέρουν, να βρίσκονται σε ανάγκη, να 
στερούνται και ξέρετε τι χρειάζονται αλλά δεν είστε διατεθειμένοι να δώσετε 
αγάπη. Περιμένετε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες γι’ αυτό. Κλείνεστε στο καβούκι 

σας. Αυτό ακριβώς θέλω να ξεπεράσουμε μαζί σήμερα. Και είναι αυτός ο λόγος 
που τόσοι άνθρωποι, τόσοι άνθρωποι στη γη, κάθεστε μόνοι σας, στο σπίτι, στο 

διαμέρισμά σας και νιώθετε μόνοι, την ώρα που υπάρχουν εκατομμύρια γύρω σας. 
Εκατομμύρια άνθρωποι, μόνοι τους. Ο ένας πάνω στον άλλον συνωστισμένοι, 
πατείς με-πατώ σε, μόνοι τους. Άντε να βγάλεις άκρη. Τρέχα γύρευε. Και μετά 

απευθύνονται στο Πνεύμα, στο Θεό, «λογικά» -σε εισαγωγικά- για τη μοναξιά 
τους. «Είμαι μόνος. Νιώθω μόνος. Κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει πραγματικά. 

Μόνο ο Θεός.» 

Αν βάζατε μαζί τις γνώμες όλων των ανθρώπων που συναντήσατε ποτέ, αν 
τις πλέκατε σε ένα υφαντό, θα είχατε την εξωτερικευμένη αγάπη του Θεού 

για εσάς. Εδώ σκοντάφτουμε. Εδώ θα πει κάποιος «Μα οι άνθρωποι δεν ξέρουν 
ποιος είμαι. Δεν μ’ αγαπούν πραγματικά. Αγαπούν την εικόνα που έχουν για μένα 

-αν την αγαπούν, γιατί συνήθως δεν την αγαπούν, τους εκνευρίζει, τους ενοχλεί, 
την κρίνουν… Ξέρεις Δία, τι κατάκριση έχω φάει εγώ στη ζωή μου;» Κάτι τέτοια 
μου λένε. «Πόσο με έχουν κατακρίνει; Πόσο με έχουν κατηγορήσει άδικα; Εγώ 

είμαι άγιος άνθρωπος. Έχω αδικηθεί, Δία, πάρα πολύ!»  Τέτοια ακούω! 

Και όμως, η αγάπη του Θεού, του Πνεύματος, δεν βρίσκεται μόνο στη μορφή σας, 

μόνο σ’ αυτό που είστε ανάμεσα στο καπέλο και στα παπούτσια σας ή τέλος 
πάντων και στα πεδία, στα ενεργειακά σώματα που σας περιβάλλουν. Η αγάπη του 
Θεού βρίσκεται γύρω σας. Αν εσείς μπορείτε αυτή τη στιγμή να έχετε κάποιες 

συνθήκες που σας καλύπτουν στο γήινο ταξίδι σας, είναι έκφραση της Θείας 
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Αγάπης. Και μη βιαστείτε να ρωτήσετε «Τι γίνεται με εκείνες τις συνθήκες που μας 

λείπουν; Δεν τις έχουμε άρα είναι το κομμάτι της Θείας Αγάπης που λείπει;» Ελάτε 
πιο κοντά μου. Κατανοήστε αυτό που προσπαθώ να σας πω. Τα πάντα γύρω σας, 

είναι η εξωτερίκευση της αγάπης του Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης 
του Πνεύματος για το Πνεύμα. Γι’ αυτό που είναι το ίδιο, είτε ως Πνεύμα, είτε ως 

Ύλη. Ακόμα και οι δυσάρεστες συνθήκες είναι αποτέλεσμα της αγάπης του 
Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα λέει πάντα «Ναι». Στέργει. Συναινεί. Είναι, 
όπως έχετε ακούσει επανειλημμένα, η Μεγάλη Κατάφαση.  

Θέλετε μία Α συνθήκη, «Ναι»… και αν αυτό δεν είναι αγάπη, τότε τι είναι; Απλώς 
μετά κάπου τα μπερδεύετε και αποφασίζετε ότι τελικά αυτή η συνθήκη δεν σας 

αρέσει και δεν είστε εσείς βέβαια που την ελκύσατε στον εαυτό σας αλλά κάποιος 
θεός, που δεν σας αγαπά καθόλου, σας την επέβαλε.  

Η αγάπη έχει όρια, ε; Ναι. Και είναι όλα όσα βλέπετε! Τα όρια της αγάπης είναι 

αυτά που αντιλαμβάνεστε. Θα μπορούσατε να πείτε, τα όρια της αγάπης είναι 
αυτά, που μπορείτε να αντιληφθείτε κάθε φορά. Εσείς, ο καθένας, η καθεμιά 

ξεχωριστά. Κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Τα όρια της αγάπης είναι αυτά που μπορεί 
να αντιληφθεί. Αυτά που θέτει για τον εαυτό του και για τους άλλους. Δεν 
υπάρχει άλλο όριο. Υπάρχει όμως ασυμφωνία. Υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον 

άνθρωπο και τον εαυτό του και τις επιλογές του, που δεν είναι πάντα συνειδητές -
τον περισσότερο καιρό δεν είναι συνειδητές και σ’ αυτό το πλαίσιο η ασυμφωνία 

γίνεται εσωτερική τριβή, γίνεται άγχος, διαπάλη, άρνηση, αυτοάρνηση και 
προβάλλεται ως ένα θεώρημα στέρησης αγάπης. «Θα κάνατε κρα», όπως λέτε 
πολύ λαϊκά, για να σας δείξει κάποιος λίγη αγάπη παραπάνω. Και όμως, αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι δεν παίρνετε απόφαση εσείς να ανοίξετε τη δική σας καρδιά 
στους γύρω. 

«Άντε πάλι», λέτε. «Ήρθε ο Δίας πάλι, να μας νουθετήσει.»  Χμ… ασκήσεις και 
κόντρα ασκήσεις και συνέχεια ασκήσεις πνευματικές, εσωτερικές εργασίες δεν 
καταλήγουν πουθενά αν εσείς δεν κρατάτε μια ανοιχτή καρδιά. Ούτε σας ωφελούν 

πουθενά, αν εσείς δεν μπορείτε να διατηρήσετε την καρδιά σας ανοιχτή. Δεν είστε 
μόνοι ή μόνες, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Αν μέσα σας θέλετε να βιώσετε την 

ανθρώπινη έκφραση της αγάπης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε 
αγάπη. Και αυτή πάντα θα γυρίζει πίσω. Η αγάπη πάντοτε επιστρέφει. Συνήθως 
της βάζετε εμπόδια στο δρόμο και δεν ξέρει πώς να φτάσει σε εσάς, από πού να 

έρθει αλλά πάντα επιστρέφει. Και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και θέλω να 
μιλήσουμε για την αγάπη, που πάντοτε επιστρέφει. Εκείνος που δεν μπορεί να τη 

δει, είναι επειδή δεν κοιτάζει αρκετά καλά. Είναι δεδομένη λοιπόν η αγάπη, όχι 
μόνο από τους ουρανούς, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια, τα σύννεφα και τη 
βροχή και τον άνεμο που σας χαϊδεύει αλλά και από τη γη και από τους 

ανθρώπους.  

Ένα βασικό πρόβλημα είναι και πάλι η ασυμφωνία και η αδυναμία μετάφρασης. 

Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλετε απλώς αγάπη, θέλετε αγάπη με τον τρόπο που τη 
θέλετε. Σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα και 

σταθμά, σύμφωνα με τα δικά σας πιστεύω, τις δικές σας προσωπικές νόρμες. 
Κοιτάξτε τι κάνετε πάλι! Για άλλη μια φορά βάζετε στεγανά. «Αυτό είναι αγάπη. 
Εκείνο δεν είναι. Αγάπη είναι αυτό.»  Άρα, στην πραγματικότητα, κρίνετε 

υπερβολικά την πηγή της αγάπης, τον άνθρωπο που σας αγαπά, τη φύση που σας 
αγαπά, τον Θεό που σας αγαπά αλλά, περισσότερο απ’ όλα βέβαια τον άνθρωπο. 

Δεν σας ικανοποιεί ο τρόπος που δείχνει την αγάπη του και αν δεν ταιριάζει με τα 
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δικά σας μέσα και σταθμά, τότε δεν δείχνει αγάπη. Πολύ απλά, δεν κοιτάτε καλά. 

Η αγάπη είναι εκεί και περιμένει. Σε μια άλλη μοναξιά μέσα. Κάθε 
άνθρωπος μια μοναξιά -και με τόση αγάπη! Είναι σαν να βρίσκεται 

κάποιος βυθισμένος στα νερά μιας κρυστάλλινης πηγής και να έχει 
καταδικάσει τον εαυτό του να διψά. Γιατί θέλει το νερό σε ποτήρι, δεν μπορεί 

να το πιει με τη χούφτα του.  Θέλει το νερό σε ποτήρι, με πόδι ψιλόλιγνο, από 
συγκεκριμένο κρύσταλλο, με συγκεκριμένες διαστάσεις, σε συγκεκριμένη 
θερμοκρασία -γιατί αλλιώς βέβαια, πώς να πιείς νερό; Αυτή είναι μία ξεκάθαρη 

αναλογία και είναι κάτι με το οποίο παλεύετε όλοι ανεξαιρέτως γιατί, στα μεγάλα 
ύψη φιλοσοφίας και περισυλλογής που φτάνετε, αντιλαμβάνεστε την απόλυτη 

μοναχικότητα της ύπαρξης, μιας ύπαρξης που δεν μπορεί κανένας ποτέ να 
κατανοήσει -πόσο τραγικό! Κι εμείς χαμογελάμε, συνήθως λυπημένα. Κουνάμε το 
κεφάλι όχι μόνο συγκαταβατικά αλλά μάλλον απελπισμένα, περιμένοντας… και 

περιμένοντας… και περιμένοντας… να ξεκαβαλήσετε το καλάμι, ο καθένας και η 
καθεμιά ξεχωριστά, να πατήσετε τα πόδια σας στη γη και να δείτε την αγάπη που 

υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως -και ας μην είναι τόσο 
καθαρή όσο θα περιμένατε. Και ας είναι συγκαλυμμένη πολλές φορές πίσω από 
κακές προθέσεις, από περίεργες, ασαφείς προθέσεις. Πάντοτε υπάρχει καρδιά 

στην καρδιά. Πάντοτε υπάρχει αγάπη στο βάθος της καρδιάς. Αλλά ποτέ αυτή δεν 
θα εκδηλωθεί πραγματικά, αν δεν υπάρχει το «άλλο».  

Όσο απομονώνεστε, τόσο απομακρύνετε από εσάς το «άλλο». Δεν 
γλυτώνετε από αυτό, ούτως ή άλλως. Γίνεστε εσείς το «άλλο» για τον εαυτό σας ή 
το προβάλλετε κάπου αλλού. Αλλά το βγάζετε από τη γήινη βάση του. Το «άλλο» 

είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το είδος σας, με αυτό έρχεστε να δουλέψετε. Όχι με 
το «άλλο» ζώο, το «άλλο» φυτό, το «άλλο» πράγμα, τον «άλλο» άγγελο. Με τον 

άλλο άνθρωπο. Είναι απαραίτητος ο άλλος άνθρωπος. Και όχι, δεν φταίει το 
«άλλο», αν με άλλο τρόπο δείχνει την αγάπη του, που δεν ταιριάζει με αυτό που 
έχετε εσείς στο νου σας.  

«Μα καλά τώρα, Δία, Κρύων, Ηλία -ποιοι είστε εδώ τέλος πάντων- και τι να κάνω; 
Ο «άλλος», πιθανόν να θέλει να δείξει την αγάπη του, σκοτώνοντάς με, 

δέρνοντάς με, κάνοντάς με να υποφέρω, μειώνοντάς με. Εγώ πρέπει να δεχτώ 
αυτήν την αγάπη, αυτήν την έκφραση; Μα δεν θα έμενα και για πολύ 
ζωντανός/ζωντανή με αυτόν τον τρόπο. πρέπει να προστατευτώ»  Όχι. Δεν 

υποχρεούσαι να δεχτείς αυτήν την έκφραση αγάπης. Υποχρεούσαι όμως να 
αναγνωρίσεις, ότι είναι έκφραση αγάπης. Αυτό θα είναι δύσκολο αρκετά. Θα είναι 

δύσκολο, γιατί θα σε αναγκάσει να συνειδητοποιήσεις ότι εσύ επιλέγεις πολύ 
συγκεκριμένες εκφράσεις αγάπης αλλά αυτό θα κάνει τη διαφορά. Γιατί τότε, 
αποδεχόμενος/η το γεγονός αυτό, θα αρχίσεις να επικρίνεις λιγότερο και να βάζεις 

περισσότερο νερό στο κρασί σου. Και ακόμα και αν αποφασίσεις να μείνεις μόνος 
ή μόνη, να απομονωθείς, θα το κάνεις με την επίγνωση ότι στις καρδιές των 

ανθρώπων υπάρχει αγάπη, όσο συγκαλυμμένη και αν είναι, όσο κρυμμένη και αν 
είναι. Και μόνο η επίγνωση αυτή είναι αρκετή για να σου ανοίξει την καρδιά.  

Γαλήνη.  

Τότε πια, δεν θα νιώθεις μόνος ή μόνη. Τότε πια, θα έχεις αφήσει την κατάκριση 
του τρόπου με τον οποίο αγαπούν οι άνθρωποι και θα έχεις ανοίξει τη δική σου 

καρδιά ριζικά και θα βρίσκεσαι, θα παραμένεις σε κοινωνία αγάπης με το 
Πλήρωμα. Γιατί Πλήρωμα δεν είναι μόνο αυτοί που βρίσκονται στον ουρανό. Το 

Πλήρωμα συναποτελείται από αυτούς που ζουν και στη Γη. Τότε θα είσαι σε 
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κοινωνία αγάπης με το μεγάλο Πλήρωμα και δεν θα έχει βάση οποιαδήποτε 

αίσθηση μοναξιάς. Δεν θα υπάρχει η αίσθηση της μοναξιάς. Μπορεί να επιλέξεις τη 
μοναχικότητα αλλά όχι τη μοναξιά. Κάνω ό,τι μπορώ, για να δω τις καρδιές σας 

ανοιχτές. Γιατί το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και ανοίγεστε σιγά-σιγά σε άλλα 
πολλά. Πώς θα έρθουν; Πού θα έρθουν να σταθούν; Πώς μπορώ να σας ανεβάσω 

στον ουρανό, στις Πλειάδες, στ’ αστέρια ή έστω και στην κορυφή του Ολύμπου, 
ακόμα και στο λόφο του Προφήτη Ηλία, πώς θα σας ανεβάσω με κλειστή καρδιά; 
Πρώτα αυτά θα πρέπει να τακτοποιηθούν, ακόμα και για τους έμπειρους 

αναζητητές και δασκάλους. Πρώτα αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν και έπειτα να 
ανοίξετε το βήμα περισσότερο για νέες εσωτερικές επιτεύξεις.  

Ποτέ, με τίποτα, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει μοναξιά και πλήρης απομόνωση. Η 
απομόνωση, που βέβαια δεν έχει να κάνει με τα σίδερα μιας φυλακής ή μια 
σιδερένια πόρτα, η πραγματική αίσθηση απομόνωσης είναι υποκειμενική και έχει 

στη ρίζα της μια κλειστή καρδιά. Και δεν έχει σημασία καν να αναρωτηθείτε αν η 
κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Κάπου στην πορεία χάνεται η καθαρή 

προοπτική των πραγμάτων. Κάπου στην πορεία μπερδεύεστε και πρέπει να 
ξεμπερδευτείτε για να προχωρήσετε. Τότε θα βρείτε τη χαρά. Δεν είναι λίγες οι 
ευχές που ακούω για χαρά, τα αιτήματα… «Γιατί δεν χαίρομαι;»  Μα, τι κάνεις με 

την καρδιά σου; Θεωρείς σοφία μεγάλη το να διατηρείς μια κυνικότητα, έτσι, για 
να θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερα προσγειωμένο; Κλείνεις την καρδιά σου! Δεν 

αναγνωρίζεις την αγάπη που υπάρχει γύρω. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό 
εκτός από σένα; Είστε εδώ στη Γη κι εμείς είμαστε μαζί σας, κάθε λεπτό, κάθε 
στιγμή. Και μαζί σας είναι οι καρδιές όλης της ανθρωπότητας.  

Ανοίξτε τις πόρτες. Ανοίξτε τις θύρες του μοναχικού σας βασιλείου. 
Επιτρέψτε την επικοινωνία και την αναγνώριση της αγάπης. Αυτή θα 

γλυκάνει την καρδιά. Αυτή θα σας ανοίξει το δρόμο προς τον ουρανό. Αυτή θα 
στρέψει τα μάτια της καρδιάς προς τα πάνω, για να δουν καθαρά -θυμηθείτε τι 
είχαμε πει για τα μάτια της καρδιάς! Και αυτή επίσης, θα ντύσει όλες σας τις 

ενέργειες με έλεος. Γιατί δεν μπορεί να νιώσει έλεος μια κλειστή καρδιά. Μπορεί 
όμως να αξιολογήσει μία κατάσταση, να δει τα υπέρ και τα κατά αλλά έλεος δεν 

θα υπάρχει.  

Και έχοντας πει αυτά, θέλω τώρα να αφήσετε την καρδιά σας και την καρδιά της 
καρδιάς να αναπνεύσει. Αφήστε την καρδιά να πάρει αναπνοές και να 

χαμογελάσει... να χαμογελάσει, γλυκά. Αυτό το χαμόγελο αφήστε το απόψε στην 
καρδιά και το πρωί θυμηθείτε πάλι ό,τι είπαμε και αφήστε τη να χαμογελάσει 

ξανά. Και κάθε μέρα, να φέρνετε στο νου σας αυτά που είπαμε. Να αναγνωρίζετε 
την αγάπη που υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, όσο ασαφής και αβέβαιη και 
αν σας φαίνεται ότι είναι και να αφήνετε την καρδιά να χαμογελά. 

 

Σας αφήνω κι εγώ με ένα καρδιακό χαμόγελο. 

Ο αδελφός, φίλος και αγαπημένος σας Ζευς. 
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