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«Το Πολυόματο» 

 

 

Ας επικαλεστούμε στην καρδιά μας τον Ζευ. Ας ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα 
μάτια μας τα εσωτερικά, για να τον ακούσουν και να τον δουν. 

………………… 
 

Καρδιοχτύπι… Καρδιοχτυπάτε. Ανεβαίνουν οι παλμοί σας, σφύζετε από ζωή, το 

αίμα κυκλοφορεί ακατάπαυστα στις φλέβες σας, ρέει διαρκώς. Ένα παράδειγμα 
της διαρκούς ροής της ζωής, της ανάγκης για ροή προκειμένου να διατηρηθεί η 

ζωή. Πάρτε λίγο χρόνο για να νιώσετε το αίμα να κυκλοφορεί στο σώμα σας με 
κάθε καρδιακό παλμό. Αναπνέετε σταθερά, αργά, ρυθμικά. Η εστίαση είναι στην 

καρδιά και τον παλμικό της χτύπο. 

Η καρδιά κοιτάζει ακατάπαυστα προς τον ουρανό. Τα μάτια της καρδιάς είναι 
πάντοτε στραμμένα προς τον ουρανό. Έχει μάτια η καρδιά; Χμ, μπορείτε να το 

πείτε κι έτσι. Δεν είναι μάτια όπως τα δικά σας αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα 
κέντρα της, που κοιτάζουν ψηλά. Και μέσα από αυτό το κοίταγμα αναγνωρίζει τα 

πάντα. Κλειστή καρδιά είναι η καρδιά που δεν μπορεί να κοιτάξει ψηλά. Που την 
αναγκάζει ο νους ο ψεύτης, ο κλέφτης, ο… διαστροφέας/διαστρεβλωτής, να 
κοιτάξει προς τα κάτω. Όταν κοιτάζει η καρδιά προς τα κάτω, δεν κοιτάζει την 

πραγματικότητα. Κάθε άλλο! Το κάτω για την καρδιά είναι οι φόβοι της. Το επάνω 
είναι το άνοιγμα, είναι η διαστολή, διεύρυνση, απελευθέρωση και βέβαια αγάπη. 

Το κάτω είναι φόβος, καταστολή, συστολή, περιδίνηση προς τα κάτω, 
εγκλωβισμός, διαστροφή.  

Η καρδιά λοιπόν δεν έχει μόνο οριζόντια δράση αλλά και κάθετη. Η 

οριζόντια δράση μπορεί να αναπτυχθεί ισοσκελισμένα, ισομερώς, 
ισορροπημένα, όταν η καρδιά ορά προς τα άνω. Μίλησα για συγκεκριμένα 

κέντρα της καρδιάς, που είναι εστιασμένα προς τα πάνω, άνωθεν του 
διαφράγματος, που σημαίνει προς τα ανώτερα κέντρα. Υπάρχουν φυσικά σημεία, 

πρόκειται για φυσικά σημεία στην καρδιά. Οι λεπτομέρειες ισχύουν βέβαια αλλά 
δεν θα μπούμε σε αυτές, καθώς πρέπει πρώτα να εμπεδώσετε τη ροή της 
ενέργειας. Φανταστείτε ότι, η διαφορά ανάμεσα στο κάτω και το άνω της καρδιάς 

είναι η ίδια, με το να πατάτε τα πόδια σας σε ένα σταθερό έδαφος στη γη, που 
είναι όμως απόλυτα πεπερασμένο. Μικρό και πεπερασμένο. Ενώ από την άλλη 

πλευρά, αν κοιτάξετε προς τον ουρανό, το άλλο άκρο είναι ευρύ και θα έλεγε 
κάποιος, άπειρο. Αυτός είναι ο συμβολισμός της εστίασης της καρδιάς. Μπορούμε 
να έχουμε ανοιχτή καρδιά που κοιτάζει προς τα άνω και καλή γείωση ταυτόχρονα; 

καλή πρόσφυση στη γήινη πραγματικότητα; Πάντα είναι καλή η πρόσφυση μιας 
ισορροπημένης καρδιάς. Καταλαβαίνετε, ότι δεν είναι μονόδρομος, η καρδιά δεν 

κοιτάζει είτε μόνο προς τα πάνω είτε μόνο προς τα κάτω. Είναι σημαντική όμως η 
κατεύθυνση στην οποία στρέφεται κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της λειτουργίας 
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της. Μπορεί λοιπόν να τείνει να ανοίξει, να κοιτάξει προς τα άνω αλλά να ρίχνει 

ακόμα πολλές ματιές προς τα κάτω.  

Δείτε την καρδιά, στην προκειμένη περίπτωση το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς, 

σαν μία σφαίρα. Στην πραγματικότητα είναι ένα πολυόματο η καρδιά. Δεν έχει 
μόνο ένα ή δύο μάτια, τέσσερα ή πέντε, είναι ένα πολυόματο. Μπορείτε να δείτε 

μία σφαίρα ενεργειακή, καλυμμένη από μάτια. «Μα δεν θα έπρεπε να λειτουργούν 
όλα στην προκειμένη περίπτωση;» ρωτάει αμέσως-αμέσως η Άννα. Όταν 
λειτουργούν όλα, υπάρχει ισορροπία μεν αλλά, όταν λειτουργούν όλα, υπάρχει 

επίσης ένα θέμα με την εστίαση. Η καρδιά είναι ένας κεντρικός μηχανισμός, μία 
κεντρική ενεργειακή συσκευή στο ανθρώπινο σύστημα/σώμα, που μπορεί να 

λειτουργήσει απόλυτα ισορροπημένα αλλά, στην πλήρη της έκφραση, είναι ένα 
πολυόματο. Όταν λειτουργεί στην πλήρη της έκφραση, κοιτάζει μέσα από τα μάτια 
της παντού προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται τα πάντα. Φανταστείτε 

όμως, πόση ακρίβεια θα πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση της ισορροπίας της, 
ώστε να μην καταρρεύσει, να μη διαλυθεί, σκορπώντας παντού, αφού κοιτάζει 

προς τα έξω και είναι προς τα εκεί η εστίαση, παντού έξω, όπως και να μην 
καταρρεύσει προς τα μέσα, κλείνοντας όλα τα μάτια ταυτόχρονα. Την παριστούν 
με δωδεκαπέταλο λωτό. Εγώ προτιμώ να τη βλέπετε ως πολυόματο.  

«Ποιο είναι το ζητούμενο λοιπόν;» έρχεται η ερώτηση. «Να τη βλέπουμε ως 
πολυόματο ή να βλέπουμε τα μάτια της να κοιτούν προς τα επάνω;» Πρόκειται για 

ένα ευαίσθητο σύστημα, η ισορροπία του οποίου μπορεί να διαταραχτεί και το ίδιο 
σύστημα να διαρραγεί, αν η κατεύθυνση της προσοχής δεν λειτουργεί με 
ικανοποιητικό βαθμό εστίασης. Αυτό που εστιάζει την καρδιά είναι η αγάπη. Είναι 

επίσης και κάθε συναίσθημα, γιατί το συναίσθημα είναι αυτό που την εμπλέκει στο 
να κοιτάξει, να στραφεί κάπου. Την ενεργοποιεί και την αναγκάζει να δει.  

Φανταστείτε λοιπόν αυτό το πολυόματο, που κοιτάζει προς όλες τις κατευθύνσεις, 
είναι γεμάτο μάτια, να στρέφεται στον πόνο, να στρέφεται να κοιτάζει τη χαρά, να 
κοιτάζει την απελπισία, να κοιτάζει τη θλίψη, να κοιτάζει την ανησυχία, να κοιτάζει 

τον φόβο και πάλι τον πόνο και πάλι την ανησυχία και κάπου, σε κάποια ελπίδα, 
μπορείτε να φανταστείτε σε πόσες κατευθύνσεις διασπάται η ενέργεια της 

καρδιάς; Εδώ δεν έχετε την εικόνα της καρδιάς σαν ένα παθητικό, ανοιχτό 
λουλούδι. Εδώ φαίνεται η καρδιά να συμμετέχει στην λειτουργία όλου του 
συστήματος, ως ένα πολυόματο, που αντιλαμβάνεται. Και όχι μόνο αντιλαμβάνεται 

όπως ο νους αλλά βιώνει, νιώθει. Αυτό που εστιάζει την καρδιά είναι το 
συναίσθημα. Δεν είναι το κέντρο του συναισθήματος η καρδιά, το συναίσθημα 

είναι πιο χαμηλά, όπως και το κατώτερο νοητικό είναι πιο χαμηλά. Όμως η καρδιά 
από την άλλη, έχει ιδιαίτερη σύνδεση με το δεύτερο ενεργειακό κέντρο. Βάλλεται 
από το συναίσθημα και περιορίζεται, υποφέρει, από το νου στην κατώτερή του 

εκδήλωση. Η καρδιά λοιπόν, που βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος των 
ενεργειακών κέντρων, σηκώνει το βάρος των τριών κατώτερων κέντρων, κάτω 

από το διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι το όριο. Είναι ένας θόλος. Ένας θόλος, 
που κρατά τα τρία πεδία κάτω από την επίβλεψη της καρδιάς, η οποία όμως 

αντιλαμβανόμενη νιώθει με την εστίασή της. Είναι μία εξαιρετική άγκυρα η καρδιά 
στο γήινο σώμα. Όχι η άγκυρα του πρώτου κέντρου, που πρέπει να βυθιστεί στη 
γη, να έχει καλή πρόσφυση για αγκυροβολήσετε εκεί τη θειότητά σας. Η καρδιά 

είναι μια καλή άγκυρα των ανώτερων πεδίων, καθώς μέσα σε αυτή μπορούν να 
εισχωρήσουν και από εκεί να επιβλέψουν και να εισέλθουν, σε δεύτερο χρόνο, 

στα κατώτερα πεδία. Συνδέει τα κέντρα κάτω του διαφράγματος με όλα τα 
υπόλοιπα, ανώτερα κέντρα. Ναι, είναι ένα πολυόματο.  
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Η καρδιά είναι ένας Άγγελος. Η ίδια η καρδιά είναι ένας άγγελος, είναι η αγγελική 

σας συνείδηση. Άγγελοι, διάφορες κατηγορίες αγγέλων, υπάρχουν και 
λειτουργούν σε όλο σας το σώμα αλλά η αγγελική συνείδηση βρίσκεται στην 

καρδιά. 

Και έχετε μπροστά σας τον Δία, υπενθυμίζω, στον κύκλο των Θεών, να σας μιλά 

για την αγγελική σας συνείδηση, που εδρεύει στην καρδιά. Παράδοξο; Τίποτα δεν 
θα πρέπει να σας ξαφνιάζει πια, έτσι δεν είναι; Και λέγοντας αυτά, έχω κοντά μου 
την Αθηνά, την οποία μπορείτε να δείτε στην πλήρη της πολεμική περιβολή, με το 

γοργόνιο στο στήθος…. Χμ! Και τώρα καλείστε να θυμηθείτε το ρόλο του 
γοργόνιου, το οποίο η Αθηνά φέρει στο κέντρο, στο ύψος της καρδιάς. Κάποιες 

φορές μπορεί να φανεί λίγο χαμηλότερα, προς το ηλιακό κέντρο αλλά η θέση του 
γοργόνιου είναι στην καρδιά. Την καρδιά που, όπως ξεκίνησα να λέω, είναι ένα 
πολυόματο. Και ω, τι σύμπτωση, η γοργόνα ήταν εκείνη που με το βλέμμα της 

πέτρωνε όποιον κοίταζε, όποιον την κοίταζε στα μάτια. Έτσι, όταν 
εξουδετερώθηκε, το κεφάλι της, η μορφή της και τα μάτια που πέτρωναν με το 

βλέμμα τους, έγιναν ένα αποτροπαϊκό σύμβολο προστασίας, που η Αθηνά πλέον 
φορούσε στην καρδιά.  

Ίσως δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε άλλο. Τα συμπεράσματά σας τα έχετε 

βγάλει. Ήδη καταλάβατε, σε αρκετά μεγάλο βάθος, πόσο προστατευτικό για την 
καρδιά, το ενεργειακό κέντρο αυτό, είναι το γοργόνιο. Όμως δεν προχωρήσαμε 

για να εξηγήσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, σε σχέση με την κατεύθυνση που 
κοιτάζει η καρδιά. Η Αθηνά φορούσε το γοργόνιο -και το φορά- στην καρδιά, για 
να προστατεύεται από τους εχθρούς που πολεμά. Τους αντιμετωπίζει κατά 

πρόσωπο. Αυτή η καρδιά όμως που χτυπά μέσα σας και σφύζει από ζωή, κοιτάζει 
σε διάφορες κατευθύνσεις. Κοιτάζει πάνω, κοιτάζει κάτω, κοιτάζει τον πόνο, τον 

φόβο, όπως προείπαμε. Πώς μπορεί να απεμπλακεί; Κατ’ αρχάς, πρέπει να 
απεμπλακεί; Είναι θεμιτό να απεμπλακεί; Αν είναι πολυόματο, είναι για κάποιο 
λόγο. Χρειάζεται να κοιτά. Εδώ θα κάνουμε ένα κλικ, για να δούμε τη λειτουργία 

του πολυόματου λίγο διαφορετικά. Η καρδιά ορά – τελεία. Και έχει τη δυνατότητα 
να ορά ισορροπημένα και αποστασιοποιημένα. Αυτός που εμπλέκει την καρδιά 

είναι ο νους. Συμβαίνει λοιπόν εμπλοκή του κέντρου της καρδιάς και του ηλιακού 
κέντρου. Είναι κοντά, αλληλοεπηρεάζονται και αυτό συμβαίνει για έναν καλό λόγο 
φυσικά, δεν είναι τυχαίο. Η καρδιά ορά αλλά η εγγύτητά της με το ηλιακό πλέγμα 

την επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να ερμηνεύει, να κατανοεί αυτά που 
ορά, μέσα από το φίλτρο του ηλιακού πλέγματος. Ο διαχωριστικός θόλος υπάρχει, 

είναι εκεί. Το διάφραγμα υπάρχει, τα διαχωρίζει. Μπορεί να βοηθήσει 
περισσότερο; Αφήστε με να έρθω περισσότερο κοντά σας. Ζητώ από την Άννα να 
μου επιτρέψει να πάρω εγώ πλήρως τα ηνία, για να προχωρήσουμε.  

Τα μάτια της καρδιάς είναι μεγάλα και δυνατά. Κοιτάζουν βαθιά. κατανοούν. Η 
ερμηνευτική του νου είναι που εμπλέκει ή απεμπλέκει την εστίασή της. Και είναι 

αυτή, η ερμηνευτική του νου, που μπορεί να δημιουργήσει προσκόμματα ή να 
διευκολύνει την καρδιά να διατηρήσει την αποστασιοποιημένη και ισορροπημένη 

προοπτική της. Αυτά που τα μάτια της Γοργόνας παγώνουν, είναι οι διαδικασίες 
του κατώτερου νοητικού. Καταλαβαίνετε με τον τρόπο αυτό, ότι το γεγονός ότι η 
Αθηνά εκπροσωπεί την ίδια τη σοφία, είναι η Αρχή της Σοφίας, έχει άμεση σχέση 

με την καρδιακή της λειτουργία, που είναι προστατευμένη από το γοργόνιο. Γιατί 
η σοφία των ανώτερων νοητικών πνευματικών πεδίων, μπορεί να λειτουργήσει, 

να εκδηλωθεί, όταν κατώτερες διαδικασίες πάψουν να την επηρεάζουν.  
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Δοκιμάστε τώρα να φέρετε ένα γοργόνιο μπροστά από την καρδιά σας.  

Οι καρδιές σας χτυπούν, πάλλονται. Μη ξεχνάτε ποτέ τη διαρκή τους κίνηση, τη 
διαρκή ροή του αίματος μέσα τους. Κινούνται διαρκώς. Φοράτε το γοργόνιο όπως 

το φοράει η Αθηνά, στο στήθος, μπροστά από το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. 
Μπορεί ήδη να νιώθετε μια ιδιαίτερη ενέργεια στο σημείο εκείνο.  

Επιτρέψτε τώρα στο γοργόνιο να στραφεί προς τα κάτω, έτσι ώστε να κοιτάξει 
κάτω, προς το διάφραγμα. Βρίσκεται στην καρδιά, καλύπτει τη σφαίρα της 
καρδιάς -όχι ολοκληρωτικά, φανταστείτε ότι καλύπτει το ένα ημισφαίριο- και 

στρέφεται προς τα κάτω, ορόντας προς το ηλιακό πλέγμα. Μη σχολιάσετε 
οτιδήποτε, μην οδηγήσετε τις ενέργειες σε σύγκρουση. Απλώς αφήστε το να 

κοιτάξει προς τα κάτω και κρατήστε στο πίσω μέρος του νου σας την αίσθηση που 
έχετε. Είναι πιθανό να διαπιστώσετε, ότι το βλέμμα εισχωρεί και στα κατώτερα 
κέντρα, μέχρι το πρώτο και ακόμα πιο πέρα. Έχει διαπεραστικό βλέμμα το 

γοργόνιο.  

[Παύση 2΄] 

Όταν νιώσετε, ότι έχετε αντιληφθεί κάτι από την ενέργεια αυτής της θέσης, 
σηκώστε πάλι το γοργόνιο και φέρτε το όπως ήταν εμπρός και γυρίστε το έτσι 
ώστε να κοιτάξει προς τα πάνω. Τώρα καλύπτει το επάνω ημισφαίριο του 

ενεργειακού κέντρου της καρδιάς και κοιτάζει προς το κέντρο του λαιμού και 
παραπάνω. Αντίστοιχα με αυτό που συνέβη πριν, επιτρέψτε στον εαυτό σας να 

αντιληφθεί τις ενέργειες που κινούνται. Τι συμβαίνει;  

Αναπνοές. Μη ξεχνάτε να αναπνέετε! 

[Παύση 2΄] 

Και αφού ολοκληρώσετε και αυτή τη φάση της άσκησης, στρέψτε το γοργόνιο και 
πάλι προς τα κάτω, προς το διάφραγμα και, για άλλη μια φορά, αφήστε το να 

κοιτάξει προς τα εκεί. 

[Παύση 2΄] 

Και τώρα, επιστρέψτε το γοργόνιο και πάλι στην αρχική του θέση, μπροστά από το 

τσάκρα της καρδιάς, αφήστε το να κοιτάξει προς τα εμπρός και μπροστά σας 
προβάλετε, οραματιστείτε, ένα πρόβλημα στο οποίο εμπλέκεστε ενεργειακά, 

συναισθηματικά, μια κατάσταση που προκαλεί ανισορροπία στις καρδιακές 
ενέργειες… και αφήστε το γοργόνιο να κοιτάξει προς τα εκεί.  

[Σύντομη παύση] 

Μη δώσετε όμως όλη σας την εστίαση σ’ αυτήν την εξωτερική προβολή. Σταθείτε 
ταυτόχρονα στο κέντρο της καρδιάς, για να αντιληφθείτε καλύτερα την 

αλληλεπίδραση, την ώρα που μεσολαβεί το γοργόνιο. Θυμηθείτε να αναπνέετε.  

[Παύση 2΄] 

Και τώρα αφήστε το γοργόνιο να μετακινηθεί από τη θέση που βρίσκεται στην 

καρδιά, οραματιστείτε το μπροστά σας, σε μια απόσταση ενάμιση μέτρου ή δύο και 
κοιτάξτε το κατάματα, επιτρέποντας στον εαυτό σας και πάλι να αντιληφθεί τη ροή 

της ενέργειας και τις διαφοροποιήσεις που δημιουργούνται… τις διακυμάνσεις που 
δημιουργούνται. 

[Παύση 2΄] 
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Θα παρατηρήσετε ότι σημαντικό ρόλο στην εικόνα του γοργόνιου δεν παίζουν 
μόνο τα μάτια αλλά και το στόμα και συγκεκριμένα η γλώσσα. Αυτό είναι ένα 

επίσης ισχυρό συμβολικό στοιχείο, στο οποίο όμως θα αναφερθούμε μία άλλη 
φορά.  

Παρακαλώ, τοποθετήστε και πάλι το γοργόνιο στη θέση του στην καρδιά και 
δοκιμάστε άλλη μια φορά να κοιτάξετε μέσα από αυτό, προς τα κάτω. Αφήστε την 
καρδιά να κοιτάξει μέσα από το γοργόνιο προς τα κάτω.  

[Παύση 2΄] 

Η αλήθεια είναι ότι, όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο καλύτερα θα 

βλέπετε, τόσα περισσότερα πράγματα θα αντιλαμβάνεστε. Φέρτε το γοργόνιο και 
πάλι προς τα εμπρός, νιώστε τα πόδια σας να πατούν καλά στο πάτωμα, κάντε 
μερικές απαλές κινήσεις στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, αναπνεύστε και πάρτε 

χρόνο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. 

Με τη βοήθεια της Αθηνάς, της όμορφης πολεμίστριας θεάς, η συνάντησή μας 

ολοκληρώθηκε.  

 

Ζευς Προστάτης 

 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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