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«Στην Καρδιά» 
 

 

Άννα: Ας πάρουμε βαθιές, χαλαρές και αβίαστες αναπνοές, όπως κάνουμε κάθε 

φορά. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας οραματιστούμε ότι δημιουργούμε ένα 
νοητό κύκλο, στον οποίο περιλαμβάνονται και όλοι εκείνοι που λείπουν σήμερα. 
Στο κέντρο, η φλόγα της εστίας. Και εκεί, σε μία φωτεινή στήλη, κατεβαίνει η 

ενέργεια του Αρχαγγέλου.  

……………………………… 

 

Ανοίξτε τα μάτια της καρδιάς, για να δείτε την ενέργειά μου να κατεβαίνει 

ανάμεσά σας. μη προσπαθείτε να δείτε με το νου σας, με τον εγκέφαλό σας, με τα 
εσωτερικά σας μάτια. Αντίθετα, οραματιστείτε ότι η καρδιά έχει δύο καθαρά μάτια 
και κοιτάζει στη στήλη φωτός, στο κέντρο του κύκλου, όπου βρίσκεται η παρουσία 

μου. Είμαι παρών.  

Σήμερα βλέπετε, οράτε, με την καρδιά. Και αν δυσκολεύεστε, καθόλου δεν 

πειράζει. Πάρτε λίγα λεπτά, λίγο χρόνο, για να δώσετε την ευκαιρία στον εαυτό 
σας για να δει με τα μάτια της καρδιάς. Σε κάθε κέντρο υπάρχουν μάτια. Υπάρχει 
ο οφθαλμός. Αλλά τώρα σας ζητώ να δείτε με τα μάτια της καρδιάς.  

[Σύντομη παύση] 

Είθισται να συνοδεύεστε από πνεύματα πολλά, αγγελικές δυνάμεις και 

αρχαγγέλους ακόμα, που διαχέουν την παρουσία τους παντού, για να σας 
αγκαλιάζουν… για να σας αγκαλιάζουν διαρκώς. Μία τέτοια στιγμή είναι και αυτή. 
Περιβάλλεστε από φως. Περιβάλλεστε από πλάσματα φτιαγμένα από φως. Είναι 

πολλές οι παρουσίες τούτη την ώρα. Τόσο πολλές, που δεν μπορείτε να τις 
μετρήσετε ούτε μπορείτε να τις δείτε καθαρά. Ακόμα προσπαθείτε να δείτε εμένα 

με τα μάτια της καρδιάς. Ευεργετήματα πολλά έχει ετοιμάσει για εσάς η ζωή, πάρα 
πολλά και δεν τα βλέπετε ακόμα. «ακόμα και στην ηλικία που είμαι», θα πει 
κάποιος ή κάποια, «Δεν έχω δει όσα μου περιγράφεις. Τα έχει ετοιμάσει για μένα 

από δω και πέρα; Για να τα βρω μπροστά μου από δω και πέρα;». Τα ετοίμασες 
εσύ! Εσύ είσαι που ετοιμάζεις κάθε στιγμή το μέλλον σου, αυτό που θα σου 

συμβεί. Και ναι, έχεις ετοιμάσει πολλά ακόμα – πολλά όμορφα. Θυμάσαι; Ήθελες 
κάποτε να γίνεις αρχιτέκτων /αρχιτεκτόνισσα. Ήθελες κάποτε να συντροφεύεις 
παιδιά στο σχολείο… Ήθελες να πηγαίνεις εκδρομές. Αγαπάς να πηγαίνεις 

εκδρομές, σαν μικρό παιδί· γιατί οι εκδρομές σπάζουν τη ρουτίνα, τον 
καταναγκασμό του καθημερινού μαθήματος. Περνάς όμορφα, όσο και αν σε 

κουράζουν. Ήθελες να γίνεις σπουδαίος δάσκαλος και δασκάλισα και να 
μεταφέρεις στους ανθρώπους τη σοφία του Πνεύματος. Σκεφτόσουν να γίνεις 
πυρηνικός φυσικός και πολλά πράγματα ακόμα. Πράγματα που δεν έχεις κάνει 

τελικά. Δεν κατάφερες να κάνεις, λες, σ’ αυτή τη ζωή.  
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Κρατήστε τα μάτια της καρδιάς ανοιχτά, αφήστε τα να με κοιτούν καθώς στέκομαι 

στο κέντρο του κύκλου και μην αφήσετε τίποτα να σας εμποδίσει να με κοιτάζετε.  

Δύο αδέλφια στο Σινά ξεκίνησαν το δρόμο τους σε ένα μονοπάτι. Το μονοπάτι 

ήταν μικρό και σύντομα είπαν «Να, τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν ο δρόμος μας». 
Αναγκάστηκαν μετά να χωρίσουν και το καθένα κατευθύνθηκε αλλού. Πήρε άλλη 

κατεύθυνση. Ταξίδεψαν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Περπάτησαν, περπάτησαν, 
περπάτησαν… κολύμπησαν, περπάτησαν…. ανέβηκαν σε βαπόρια… μέχρι που, 
μετά από πολλά χρόνια, συναντήθηκαν και πάλι -δεν μπόρεσαν να το αποφύγουν 

αυτό. Έτσι κυβερνάτε τα πράγματα εσείς στη Γη. Έτσι μετράτε και υπολογίζετε τις 
υποθέσεις σας… «Είτε  θα περπατάμε μαζί στο μονοπάτι, είτε χωρίζουν οι δρόμοι 

μας και τελειώνουν εδώ. Είτε θα καταφέρω να κάνω αυτό που ονειρευόμουν, είτε 
απέτυχα και δεν θα το βρω ποτέ ξανά μπροστά μου, γιατί ο καιρός περνά κι εγώ 
δεν είμαι νέος ή νέα, για να συνεχίζω να ψάχνω, να μαθαίνω.»  Αυτός είναι ο 

τρόπος σας. Μ’ αυτόν τον τρόπο ζείτε. Κι όμως, σε όλα αυτά υπάρχει η μέση 
λύση. Και όμως σε όλα αυτά, υπάρχει η Μέση Γραμμή.  

Δεν είμαι εδώ για να σας κάνω μάθημα, να σας συνετίσω, να σας αναγκάσω να 
μου πείτε πράγματα, που δεν θέλετε να δείτε. Το μεγάλο θέμα όμως είναι ότι η 
ζωή συνεχίζεται και είναι πολλοί -είστε πολλοί- που δεν θέλετε να το παραδεχτείτε 

αυτό μέσα σας. Φυτοζωείτε! Όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά και συμβολικά 
φυτοζωείτε. Δεν δέχεστε τη χαρά· τη χαρά που υπάρχει γύρω σας. Και μη 

γυρίσετε τώρα και μου πείτε «Μα έλα τώρα Μέτατρον, δείξε μου τη χαρά που 
βλέπεις και να πάω να τη βρω. Πού είναι; Κοιτάζω πολύ καλά γύρω μου και δεν 
βλέπω χαρά, δεν νιώθω χαρά. Δεν έχω χαρά. Είναι τόσο φευγαλέα η αίσθηση της 

χαράς. Και ύστερα έχουμε κι εκείνη τη χαρμολύπη που μας λέει το Πνεύμα ότι 
είναι ακόμα καλύτερη, γιατί είναι ισορροπημένη, μα ούτε αυτή νιώθω τώρα πια.»   

Γιατί νομίζετε, ότι έγινε αυτός ο σύντομος κύκλος της Μέσης Γραμμής; Έγινε για 
να σας βοηθήσει, να σας βοηθήσουμε, να βρείτε και πάλι την ισορροπία  σας. 
Ξέρουμε ότι νιώθετε παγιδευμένοι. Ξέρουμε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Έχετε 

ένα αφάνταστο δυναμικό και ζείτε σε μια εποχή που τίποτα δεν μπορείτε να 
εφαρμόσετε, είτε γιατί σας λείπουν τα μέσα, είτε γιατί σας λείπουν οι άνθρωποι, η 

υποστήριξη.  

Γενικώς, ζείτε σε μία εποχή στέρησης και περιμένετε αυτή η εποχή να εκλείψει ή 
να εκλείψετε εσείς εντέλει, για να λυθεί το πρόβλημα. Βιώνετε μία περίοδο βαθιάς 

μοναξιάς, όλοι και όλες. Ακόμα κι εσείς που πραγματικά μπορείτε να πείτε ότι 
συμβιώνετε με άλλους. Κενό. Αδιέξοδο. Καμία αχτίδα φωτός. Και όμως, ξεχνάτε 

ότι εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν και εξακολουθούμε πάντοτε να είμαστε εδώ αλλά 
δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αν εσείς δεν το θέλετε πραγματικά. Αν εσείς 
εγκαταλείπετε το παιχνίδι και αφήνεστε, αφήνεστε ολοκληρωτικά. Δεν είναι κακό 

να αφήνεται κανείς ολοκληρωτικά, αρκεί μέσα του να διατηρήσει την εμπιστοσύνη 
στη Ζωή, να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στο Πνεύμα και στο γεγονός ότι, αφού ο 

ίδιος έχει ετοιμάσει το σενάριό του, σίγουρα θα έχει φροντίσει να το κάνει 
κατάλληλο γι’ αυτόν κάθε στιγμή.  

«Χμ, Μέτατρον», σκέφτεται η Άννα, «πολύ πονηρά σήμερα μας πετάς τη μπάλα. 
Όχι ότι δεν μας έχετε πει πολλές φορές ότι εμείς δημιουργούμε το μέλλον μας, τη 
ζωή μας αλλά σήμερα θα προτιμούσαμε να ακούσουμε ότι το Πνεύμα έχει 

ετοιμάσει για εμάς τα πάντα.»  Και όμως… Καταλαβαίνετε ότι, όταν η πεποίθησή 
σας σε όσα πιστεύατε μέχρι σήμερα κλονίζεται -και κλονίζεται βαθιά-, τότε το 

καταφύγιό σας είναι ο πυρήνας του Εαυτού σας. Είστε εσείς. Τι εννοώ; Είστε 
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εσείς! Άλλωστε μέσα σας βρίσκεται ο Θεός. Εκεί μέσα σας είναι το σταθερό σημείο 

σας. Είναι το σημείο όπου μπορείτε και πρέπει πάντοτε να καταφεύγετε, εκεί μέσα, 
βαθιά στην καρδιά. Κάθε φορά, για να μπορέσετε να αντιληφθείτε καλύτερα τα 

του Πνεύματος και όλα όσα συμβαίνουν στα εσωτερικά πεδία, τα προβάλετε έξω 
από εσάς και τότε μπορείτε να δείτε, μπορείτε να ακούσετε και θεωρείτε ότι αυτά 

είναι απόδειξη, οι εσωτερικές αισθήσεις που έχετε είναι απόδειξη ότι όσα 
πιστεύατε, «να, υπάρχουν κι εγώ έχω  ανοίξει πια και επικοινωνώ με το Πνεύμα». 
Δεν έχετε ανοίξει αρκετά. Όσο -αυτή είναι η αλήθεια. Όσο έχετε την ανάγκη να 

βάζετε το Πνεύμα εκεί έξω, για να το βλέπετε, να το περιγράφετε, να το 
ψηλαφείτε με τα ενεργειακά σας χέρια, όσο το κάνετε αυτό, σημαίνει ότι εσείς 

αφήνετε τη δύναμή σας έξω από εσάς. Αποσπάτε την προσοχή σας έξω από εσάς, 
ψάχνοντας αυτό που είναι μέσα σας έξω από εσάς.  

Αυτή είναι μια τεχνική που λειτουργεί καλά σε πολλές περιπτώσεις. Είναι μία 

τεχνική εκπαίδευσης. Μπορείτε πολλά να μάθετε από αυτή. Χρειάζεται όμως να 
θυμόσαστε κάθε στιγμή ότι είναι απλά μία τεχνική και όχι η αλήθεια. Είναι ένας 

τρόπος. Αλλά δεν είναι εκεί έξω, μπροστά σας το Πνεύμα. Δεν είναι εκεί έξω 
μπροστά σας η πίστη σας και η δύναμή σας. είναι μέσα σας! Ο βράχος να είναι η 
καρδιά σας! Εκεί. Εκεί θα είναι ο θησαυρός σας. Εκεί θα φυλάτε όλα σας τα ιερά 

και εκεί θα στρέφεστε πάντοτε για δύναμη, για χαρά, για αγάπη, για επίτευξη και 
μετουσίωση ακόμα, των ενεργειών που διαχειρίζεστε.  

«Πέταξε το πουλί της ευκαιρίας. Χάθηκε.» Αυτό σκέφτεστε. Πάρα πολύ συχνά, 
αυτό σκέφτεστε. «Μπα, σοβαρά;» θα έλεγα κάποιος άλλος. «Ποιος το λέει αυτό; 
Εγώ μπορώ και θα το κάνω! Και αν δεν γίνει ακριβώς όπως θα γινόταν αν είχα 

ξεκινήσει δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια πριν ή σαράντα και βάλε, θα το κάνω με 
άλλο τρόπο τώρα.»  Γιατί παραιτείστε από τη ζωή; Γιατί νιώθετε σαν απόμαχοι 

ναυτικοί που κάθονται και κοιτάζουν τη θάλασσα από τα βράχια, από τη στεριά και 
αναπολούν τα μακρινά ταξίδια; Ποιος σας ανάγκασε να το κάνετε αυτό; Δεν είναι 
οι πιο εύκολοι καιροί αυτοί που περνάτε αλλά, φανταστείτε… για σκεφτείτε 

καλύτερα, δεν είναι και οι πιο δύσκολοι! Πού βρίσκεται η δυσκολία; Μέσα σας. 
γιατί ήρθατε σε επαφή όλο αυτό το διάστημα με τους βαθύτερους φόβους σας, τις 

βαθύτερες ανησυχίες σας, εκείνες που η διαρκής δράση δεν σας επέτρεπε να 
πλησιάσετε. Η διαρκής δράση και η ψευδής αίσθηση της πραγμάτωσης και η 
επιφανειακή ικανοποίηση σας προσέφεραν μία ικανοποιητική δικαιολογία για να 

μη δείτε πραγματικά.  

Και όμως, η ευλογία βρίσκεται εκεί ακριβώς, μέσα σας. Μέσα στην καρδιά σας. 

Εκεί που είναι η δύναμή σας. Εκεί που είναι ο Θεός. Ο Θεός μέσα σας. Ξέρετε τι; 
Θα σας συνιστούσα, για λίγο καιρό, κανένα εξάμηνο ίσως, να πάψετε να βάζετε 
έξω από εσάς το Πνεύμα. Να πάψετε να βάζετε έξω από εσάς τις όψεις του εαυτού 

σας, τις Θείες όψεις του εαυτού σας έστω, με τις οποίες θέλετε να δουλέψετε και 
να τους επιτρέψετε, να επιτρέψετε σ’ αυτές τις όψεις, να δουλέψουν μέσα από 

εσάς. Να σας πω κάτι ακόμα; Αυτή την έννοια έχει ο ναός και ο βωμός στην 
καρδιά. Η πραγματική έννοια του βωμού στην καρδιά είναι αυτή. Το Θείο εκεί 

κατοικεί. Και αυτό δεν λέγεται μόνο για να δημιουργήσει μια όμορφη αίσθηση 
στους πιστούς ή τους προσηλυτιζόμενους σε οποιαδήποτε θρησκεία ή δόγμα, έτσι 
ώστε να νιώσουν ότι ο Θεός είναι μαζί τους πάντοτε. Αυτό είναι κάτι πολύ 

επιφανειακό. Οι μύστες γνωρίζουν, ότι αυτό είναι το πραγματικό νόημα.  

Αν θέλετε να συλλέξετε τις ενέργειές σας και να τις βάλετε να δουλέψουν 

πραγματικά, συγκεντρώστε τις στην καρδιά, κρατώντας την επίγνωση ότι αυτό 
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είναι το σταθερό σας σημείο. Αυτό είναι το σημείο της δημιουργίας, αυτό είναι το 

σημείο της χαράς, εκεί βρίσκεται ο δημιουργός, εκεί βρίσκεται η δύναμη.  

«Μπα, σοβαρά;» θυμίζω εκείνον που αντέδρασε έτσι λέγοντας «Εγώ μπορώ. Εγώ 

θα τα καταφέρω!». Κοινώς, θυμίζω αυτόν που έχει, όπως λέτε κάποτε, τσαγανό. 
Τολμά. Βρίσκει τη δύναμη μέσα του και τολμά και συνεχίζει και νικά. Νίκη δεν 

σημαίνει οπωσδήποτε την υλοποίηση ενός σχεδίου όπως το είχε συλλάβει ο νους 
σας σε μία δεδομένη στιγμή. Νίκη σημαίνει τολμώ. Νίκη σημαίνει τολμώ! Γιατί για 
εκείνον που δεν τολμά, είναι τεράστια η νίκη του να κάνει ένα βήμα μπροστά. Στη 

συνέχεια οι δράσεις  θα φροντίσουν τον εαυτό τους και θα βρουν τη ροή τους 
μέσα στο ποτάμι της ιστορίας -της ατομικής και συλλογικής ιστορίας. Η νίκη όμως 

είναι κάτι πολύ βαθύ. Είναι η ικανοποίηση ότι έκανα αυτό που ήθελα. Κατάφερα 
αυτό που ήθελα. Ξεπέρασα τον εαυτό μου, ξεπέρασα τα εμπόδια.  

Τόλμησα! 

Και στις τρεις συναντήσεις μας δόθηκαν στοιχεία που μπορούν να σας φανούν 
πάρα πολύ χρήσιμα όλη αυτή την περίοδο και όχι μόνο τώρα αλλά και όποτε τα 

χρειαστείτε στο μέλλον. Παρόλα αυτά, δεν έτυχαν της προτίμησής σας, ώστε να 
τα χρησιμοποιήσετε πλήρως -τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ακόμα και έτσι όμως, 
επιτεύχθηκε κάτι σημαντικό. Ζωντάνεψε μέσα στην καρδιά αυτό το ενεργειακό 

κέντρο βάρους της προσωπικότητας, που είναι η ρίζα του Εαυτού, είναι το σημείο 
σύνδεσης με τον Εαυτό και πολλά καλά μπορούν να προκύψουν από μία τέτοια 

σύνδεση.  

Ο συγκεκριμένος κύκλος ολοκληρώνεται σήμερα και έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
Βλέπετε, σ’ αυτές τις τρεις συναντήσεις προτίμησα να δουλέψουμε σε ένα άλλο 

επίπεδο, πιο κοντά στην καρδιά και απέφυγα να σας μιλήσω με όρους δύσκολους, 
φιλοσοφικούς. Προτίμησα την ενεργοποίηση των στοιχείων της καρδιάς. Τους 

επόμενους μήνες η ανθρωπότητα θα περάσει μια δοκιμασία, την οποία θα φέρει 
εις πέρας χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους κωδικούς.  

Υποστηρίζεστε. Σας έχω δώσει, ό,τι χρειάζεστε.  

Έχετε τις ευλογίες τις δικές μου και του Κυρίου Ιησού Χριστού. 

 

Μέτατρον 

 

[Ο κύκλος έκλεισε σε σιωπή] 
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